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Abstract 

The purpose of this study is to investigate how Swedish insurance companies communicate 

corporal social responsibility (CSR). We used two methods for approaching the purpose. At 

first we approached a quantitative content analysis to investigate in which ways the 

companies communicated on their websites. In the second part of the study we used 

qualitative textual analysis to study two companies sustainable reports. The theoretical 

framework of the study is based on theories of CSR and how to communicate it. Scholars who 

set the base for this study is Grankvist who categorised CSR, L´Etang´s theories about it and 

Dawkins view on communication of the field. A keyresult from the study is that there is no 

common ways of communicate CSR on websites in Swedish insurance companies, even 

though similarities can be found. The study also showed that the companies focused on the 

social category of CSR.  

Keywords: Corporate Social Responsibility, CSR, Communicating CSR, Sustainable report, 

Content analysis, Textual analysis, Insurance company.  

Nyckelord: Företagsansvar, Samhällsansvar, Hållbarhetsrapport, Kommunikation på 

hemsidor, Innehållsanalys, Textanalys, Försäkringsaktiebolag.  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 



Innehållsförteckning	  
1.	  Inledning........................................................................................................................................1	  
1.2	  Problemdiskussion ............................................................................................................................2	  
1.3	  Syfte	  och	  frågeställning ....................................................................................................................3	  
1.3.1	  Frågeställningar .............................................................................................................................................3	  

1.4	  Avgränsningar .....................................................................................................................................4	  
1.5	  Disposition............................................................................................................................................4	  

2.	  Bakgrund .......................................................................................................................................5	  
2.1	  Definition	  av	  begreppet	  CSR ...........................................................................................................5	  
2.2	  Sätt	  att	  kommunicera	  CSR ...............................................................................................................6	  
2.2.1	  	  Årsredovisning ..............................................................................................................................................6	  
2.2.2	  Hållbarhetsrapport.......................................................................................................................................6	  
2.2.3	  Texter	  och	  illustrationer	  på	  hemsidan.................................................................................................7	  

2.3	  Riktlinjer	  om	  CSR	  i	  hållbarhetsrapporter..................................................................................7	  
2.4	  Studerade	  företag...............................................................................................................................8	  
2.4.1	  Studerade	  företag	  i	  den	  kvantitativt	  inriktade	  delen.....................................................................8	  
2.4.2	  Studerade	  företag	  i	  den	  kvalitativt	  inriktade	  delen........................................................................9	  
2.4.2.1	  Skandia ........................................................................................................................................................................9	  
2.4.2.2	  Trygg-‐Hansa ........................................................................................................................................................... 10	  

3.	  Teoretiska	  utgångspunkter	  och	  tidigare	  forskning..................................................... 11	  
3.1.	  CSR....................................................................................................................................................... 11	  
3.1.1	  CSR-‐modeller................................................................................................................................................ 11	  
3.1.2	  CSR	  och	  kommunikation ......................................................................................................................... 14	  
3.1.3	  Kritik	  mot	  CSR.............................................................................................................................................. 17	  

3.2	  Sammanfattning	  teori .................................................................................................................... 18	  
4.	  Metod	  och	  material ................................................................................................................. 20	  
4.1	  Kvantitativ	  analys............................................................................................................................ 20	  
4.1.1	  Urval	  kvantitativ	  analys........................................................................................................................... 21	  
4.1.2	  Tillvägagångssätt	  kvantitativ	  analys.................................................................................................. 22	  
4.1.2.3	  Definition	  av	  kategorier	  i	  kodschema ......................................................................................................... 23	  

4.2	  Textanalys.......................................................................................................................................... 24	  
4.2.1	  Urval	  textanalys .......................................................................................................................................... 26	  
4.2.2	  Tillvägagångssätt	  textanalys ................................................................................................................. 27	  

4.3	  Metodproblem.................................................................................................................................. 27	  
4.4	  Studiens	  kvalitet .............................................................................................................................. 29	  
4.4.1	  Reliabilitet ..................................................................................................................................................... 29	  
4.4.2	  Validitet .......................................................................................................................................................... 30	  

5.	  Resultatredovisning	  och	  analys.......................................................................................... 31	  
5.1	  Kvantitativ	  analys:	  hemsidor ...................................................................................................... 31	  
5.1.1	  CSR-‐information	  på	  hemsidan.............................................................................................................. 31	  
5.1.2	  Kommunikationssätt	  för	  CSR-‐arbete ................................................................................................. 33	  

5.2	  Textanalys:	  Hållbarhetsrapporter............................................................................................. 34	  
5.2.1	  Genre................................................................................................................................................................ 34	  
5.2.2	  Kontext............................................................................................................................................................ 38	  
5.2.3	  Innehållsförteckning ................................................................................................................................. 39	  
5.2.4	  VD:ns	  ord........................................................................................................................................................ 41	  
5.2.4.1	  VD:ns	  ord	  Skandia................................................................................................................................................ 43	  
5.2.4.2	  VD:ns	  ord	  Trygg-‐Hansa ..................................................................................................................................... 46	  

5.2.5	  Sammanfattning	  kvalitativ	  analys....................................................................................................... 48	  
	  



6.	  Diskussion	  och	  slutsatser ..................................................................................................... 52	  
6.1	  Slutdiskussion .................................................................................................................................. 52	  
6.1.1	  Kommunikationssätt	  för	  att	  redovisa	  CSR-‐arbete ....................................................................... 52	  
6.1.2	  CSR-‐	  rapporteringen	  i	  relation	  till	  miljömässigt,	  ekonomiskt	  och	  socialt	  ansvar. ......... 55	  
6.1.3	  Likheter	  och	  skillnader	  i	  CSR-‐kommunikation.............................................................................. 56	  
6.1.3.1	  Likheter	  i	  CSR-‐kommunikation...................................................................................................................... 56	  
6.1.3.2	  Skillnader	  i	  CSR-‐kommunikation .................................................................................................................. 57	  

6.2	  Förslag	  på	  vidare	  studier .............................................................................................................. 58	  
7.	  Sammanfattning....................................................................................................................... 59	  
8.	  Käll-	  och	  litteraturförteckning............................................................................................ 61	  
8.1	  Tryckta	  källor ................................................................................................................................... 61	  
8.2	  Internetkällor ................................................................................................................................... 63	  
8.3	  Bildkälla.............................................................................................................................................. 64	  

Bilagor................................................................................................................................................... 	  
Bilaga	  1.	  Lista	  på	  studerade	  bolag ......................................................................................................... 	  
Bilaga	  2	  De	  studerade	  företagens	  verksamhetsformer.................................................................. 	  
Bilaga	  3	  Kategorier	  av	  kommunikationssätt	  företagen	  kommunicerar .................................. 	  
Bilaga	  4	  Länk	  till	  studerade	  hållbarhetsrapporter.......................................................................... 	  

	  
	  
	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 



Figur- och tabellförteckning 
	  
Figur 1. Länken mellan CSR-arbete och företagets intressenter. 

Figur 2. Carrolls pyramid 

(Bildkälla: http://imatters.com) 

Figur 3. Grankvists teori om CSR. 

Figur 4. Hur stor andel av företagen som kommunicerar CSR på sina hemsidor.  

Tabell 1. Hur många företag som använder respektive kommunikationssätt.  

Tabell 2. Presentation av olika kombinationer av CSR-kommunikation, alla i kombination 

med textsektion.  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   1	  

1.	  Inledning	  	  
 

... all of us -- governments, corporations, non-governmental organizations, 

international organizations -- have to make the right choices now. We have to choose 

between a global market driven only by calculations of short-term profit, and one 

which has a human face. Between a world which condemns a quarter of the human 

race to starvation and squalor, and one which offers everyone at least a chance of 

prosperity, in a healthy environment. Between a selfish free-for-all in which we ignore 

the fate of the losers, and a future in which the strong and successful accept their 

responsibilities, showing global vision and leadership. I am sure you will make the 

right choice. (Kofi Annan, United Nations 1999) 

 

Kofi Annan vädjar inte bara till den enskilda människan att ta ansvar för världen vi lever i när 

han gör uttalandet 1999. Han riktar sig till regeringar, organisationer och företag. Uttalandet 

kom i en tid när allt mer kritik riktades mot företags makt och påverkan på utvecklingsländer. 

Många företag hamnade i blåsväder på grund av sin ansvarslöshet mot samhället de verkar i. 

Det var under den här tiden allmänheten började ställa krav på företagen (Borglund et al, 

2012:15).  

	  
Allmänhetens krav gjorde att företag, som alltid har tävlat om vem som har den bästa 

produkten/tjänsten på marknaden, var tvungna att göra mer för att vinna intressenters 

förtroende. I och med en global värdeförskjutning från materiella till immateriella värderingar 

blir det allt viktigare för företag att utöver kvalitet på produkter/tjänster även ta ansvar för 

samhället (Löhman & Steinholtz, 2004:15).  

 

Företags samhällsansvarsarbete benämns ofta som CSR, Corporate Social Responsibility. 

Begreppet CSR anses svårdefinierat, men den allmänt vedertagna definitionen är när 

näringslivsrepresentanter, politiker och forskare talar om ansvarsfullt företagande (Löhman & 

Steinholtz, 2004:17). CSR är ett frivilligt arbete där företaget tar ett ökat ansvar för att på 

olika sätt göra mer än vad lagen kräver (Löhman & Steinholtz, 2004:108). Det har blivit en 

viktig del inom företagandet. 95 procent av Europas 150 största börsnoterade företag hade 

under 2009 en sektion om CSR på sin hemsida (Hallvarsson & Halvarsson, 2010). Idag 
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handlar det inte längre om företag ska ta ett socialt ansvar utan hur de ska göra det (De Geer, 

2008:13).  

1.2	  Problemdiskussion	  	  

I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet hamnade många företag i blåsväder, trots att 

inga lagbrott begåtts. Anledningen var bristande produktionsvillkor på fabriker som förflyttats 

utomlands för att göra större ekonomisk vinst. Företagen tog inte ansvar för samhället, vilket 

ledde till en stark reaktion från omvärlden (Borglund et al, 2012:15).  

 

Som Kofi Annan beskrev i sitt uttalande bör alla företag, organisationer och regeringar ta 

ansvar för världen vi lever i. I vårt moderna samhälle ligger det i tiden att vara en medveten 

samhällsmedborgare, man förväntas konsumera varor och tjänster ”etiskt” (Grafström, 

Göthberg & Windell, 2008:156). Intressenter och allmänheten ställer i och med detta allt 

högre krav på företag att ta samhällsansvar. Att lyssna på kraven och arbeta med CSR har 

visat sig vara lönsamt. Undersökningar pekar på att företag som arbetar med CSR ökar sina 

årliga intäkter med cirka elva procent (Tench & Yeomans, 2006:103). En viktig del i arbetet 

med CSR är att göra sina handlingar kring det synliga, genom olika former av 

kommunikation, för sina intressenter. Det är viktigt för intressenter att se hur företaget arbetar 

med CSR och hur de differentierar sig från konkurrenter inom samma bransch (Dawkins 

2004:112).  

	  
CSR är ett område som å ena sidan kan ses som lika för alla, men å andra sidan kan vara unikt 

för det aktuella företaget (Löhman & Steinholtz, 2004:18). Hur kommunikationen av CSR- 

arbetet ser ut skiljer sig, men det har blivit en självklar del för många företag. Det finns 

många tillvägagångssätt att kommunicera CSR, men den grundläggande funktionen för CSR- 

kommunikation är att öka förståelsen mellan företag och dess intressenter, samt bygga upp 

förtroendet hos allmänheten och vårda företagets varumärke (Borglund et al 2009 s.111). 

Många företag väljer att både arbeta med och redovisa CSR trots att det inte finns en lag som 

binder dem till detta (Borglund et al, 2012:226). Att ta samhällsansvar är inte bara något som 

förväntas av intressenter utan undersökningar visar att företag som arbetar med CSR ökar sina 

årliga intäkter. Tench och Yeomans (2006) menar att CSR har blivit ett sätt att differentiera 

sig mot sina konkurrenter och därför är företag ivriga med att kommunicera sitt arbete. De gör 

en liknelse mellan hur företag väljer att kommunicera sitt CSR- arbete och hur ett barn skryter 

om hur den gjort en god gärning (Tench & Yeomans, 2006:103). Men det finns forskare som 
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menar att lyckas kommunicera samhällsansvarsarbete på ett bra sätt kan ses som den saknade 

länken för ett lyckat helhetsarbete (Dawkins, 2004:109). Lewis (2003) menar att många 

företag tar ansvar men misslyckas att kommunicera det trovärdigt. Kanske blir det extra 

viktigt för företag som inte har en direkt påverkan på samhälle eller miljö, och som använder 

CSR främst som ett differentieringsverktyg att kommunicera CSR trovärdigt. Tjänstebolag är 

exempel på företag som inte har en direkt påverkan på samhället eller miljön på samma 

tydliga sätt som exempelvis produktionsbolag. Därför finner vi tjänstebolag, närmare bestämt 

försäkringsbolag, som ett intressant studieobjekt för vår uppsats.  

 

I en forskningsöversikt uppmärksammade vi att kommunikationen av CSR- arbete inom 

försäkringsbranschen varierar mellan försäkringsbolag från olika länder, olika typer av 

försäkringsbolag samt mellan enskilda försäkringsbolag (Scholtens, 2011:143ff). Med det 

som bakgrund avser vi i vår studie studera, nationellt, hur svenska försäkringsaktiebolag 

kommunicerar CSR- arbete. Det här kommer göras genom både en kvantitativ och en 

kvalitativ del i studien. Där vi i den kvantitativt inriktade delen analyserar på vilket sätt 

försäkringsaktiebolag kommunicerar CSR-arbete på sina hemsidor samt får en utgångspunkt 

till urvalet i den kvalitativa delen. Vidare studeras djupare hur CSR-arbetet kommuniceras 

textuellt i hållbarhetsrapporter inom försäkringsbranschen.  

	  

1.3	  Syfte	  och	  frågeställning	  	  

Uppsatsen syfte är att studera på vilket sätt svenska försäkringsaktiebolag kommunicerar 

Corporate Social Responsibility (CSR). 

1.3.1	  Frågeställningar	  

1. På vilket sätt kommunicerar svenska försäkringsaktiebolag Corporate Social 

Responsibility (CSR) på sina hemsidor? 

2. På vilket sätt kommunicerar svenska försäkringsaktiebolag Corporate Social 

Responsibility (CSR) i sina hållbarhetsrapporter? 

3. Hur inriktas CSR- rapporteringen i relation till miljömässigt, ekonomiskt och socialt 

ansvar? 

4. Vilka likheter och skillnader finns i sättet att kommunicera CSR mellan 

försäkringsaktiebolag? 
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1.4	  Avgränsningar	  

Studien avser endast studera försäkringsbranschen och därför är företag inom andra branscher 

irrelevanta för vår studie. Vi har även avgränsat oss till försäkringsföretag som utgör 

aktiebolag och därmed valt bort företag som är registrerade i en annan bolagsform. 

 

I och med de många olika tillvägagångssätten som finns att tillgå för att kommunicera CSR 

var det nödvändigt att avgränsa kommunikationssätten till de som återfinns på hemsidor för 

att inte få ett för stort material. Det finns många olika sätt att kommunicera på hemsidor vilket 

gjorde att vi begränsade studien ytterligare genom att studera innehållet på hemsidorna utifrån 

fyra kategorier i den kvantitativt inriktade delen av studien. Dessa fyra kategorier är 

hållbarhetsrapport, årsredovisning, textsektion på hemsidan och illustrationer.  

 

I den kvalitativt inriktade delen av studien begränsades kommunikationssätten till enbart 

hållbarhetsrapporter som representera företagens totala CSR-kommunikation på hemsidor. I 

hållbarhetsrapporterna är det främst innehållsförteckningarna och VD:ns ord som studeras, 

men en översikt av hållbarhetsrapporten som helhet kommer att ges.  

 

1.5	  Disposition	  

Vår uppsats är indelad i åtta kapitel.  Kapitel 1 behandlar uppsatsens vetenskapliga problem, 

syfte och frågeställningar samt studiens avgränsningar. I kapitel 2 ges saklig 

bakgrundsinformation som kan vara av vikt inför fortsatt läsning och förståelse av studien. 

Under det här kapitlet presenteras en definition av begreppet CSR, sätt att kommunicera CSR-

arbetet samt riktlinjer för redovisning i hållbarhetsrapporter. Vidare presenteras även de 

studerade företagen. I kapitel 3 redogörs de teoretiska utgångspunkterna samt tidigare 

forskning som är av betydelse för studien. Kapitel 4 presenterar studiens två metoder, 

kvantitativ analys och textanalys, samt dess urval, material och tillvägagångssätt. Kapitlet 

avslutas med att redogöra för studiens metodproblem samt dess kvalité. Under kapitel 5 finns 

en presentation av studiens utförda analyser samt deras resultat. Vidare diskuteras de olika 

analysresultaten tillsammans i kapitel 6, vilket även avslutas med slutsatser. Kapitel 7 

innehåller en sammanfattning av uppsatsen och kapitel 8 avslutar uppsatsen med 

källförteckning. Utöver dessa kapitel finns även bilagor bifogat i studien. 
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2.	  Bakgrund	  

 

I följande kapitel presenteras viktig information inför vidare läsning och förståelse av 

studien. Här presenteras definitioner av CSR, olika sätt att kommunicera CSR samt riktlinjer 

för att skriva hållbarhetsrapporter. Kapitlet avslutas med en kort presentation av de 

studerade företagen.  

	  

2.1	  Definition	  av	  begreppet	  CSR	  

CSR är ett omfattande begrepp som anses svårt att definiera och det uppstår i många fall 

förvirring kring begreppet (Granqvist, 2009:17). Trots försök att definiera CSR genom 

teoretiska modeller och praktisk tillämpade riktlinjer finns idag ingen tydlig bild av vad 

begreppet betyder i praktiken. De regler, standarder och riktlinjer som finns kan bara ses som 

normativa och hur företag bör göra och trots många diskussioner finns det fortfarande 

utrymme för tolkning (Borglund et al, 2012:24). Förvirringen kring begreppet sägs bero på att 

det uppkom i USA, och det engelska ordet ”social” kan betyda både social och något som har 

med samhället att göra. För att minska det här problemet har en del företag valt att slopa ordet 

”social” och istället endast beskriva ansvaret som Corporate Responsibility, CR. Medan andra 

fortsätter använda hela begreppet, CSR, men är noga med att förklara begreppet så väl som 

problematiken (Grankvist, 2009:17f). I denna uppsats används begreppet CSR och dess 

svenska synonymer exempelvis samhällsansvar för att beskriva fenomenet.  

 

Vanligtvis översätts Corporate Social Responsibility, CSR, på svenska till företags sociala 

ansvar eller företags samhällsansvar och handlar om samhällsansvar för så väl människor som 

miljö (Borglund et al, 2012:22). Löhman och Steinholtz (2004) definierar begreppet CSR som 

när näringslivsrepresentanter, politiker och forskare resonerar kring ansvarsfullt företagande. 

Europakommissionen gör en liknande definition av begreppet:  

 

Företagens sociala ansvar beskrivs som ett begrepp som innebär att företagen på 

frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i  

sin samverkan med intressenterna. (ec.europa.eu) 
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Det är den här definitionen av CSR som vi kommer utgå ifrån i denna studie där vi studerar 

på vilket sätt svenska försäkringsaktiebolag kommunicerar Corporate Social Responsibility 

(CSR). 

2.2	  Sätt	  att	  kommunicera	  CSR	  

Att berätta för omvärlden hur man tar samhällsansvar är en central roll i CSR- arbetet, det 

sker genom CSR- kommunikation. Genom att kommunicera CSR- arbetet kan företag och 

organisationer bygga på förtroendet hos sina intressenter och vårda anseendet (Borglund et al, 

2008:111). Det finns flera olika sätt att, ensamt eller i kombination med andra, tillgå för att 

kommunicera CSR. Det kan vara broschyrer, annonser, hemsidor, via tjänste- och 

produktinformation, integrerat i årsredovisningen samt olika sociala rapporter exempelvis 

hållbarhetsrapporter (Grafström, Göthberg & Windell, 2008:136ff). Nedan presenteras olika 

sätt företag väljer för att kommunicera CSR och som kan finnas tillgängligt på företagets 

hemsida.  

2.2.1	  	  Årsredovisning	  

På 1990-talet var det gängse sättet att kommunicera CSR-information integrerat i 

årsredovisningarna (Crawford & Williams, 2011:338f). Det är något som också förekommer 

idag även om det ofta kompletteras med en rapport som endast redovisar CSR-arbetet, 

hållbarhetsrapport.  

2.2.2	  Hållbarhetsrapport	  

Företag som arbetar med CSR idag väljer oftast att redovisa det i icke-finansiella rapporter 

som redovisar resultat i ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor (Löhman & Stienholtz, 

2004:25). Utvecklingen från att rapportera CSR-arbetet i årsredovisning till icke-finansiella 

rapporter började i slutet av 1980-talet, men det är först på senare år som icke-finansiella 

rapporter har blivit vanligare och i dagens forskning urskiljs som en trend (Crawford & 

Williams, 2011:338f).  Det är denna typ av rapport vi valt som analysobjekt i andra delen av 

studien.  

 

Icke-finansiella rapporter brukar kunna gå under flera benämningar, i Sverige är vanliga 

definitioner CSR-rapport/CSR-redovisning eller hållbarhetsrapport/hållbarhetsredovisning. Vi 

kommer att använda definitionen hållbarhetsrapport när vi i uppsatsen ska tala om fenomenet 

då vi efter en översikt kommit fram till att det är det mest vedertagna begreppet hos både 

forskare och praktiker. CSR-arbete likväl som rapporteringen av det är frivilligt och det finns 
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därför inga lagar för hur rapporteringen ska göras. Riktlinjer och ramverk har skapats för att 

möjliggöras en jämförelse mellan företags CSR-arbete (Borglund et al, 2012:226). Det 

vanligaste ramverket för hållbarhetsrapporter är GRI som kommer att presenteras nedan.  

2.2.3	  Texter	  och	  illustrationer	  på	  hemsidan 

Utöver att publicera rapporter på hemsidan har vi efter en översikt kommit fram till att företag 

kommunicerar sitt arbete om CSR via text eller illustrationer. Ofta finns dessa texter och 

illustrationer, som kan vara bilder eller logotyper, i en egen sektion på hemsidan. Att stödja 

organisationer som anses göra samhällsnytta på olika sätt kan vara en del i företags CSR- 

arbete (Borglund et al, 2012:39). Att publicera illustrationer eller texter på hemsidan är ett sätt 

för företag att kommunicera CSR-arbetet. Ett annat sätt för företag att kommunicera sitt 

samhällsansvar är att certifiera produkter/tjänster enligt en social eller miljömässig standard 

och märkningssystem (Borglund et al, 2012:167). Det har visat sig att certifieringar av en 

tredje part ökar förtroendet av det arbete företaget bedriver (Löhman & Stienholtz, 2004:26) 

och därför är även detta något som gärna kommuniceras på företagens hemsidor.  

  

	  
Figur 1. Länken mellan CSR-arbete och företagets intressenter. 

	  

2.3	  Riktlinjer	  om	  CSR	  i	  hållbarhetsrapporter	  	  

I dagens samhälle finns ingen lag som fastställer att företag måste redovisa det 

samhällsansvar de tar, rapporteringen är frivillig. Riktlinjer och ramverk har dock skapats för 

att underlätta att jämföra företags samhällsansvar (Borglund et al, 2012:226). Global 

Reporting initiative (GRI) är en nätverksbaserad organisation som tagit fram ett ramverk för 

hållbarhetsrapporter. De beskriver sig själva som  
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En ideell organisation som arbetar för en hållbar global ekonomi genom att ge 

vägledning hållbarhetsredovisning. (globalreporting.org) 

 

Syftet med GRI är att hållbarhetsrapporter ska bli mer jämförbara samt förenkla värderingen 

av företag och dess CSR-arbete (Borglund et al, 2009:119). GRI riktlinjer har blivit det mest 

erkända och spridda ramverket för rapportering och redovisning av hållbarhetsrapporter 

(Grankvist, 2009:218). Enligt KPMG:s rapport hade 80 procent av de 250 största företagen i 

Sverige hållbarhetsrapporter enligt GRI 2010 (Borglund et al, 2012:259).  

 

Ramverket fungerar som ett verktyg för bolag som arbetar med hållbarhetsfrågor för att hjälpa 

dem att identifiera vilken information som ska kommuniceras till dess intressenter (Borglund 

et al, 2009:119). GRIs riktlinjer beskriver vad en hållbarhetsrapport bör innehålla, vilka 

indikatorer som ska rapporteras och hur de ska rapporteras för att kvalitén på informationen 

ska vara hög. Beroende på mognad hos organisationen finns det olika nivåer på 

rapporteringens omfattning (Grankvist, 2009:218f). Systemet består av tre nivåer; C, B och A. 

Till detta kommer ett plussystem, GRI+, som visar huruvida redovisningen är externt 

granskad av en revisor. Om den är granskad av revisor markeras redovisningen med ett plus 

på sin redovisningsnivå, exempelvis C+. När företag utgått från GRI:s ramverk redovisas i 

slutet, vilken nivå de utgått ifrån och även vilka delar i ramverket man använt i redovisningen 

(globalreporting.org). Den kritik som vuxit fram mot GRI är att hållbarhetsrapporterna blir för 

omfattande, detaljerade och därmed överflödiga men att företagen ändå känner sig tvungna att 

lämna dessa rapporter (Borglund et al, 2012:43).  

	  

2.4	  Studerade	  företag	  	  

2.4.1	  Studerade	  företag	  i	  den	  kvantitativt	  inriktade	  delen	  

I studien har 21 försäkringsaktiebolag valts utifrån en lista vi erhållit av allabolag.se. 

Allabolag.se presenterar information om svenska företag. Gemensamma nämnare som kan 

återfinnas bland de studerade företagen är att det är försäkringsföretag som utgör aktiebolag. 

Utöver de finns inga andra faktorer vi tagit hänsyn till, därav skiljer sig företagen i storlek, 

omsättning och inriktning.  
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Bland de studerade företagen återfinns fem olika verksamhetsformer. 13 företag verkar inom 

skadeförsäkringar, fem inom livförsäkring, ett pensionsförsäkringsbolag, ett 

återförsäkringsbolag samt ett inriktat på olycksfall. För fullständig lista över företagens 

verksamhetsformer se bilaga 2.     

2.4.2	  Studerade	  företag	  i	  den	  kvalitativt	  inriktade	  delen	  	  

2.4.2.1	  Skandia	  

Skandia grundades 1855 i Stockholm. Skandia-koncernen erbjuder bank- och 

försäkringstjänster i Norden. I Sveriges verksamhet erbjuds traditionell livförsäkring, 

fondsparande, försäkring, privatvård och bank. Försäkringar som Skandia erbjuder i Sverige 

är gravidförsäkring, barnförsäkring och olycksfallsförsäkring.  

 

Koncernen består bland annat av Skandia Liv, Skandia AB, där Skandia Link och Skandia 

Lifeline ingår, Skandiabanken i Sverige och Norge, Skandia Fonder samt verksamheten i 

Danmark. Skandia Liv koncernen består, förutom av moderbolaget 

Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, av Skandia Liv Fastigheter AB som äger Diligentia AB 

med flera fastighetsägande dotterbolag, Skandikon Pensionsadministration AB, Skandikon 

Administration AB, Life Equity Sweden KB i likvidation, Skandia Livsforsikring A/S, 

Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Asset Management A/S och Skandia A/S i Danmark   

(skandia.se 1).  

 

Skandia Liv har sedan flera år varit ett så kallat hybridbolag med Skandia som aktieägare, 

som i sin tur ägts av Old Mutual. För att visa på samhörighet med Old Mutual bytte Skandia 

2007 logotyp och grafisk profil, färgbytet (från blått till grönt) gjorde samhörigheten 

tydligare. I mars i år sålde Old Mutual Plc sin nordiska affärsverksamhet till 

Livförsäkringsbolaget Skandia, och den nordiska verksamheten är inte längre en del av Old 

Mutual-gruppen. Istället är Skandia Liv under omstrukturering till ett ömsesidigt bolag och 

under 2013 kommer Skandia att bli en oberoende och kundägd bank- och 

försäkringskoncerner (skandia.se 2). 

 

I början av 2000-talet drabbades Skandia av en skandal. Det uppmärksammades bland annat 

att chefer inom Skandia förutom sina skyhöga löner fått enorma bonusar samt 

lyxrenoveringar av sina bostäder betalda av bolaget. Skandalen fick stor uppmärksamhet i 



	   10	  

media och bolaget hamnade i och med detta i förtroendekris (svd.se). Under 2003 

publicerades över 100 artiklar om skandalen på SR Ekos hemsida. Enligt Nachemson-Ekwall 

& Carlsson (2004) kan skandalen delas in i tre delar. Där den första delen berör faktumet att 

exklusiva lägenheter såldes billigt till ledningen samt att Skandia lät bekosta lyxrenoveringar 

för mångmiljoners belopp. Del två av skandalen kan presenteras som en tvist om var 

köpeskillingen i en stor försäljningsaffär skulle hamna, aktieägarna ansåg hos dem och 

fondspararna hos dem. Den sista delen av skandalen handlar om de två bonusprogrammen 

Sharetracker och Wealthbuilder. De båda programmen manipulerades för att ekonomiskt 

gynna ett fåtal individer, ledningen, på ett ofördelaktigt sätt för företaget. Skandalen var ett 

faktum den 27e november 2003 (Nachemson-Ekwall & Carlsson, 2004). Skandia har sedan 

dess arbetat med att återfå sitt förtroende, vilket de delvis lyckats bygga upp igen.  

2.4.2.2	  Trygg-‐Hansa	  	  

Försäkringskoncernen Trygg-Hansa bildades 1971 i och med en sammanslagning av 

Livsförsäkringsbolaget Trygg och Hansa men har rötter som går tillbaka till 1828. Sedan 

1999 är dem ett helägt dotterbolag till den internationella försäkringskoncernen RSA. RSA är 

idag en ledande försäkringsbolag i världen och är verksamma i 30 länder, fokus på 

sakförsäkringar. Trygg- Hansa ett av Sveriges största försäkringsbolag med cirka 2000 

medarbetare på 30 orter i Sverige.  

 

Trygg-Hansa är en del av en nordisk försäkringskoncern, Codan A/S. Codan-koncernen har 

ett antal varumärken under sig som alla vänder sig till olika målgrupper. Verksamheten i 

Norge bedrivs under varumärket Codan Forsikring. I Danmark under Codan Forsikring, 

PrivatSikring och Tre Kroner och i Sverige består koncernen av personförsäkringar och 

sakförsäkringar under varumärkena Trygg-Hansa, Sveland och Aktsam. Samt att koncernen 

även har en nordisk marindivision.  

 

I Sverige erbjuder Trygg-Hansa försäkringar såsom bilförsäkring, andra fordonsförsäkringar, 

hemförsäkring, gravidförsäkring, barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring samt att 

Trygga Firman hjälper småföretagare med försäkringslösningar (trygghansa.se). 
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3.	  Teoretiska	  utgångspunkter	  och	  tidigare	  forskning	  

 
I följande kapitel redovisas centrala delar i de teorier och forskningar som studien tar 

utgångspunkt i. Här behandlas de forskningar och teorier som är relevant för vår studie och 

bildar vår definition av CSR, både som område och begrepp. Det framförs även teorier om 

hur CSR kommuniceras och kapitlet avslutas med kritik som riktas mot CSR. 

	  

3.1.	  CSR	  

CSR har sitt ursprung i USA och det är framförallt amerikanska forskare som definierat och 

format innehållet av begreppet. Först ut att behandla ämnet var den amerikanska forskaren 

Howard R. Bowens i sin bok Social Responsibility of the Businessman som gavs ut 1953 

(Carroll, 1999). Decenniet senare började CSR ta fotfäste som affärsverksamhet med syfte att 

möta nya sociala krav (Ihlen et al, 2011:6). I början av 1990-talet utvecklade den amerikanska 

forskaren Carroll en klassisk pyramidformad modell som inspirerat många företag hur de ska 

arbeta med CSR (Carroll & Buchholtz, 2003). Dock var det inte förrän på 1990-talets slut 

intresset för företagens påverkan på samhället ökade explosionsartat. Globaliseringen har 

bidragit till att företag förflyttat sina verksamheter utomlands för att maximera sin vinst, 

vilket har haft negativa konsekvenser för lokalbefolkningen (Ihlen et al, 2011:7). Dessa 

handlingar blir under den här tiden allt mer uppmärksammade i media och under 

millenniumskiftet stod en rad företag inför granskningar som ledde till stora medieskandaler 

(Borglund et al, 2012:14). Det var under den här tiden intresset för CSR ökade markant, av 

likväl allmänheten, intressenter och forskare. Allmänheten ställer idag allt mer krav på företag 

och CSR är mer aktuellt än någonsin i Sverige (Borglund et al, 2012:24). Nedan presenteras 

de forskningar och modeller som ligger till grund för denna studie. 

3.1.1	  CSR-‐modeller	  

Archie B. Carroll utvecklade 1991 en pyramidformad modell för att förklara innebörden av 

begreppet CSR med fokus på att presentera dess innehåll. Han ville med modellen visa hur 

företagare kunde uppnå ett legitimerat arbete. Carrolls CSR-pyramid består av fyra lager, där 

varje lager är en av de olika typerna av ansvarstagande företag står inför, nämligen det 

ekonomiska, juridiska, etiska och filantropiska ansvaret (Carroll & Buchholtz 2003:36). 
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Figur 2. Carrolls pyramid 

(Bildkälla: http://imatters.com) 

 

Det ekonomiska ansvarstagandet handlar om att fatta bra strategiska beslut och därmed få 

företaget lönsamt. Ekonomiska handlingar påverkar främst företagets ägare samt dess 

anställda (Carroll & Buchholtz, 2003:39). De juridiska handlingarna innebär att företagen 

måste förhålla sig till gällande lagar och regelverk. Det innebär att de måste följa lagar om 

exempelvis miljö- och konsumentfrågor. Juridiska handlingar påverkar i första hand de 

anställda och i andra hand konsumenterna (Carroll & Buchholtz, 2003:39). Carroll och 

Buchholtz (2003:37) beskriver de etiska handlingarna som att företag ska agera på ett etiskt 

och rättvist sätt utöver det lagen kräver. Det kan vara aktiviteter eller rutiner som samhället 

förväntar sig att företag ska göra frivilligt. De etiska handlingarna påverkar främst 

konsumenterna och därefter de anställda. Högst upp på pyramiden finns de filantropiska 

handlingarna. Det är ansvarstagande som exempelvis sponsring, stöd till välgörenhetsarbete 

och skolor (Crane & Matten, 2007:50). 

 

Filantropiska handlingarna är precis som de etiska frivilliga, men allmänheten har inte lika 

stora förväntningar på att dessa handlingar ska uppfyllas som de etiska handlingarna. 

Förväntningarna på att företag ska ägna sig åt det filantropiska ansvarstagandet ökar dock allt 

mer, man brukar kalla denna del av ansvarstagandet för gott samhällsmedborgarskap. Denna 

del påverkar samhället i stort (Carroll & Buchholtz, 2003:38ff).  

 

I ett så kallat ”sant socialt ansvarstagande” möts samtliga delar (Crane & Matten 2007:49). 

För att arbeta utifrån modellen bör företagen arbeta med pyramidens lager samtidigt och inte 
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uppfylla en i taget (Carroll & Buchholtz 2003:41). Carrolls pyramid är kanske den mest kända 

och omtalade modellen som definierar CSR-arbete. Den har skapat en grund för kommande 

definitioner och kategoriseringar av innehållet i begreppet CSR.   

 

För att enkelt beskriva och kategorisera CSR kan man enligt Grankvist (2009) dela in 

företagens CSR-arbete i tre områden: ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. 

Grankvist kategorisering av innehållet i begreppet CSR kommer att vara utgångspunkt i vår 

studie.  

 

Ekonomiskt ansvarstagande handlar om att man driver en verksamhet på så sätt att den tjänar 

så mycket pengar som möjligt och tar ansvar inför aktieägarna. Detta för att både företagens 

finansiella ställning ska bli trygg samt att det ska ge avkastning på det investerade kapitalet. 

Det miljömässiga ansvarstagandet innebär att en verksamhet bedrivs på så vis att den inte 

påverkar vår planet eller våra naturresurser på ett negativt sätt i längden. Och med det sociala 

ansvarstagandet menas att en verksamhet ska drivas på ett sätt som tar hänsyn till andra 

medborgares hälsa och välbefinnande, oavsett vilken intressent det handlar om. De tre 

områdena omfamnas även av en etisk dimension som i grund och botten styr hur och varför vi 

väljer att gör de valen vi väljer att göra. Det är den etiska dimensionen som blir avgörande när 

två områden kolliderar och man måste prioritera ett av dem. Dock är det viktigt att påpeka att 

det enligt Grankvist inte går att enbart fokusera på ett eller två områden utan för att ha en 

långsiktigt hållbar verksamhet gäller det att balansera alla tre på ett optimalt sätt (Grankvist, 

2009:15f). För att ge en tydlig översikt av Grankvists teori, som kommer vara utgångspunkt i 

vår studie, har vi valt att illustrera den i en modell, se nedan. 

 

 
Figur 3. Grankvists teori om CSR. 
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3.1.2	  CSR	  och	  kommunikation	  

Det finns mycket forskning inom området CSR medan det finns betydligt mindre forskning 

kring ämnet hur CSR kommuniceras (Ihlen et al, 2011:3). Sedan 1980-talet har ett antal 

forskare försökt att klargöra hur företagens CSR-arbete bör förmedlas för att vara så effektivt 

som möjligt men än finns inga självklara riktlinjer, hur CSR- arbetet ser ut skiljer sig mellan 

företag (Borglund et al 2009:111).  

 

Kruckeberg och Starcks bok Public Relations and Community A reconstructed Theory från 

1988 kan ses som startskottet till forskning om företags samhällsansvar inom kommunikation.  

De menar att Community Relations är en av de viktigaste delarna inom PR-området. 

Kruckeberg och Starck (1988:12) definierar Community Relations som en organisations 

planerade, aktiva och fortlöpande deltagande med och inom samhället för att behålla och 

förstärka dess relation till omgivningen, till fördel för organisationen såväl som för samhället. 

De menar att det är viktigt för företag att skapa goda relationer mellan företaget och 

människor i det samhället i vilket företaget verkar. De menar att företag kan säkra dess 

överlevnad och framgång genom att göra företaget till en samhällsmedborgare och få 

opinionen med sig (Kruckeberg & Starck, 1988:23ff).   

  

Jacquie L’Etang (2006), forskare inom PR, kopplar även hon samman CSR med Public 

Relations- området. Hon ser CSR som en teori om företags förpliktelser gentemot samhället 

och menar att företags ansvarstagande har blivit ett PR-verktyg. Enligt henne har CSR antagit 

en allt mer strategisk funktion, då syftet blivit att etablera relationer med specifika grupper 

och öka ryktet hos viktiga intressenter. Hon menar också att CSR har potentialen att påverka 

ett företags profil och anseende men att det inom ramarna för PR dock är ett väldigt komplext 

ämne. Enligt henne finns det en risk med att CSR-arbetet enbart handlar om ytlighet och 

cyniskt utnyttjande av målgrupper (L’Etang, 2006:405f). 

 

L’Etang (2006) delar in samhällsansvaret i två områden. Det första är den som drivs frivilligt 

och inte handlar om företagets ekonomiska intresse. Det är ansvarstagande som kan vara bra 

för både samhället och företaget. Det andra området är kopplat till hur företaget jobbar med 

Issues Management. CSR ses då mer som en investering till eventuella kommande kriser då 

företag kan ha stort behov av samhällets medtycke och gott anseende. Hon argumenterar 

vidare för att det idag är vanligt att företag använder termerna filantropi och företags 
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samhällsansvar som synonyma utan att vara medvetna om deras olika värden, vilket hon är 

starkt emot. Istället menar hon att filantropi är något som kan liknas med frivillig, godsint 

välgörenhet som görs obunden till lagar och plikter, medan företags samhällsansvar mer 

handlar om riktlinjer och plikter. Hon anser även att det underliggande i begreppet CSR finns 

ett förhållande mellan ömsesidiga rättigheter och skyldigheter. Dock påpekar hon att det idag, 

bland praktiker, inte tycks gå att finna någon teori om skyldigheter eller förpliktelser för CSR, 

utan det istället tycks vara handlingar som gynnar såväl givare som mottagare (L’Etang, 

2006:405f). 

 

Att berätta för omvärlden hur man tar samhällsansvar är, som tidigare nämnt, en central roll i 

CSR- arbetet vilket också Jenny Dawkins (2004) lägger stor vikt vid. Hon menar att det är 

viktigt att göra sina handlingar kring CSR synliga genom olika former av kommunikation för 

att intressenter bland annat ska se hur företaget arbetar med CSR och hur de på så vis 

differentierar sig från konkurrenter inom samma bransch. Kommunikation är enligt henne en 

saknad länk i företags arbete med samhällsansvar. Många företag arbetar med CSR på flera 

sätt men misslyckas med att meddela det vidare på ett övertygande sätt. Det finns flera 

faktorer att ta lärdom av när CSR- arbete kommuniceras. Det är bland annat viktigt att det 

finns en tydlig strategi och att budskapen är koordinerade till specifika intressenter (Dawkins, 

2004:109ff). Enligt Grafström, Göthberg och Windell (2008) finns det flera sätt att tillgå för 

att kommunicera CSR, antingen ensamt eller i kombination med andra. Det kan exempelvis 

vara broschyrer, annonser, hemsidor, via tjänste- och produktinformation, integrerat i 

årsredovisningen samt olika sociala rapporter exempelvis hållbarhetsrapporter. 

	  

På 1990-talet var det vanligaste sättet att kommunicera CSR-information integrerat i 

årsredovisningarna, men samtidigt hade utvecklingen att rapportera CSR-arbetet i 

årsredovisning till icke-finansiella rapporter börjat. Och idag kan man inom forskning urskilja 

en trend hos företag att i istället rapporterar sitt samhällsansvar genom hållbarhetsrapporter 

(Crawford & Williams, 2011:338f). Internet är också en kommunikationskanal som med åren 

har ökat och möjliggjort för CSR- arbetet att nå ut till en bredare publik (Dawkins, 2004:119).  

 

Forskarna Angelse Morena och Paul Capriotti (2009) har också i deras studie Communicating 

CSR, citizenship and sustainability on the web kommit fram till att webben har blivit ett 

viktigt verktyg för företag att kommunicera CSR, men att det finns en viss skillnad i hur 

mycket man väljer att informera. De studerade de 35 största företagen på den spanska börsen 
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med hjälp av innehållsanalys för att få en fördjupad förståelse om hur företag kommunicerar 

CSR på sina webbplatser. Resultatet visade att alla företag som studerades hade CSR- 

information på sin webbsida och 82 procent ägnade mer än 50 sidor i ämnet. I studien 

kommer de också fram till att samhällsansvar kan ses i bredare sammanhang än CSR men att 

det i de flesta fallen ses utifrån sociala åtgärder, miljöåtgärder och mänskliga rättigheter 

(Moreno & Capriotti, 2009:157ff). 

 

Bert Scholtens (2011) har studerat hur försäkringsbolag i olika länder kommunicerar CSR. I 

sin kvantitativa studie, Corporate Social Responsibility in the International Insurance 

Industry, har han studerat 153 försäkringsbolag i Europa, Nordamerika och Japan. Scholtens 

kom i sin studie fram till att de sociala aspekterna av CSR är bättre integrerade i 

försäkringsbolag än de miljömässiga, exempel på sociala aspekterna är sponsring och 

frivilligt arbete. Resultatet visade dock att företagen ofta är öppna med sin miljöpåverkan och 

har miljömässiga mål, men att miljöarbetet oftast är begränsat till intern avfalls- och 

energihantering samt utsläpp av växthusgaser. Likt Borglund (2012) kom Scholtens fram till 

att CSR-arbetet varierar. CSR-arbetet skiljer sig mellan försäkringbolag beroende på vilket 

land de verkar i, vilken typ av försäkringsbolag det är och andra faktorer hos enskilda 

försäkringsbolag, men hälften av alla försäkringsbolag han studerat lämnar 

hållbarhetsrapporter (Scholtens, 2011). 

 

Magnus Fredriksson (2008), forskare inom journalistisk och kommunikation har i studien 

Företags ansvar marknadens retorik: en analys av företags strategiska 

kommunikationsarbete kartlagt hur samtliga bolag noterade på Stockholmsbörsen 2004, 

explicit och implicit, använt retorik om samhällsansvarstagande. Syftet med studien var att 

undersöka företags val av ansvarsretorik och hur eventuella skillnader i ett sådant val kan 

förklaras utifrån företagens strukturella villkor. Studien utgår bland annat från Carrolls CSR- 

pyramid där pyramidens delar; ekonomi, juridik, etik och filantropi blir underlag till hans 

kategorisering av studien. Genom kvantitativ textanalys analyserade han textmaterialet i 

årsredovisningar och kom fram till att trots de senaste årens debatter om företags sociala 

ansvar så var det få av dem som gav frågan något större utrymme i sina varumärken. Ekonomi 

var det som fortfarande dominerade när svenska företag profilerade sig i ansvarsfrågor i 

årsredovisningar. Ett av huvudresultaten i studien var att majoriteten av börsbolagens val av 

ansvarsretorik styrs av marknadens värderingar och kan ses som en anpassning till rådande 

branschnormer och förväntningar. Han menar också att företag i branscher som påverkar 



	   17	  

miljön i större utsträckning integrerar miljöaspekter i ansvarsretoriken än företag utan direkt 

miljöpåverkan (Fredriksson, 2008). 

 

3.1.3	  Kritik	  mot	  CSR	  

Enligt Borglund (2012:37) riktar Milton Friedman den kanske mest klassiska kritiken mot 

CSR då han menar att CSR handlar om att maximera vinst och att företag inte bör arbeta med 

social eller miljömässig hänsyn. Han menar också att bolagets medel inte ska användas för 

ideella syften. Friedmans efterföljare i Chicagoskolan fortsatte att rikta kritik mot allt som i 

framtiden kom att benämnas som CSR. De menade likt Friedman att företagets roll är att öka 

det insatta kapitalets värde och företagsledningens uppgift är att förmedla detta värde till 

ägarna (Borglund, 2006). 

 

En forskare som riktar en mer praktisk kritik mot CSR är Dave Henderson då han menar att 

företag sällan har kompetens för att driva samhälleliga eller miljömässiga projekt. Han menar 

att det finns specialiserade organ som lämpar sig bättre för sådant arbete i offentliga sektorn 

och internationella samfundet som kan bli mycket mer effektivt (Borglund et al, 2012: 37ff) 

 

En annan kritik som ofta riktas mot CSR är att det är svårt att definiera vad som ingår i 

begreppet, vilket försvårar möjligheterna att mäta och jämföra företags CSR-arbete och 

resultat (Rawlins, 2005:213). I och med svårigheter att definiera begreppet och avsaknad av 

klara riktlinjer för hur arbetet ska genomföras och hur det sedan ska kommuniceras, har allt 

mer kritik riktas mot hur CSR-kommuniceras.  

 

Att ha en CSR-profil har blivit populärt hos företag samtidigt som det ställs allt högre krav på 

dess öppenhet och transparens. Att arbeta aktivt med ansvarsfrågor och vara öppna med det 

innebär att arbetet ska kommuniceras (Grafström, Göthberg & Windell, 2008:133). Mycket 

kritik mot CSR riktas mot hur företagen väljer att kommunicera detta arbete och de som 

misslyckas hamnar i blickfånget. Att säga ”det här gör vi” kan leda till att företaget granskas 

och det blir då extra viktigt att kommunikationen stämmer överens med själva CSR-arbetet 

(Borglund et al, 2012:270). Företag som skapar en CSR-profil innan de ökat sitt 

ansvarstagande riskerar att få lägre förtroende. De företag som utger sig för att ta 

samhällsansvar och inte gör det riskerar att få längre förtroende än företag som inte utgett sig 

för att ta samhällsansvar alls. Men företag som inte kommunicerar CSR alls går miste om en 
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chans att öka företagets anseende. Grafström, Götberg och Windell (2008) menar därmed att 

det är viktigt att kommunikation är en konsekvens av handling. En annan risk de ser med att 

kommunicera CSR för mycket är att ansvarstagandet kan uppfattas som PR-jippon, och att de 

i allt större utsträckning kan ses som en konkurrensfördel bland konsumenter och intressenter 

(Grafström, Göthberg & Windell, 2008:134ff).   

 

3.2	  Sammanfattning	  teori	  

De teorier och forskningar som beskrivits ovan valdes dels ut för att läsaren ska få ett bredare 

perspektiv på begreppet CSR samt en förståelse av vår definition. Vi anser att dessa är 

lämpliga för att svara på syftet när vi ska analysera resultaten och dra slutsatser i vår studie.  

 

Definitionen av begreppet vi utgår ifrån i den här studien är ansvarsfullt företagande och om 

hur företag tar frivilligt ansvar mot samhället och dess intressenter utöver vad lagen kräver. 

Archie B. Carroll pyramidformade modell har skapat en grund för kommande definitioner och 

kategoriseringar av innehållet i begreppet CSR därmed anser vi det viktigt att ha med som 

grund i våra teoretiska utgångspunkter. Den kategorisering av begreppet vi valt att utgå ifrån 

är Grankvists. Enligt honom kan man dela in företagens samhällsansvar i tre områden: 

ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. 

 
Jacquie L’Etang (2006) kopplar samman CSR med Public Relations- området. Hon ser CSR 

som en teori om företags förpliktelser gentemot samhället och menar att företags 

ansvarstagande har blivit ett PR-verktyg.	  

 

Att berätta för omvärlden hur man tar ansvar är en central roll i CSR- arbetet vilket också 

Jenny Dawkins lägger stor vikt vid. Hon menar att det är viktigt att göra sina handlingar kring 

CSR synliga genom olika former av kommunikation och att internet är ett bra 

kommunikationsverktyg (Dawkins 2004:112).	  Angelse Morena och Paul Capriotti (2009) har 

även de i sin studie kommit fram till att webben har blivit ett viktigt verktyg för företag att 

kommunicera CSR. Dock poängterar att det finns en viss skillnad i hur mycket man väljer att 

informera.	  Sett till den specifika försäkringsbranschen har Bert Scholtens (2011) kommit fram 

till att hållbarhetsarbetet varierar. CSR-arbetet skiljer sig mellan försäkringbolag beroende på 

vilket land de verkar i, vilken typ av försäkringsbolag det är och andra faktorer hos enskilda 

försäkringsbolag. Något han även sett är att hälften av alla försäkringsbolag han studerat 
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lämnar hållbarhetsrapporter. Huvudresultatet i Fredriksson (2008) studie var att börsbolagens 

val av ansvarsretorik styrs av marknadens värderingar och kan ses som en anpassning till 

rådande branschnormer och förväntningar. 	  
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4.	  Metod	  och	  material	  	  

 

Följande kapitel inleds med redovisas val av metoder som valts till vår studie, samt hur de 

ska användas för att sedan presentera urval och empiriskt material för studien. Kapitlet 

avslutas med en diskussion om eventuella metodproblem samt studiens kvalitet. 
 

Vi har valt att dela in vår studie i två delar, en kvantitativ inriktad och kvalitativt inriktad del, 

för att angripa vårt vetenskapliga problem på bästa sätt. För att få en översikt av vilket sätt 

försäkringsaktiebolag i Sverige kommunicerar CSR- arbete inleds studien med en 

kartläggning. Metoden som används är en enklare variant av kvantitativ innehållsanalys, som 

vi valt att benämna kvantitativ analys. Första delen har även givit oss en utgångspunkt till 

urvalet i den kvalitativt inriktade delen. Översikten kompletteras med en kvalitativ textanalys 

av två försäkringsaktiebolags hållbarhetsrapporter, publicerade på hemsidan. Syftet med att 

kombinera en kvantitativ analys med en kvalitativ textanalys är att både få en översikt och på 

en djupare textuell nivå studera på vilket sätt svenska försäkringsaktiebolag kommunicerar 

CSR. 

 

4.1	  Kvantitativ	  analys	  

Kvantitativ innehållsanalys är en metod där man vill kvantifiera innehållet på ett systematiskt 

och replikerbart sätt, detta görs genom att kategorisera innehållet utifrån variabler i ett 

kodschema (Nilsson, 2010:135). Metoden syftar till att lyfta upp det enskilda med sikte på det 

generella (Nilsson, 2010:119). Viktigt att påpeka är att denna studie inte kommer att göra en 

fullständig innehållsanalys, utan metoden har tagits till hjälp för att få en snabb översikt av 

branschläget.  Ytterligare förklaring av studien tillvägagångssätt läses nedan.   

 

Begreppen objektivitet, systematik, kvantitet samt manifest innehåll är grundläggande och är 

av stor vikt i den kvantitativa innehållsanalysen. Objektivitet innebär att tillvägagångssättet 

ska vara oberoende forskaren och genom väl utformat kodschema ska studien kunna 

replikeras av en annan forskare. Systematik är väl anknutet till objektivitet och är en 

förutsättning för objektivitet. Att analysen är systematisk innebär att tillvägagångssättet är 

tydligt och väl definierat samt att det som granskats ska kunna mätas på ett tillförlitligt sätt. 

Med begreppet kvantitet avses att variablerna ska kunna bestämmas i termer såsom frekvens 

och utrymme för att också göra det möjligt att fastställa statistiska samband. Medan manifest 
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innehåll ämnar studien begränsas till det som är tillgängligt för läsare, det som tydligt går att 

utläsa i texten (Nilsson, 2010:122). 

 

Tillvägagångssättet innebär analyser av text och bild vilket passar oss då vi tänkt analysera 

olika typer av text publicerade på försäkringsaktiebolagens hemsidor. I en innehållsanalys är 

det viktigt att frågeställningen eller problemformuleringen är utformad på ett precist och 

konkret sätt då det är den som i slutändan styr valet av de medier som ska analyseras samt hur 

kodschemat ska utformas (Bryman, 2011:283f) Den innehållsanalysen lämpar sig för att 

undersöka frekvens och/eller utrymme och passar därför vårt syfte att undersöka hur 

försäkringsaktiebolag kommunicerar samhällsansvar på deras hemsidor (Nilsson, 2010:123).  

 

I vår studie kategoriserar vi företagens sätt att kommunicera CSR på webben utifrån 

kategorier vi i förväg valt ut. Vi har valt ut två kategorier som blivit variabler i vårt 

kodschema. Dessa två är: hur, genom vilket sätt, försäkringsaktiebolag kommunicerar 

samhällsansvar på sina hemsidor och utgår hållbarhetsrapporterna som är publicerade på 

hemsidorna ifrån GRI-riktlinjer om rapportering. Utifrån de här två variablerna har vi tagit 

fram olika variabelvärden. Ytterligare definiering och redovisning av variabler, 

variabelvärden och kategorier kan ses nedan. Dessa har valts ut för att få en övergripande bild 

av hur försäkringsaktiebolag kommunicerar CSR. 

4.1.1	  Urval	  kvantitativ	  analys	  

Populationen vi utgått ifrån i den första delen av studien består av alla försäkringsaktiebolag i 

Sverige 2012 som har en hemsida, vilket är 87 företag. Dessa företag har hämtats från en lista 

av allabolag.se. Utöver den gemensamma nämnaren att det är försäkringsföretag som utgör 

aktiebolag har vi inte tagit hänsyn till några andra faktorer såsom storlek, omsättning, 

inriktning när vi tagit fram stickprovet.  

 

I den här delen av studien används ett stickprov på 21 bolag, cirka en fjärdedel av 

populationen, för att studera en del av vår valda population. Listan på alla 

försäkringsaktiebolag är sammanställd av allabolag.se och uppdaterad 12-11-02. 

Försäkringsaktiebolagen ligger i bokstavsordning från A till Ö. Utifrån listan gjordes ett 

stickprov som fick representera populationen med hjälp av systematiskt urval. Genom ett 

systematiskt urval kan enheter väljas direkt ifrån urvalsramen (Bryman, 2011:185), vilket i 

vårt fall blir listan. Systematiskt valdes var fjärde bolag på listan från allabolag.se vilket 
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resulterade i 21 försäkringsaktiebolag. För utförlig lista på studerade företag se bilaga ett.  

4.1.2	  Tillvägagångssätt	  kvantitativ	  analys	  

Kvantitativa delen inleddes med att operationalisera frågeställningen till mätbara variabler. 

Variabler används för att kunna kategorisera innehållet i en innehållsanalys (Nilsson, 

2010:135). Vi ansåg att de två variablerna vi valt att använda oss av i vår analys svarade på 

frågeställningen. Det är dock viktigt att ytterligare påpeka att vi inte gör en fullständig 

innehållsanalys, utan metoden har tagits till hjälp för att få en översikt över branschläget. 

Variablerna vi utgår ifrån i den här studien är; hur, genom vilket sätt, försäkringsaktiebolag 

kommunicerar CSR på sina hemsidor samt om hållbarhetsrapporterna utgår ifrån GRI-

riktlinjer om rapportering. Utifrån dessa utformade vi sedan variabelvärden, vilka kan ses som 

svarsalternativ, som ansågs som relevanta kategorier för att genomföra studien. 

 

Variabeln hur, genom vilket sätt, försäkringsaktiebolag kommunicerar CSR på sina hemsidor, 

har fyra olika variabelvärden.   

1. Hållbarhetsrapporter  

2. Årsredovisning  

3. Sektion på hemsidan med text  

4. Illustrationer 

Definition av kategorierna återfinns nedan.  

 

Den andra variabeln, utgår hållbarhetsrapporterna ifrån GRI-riktlinjer om rapportering, har 

två variabelvärden.  

1. Utgår ifrån GRI-riktlinjer i sin hållbarhetsrapport  

2. Utgår inte ifrån GRI-riktlinjer i sin hållbarhetsrapport  

 

Kodschemat utformades sedan som en tabell där alla företag och variabelvärden radades upp. 

Till en början studerade vi hemsidorna och kategoriserade upp innehållet av samhällsansvar i 

tabellen. När det var klart undersökte vi ifall, de funna, hållbarhetsrapporterna utgick ifrån 

GRI-riktlinjerna i rapporteringen, eller ej. Kodschemat kan ses i bilaga tre. Utifrån 

kodschemat skapade vi sedan två tabeller och en figur. Där figuren visar hur många procent 

av alla försäkringsaktiebolagen som redovisar CSR- arbete på hemsidan. Den första tabellen 

visar vilken sätt företagen kommunicerar CSR- arbete på hemsidan och den andra presenterar 

olika kombinationer av CSR-kommunikation, alla i kombination med textsektion.  
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4.1.2.3	  Definition	  av	  kategorier	  i	  kodschema	  

I den första variabeln utgår vi ifrån sex kategorier för att undersöka om och hur 

försäkringsaktiebolag kommunicerar CSR-arbete på sina hemsidor.  

 

1. Hållbarhetsrapport 

Ett sätt att kommunicera arbete om samhällsansvar är i hållbarhetsrapporter som också 

blir den första kategorin. En hållbarhetsrapport är en enskild redovisning av CSR-

insatser. Om den finns tillgänglig på hemsidan räknas det som ett sätt att 

kommunicera CSR.  

 

2. Årsredovisning  

Årsredovisningar är ett annat sätt att kommunicera CSR i rapportform. Om 

årsredovisning har en sektion om samhällsansvar, alltså en rubrik/underrubrik och 

brödtext som handlar om CSR och redovisningen finns tillgänglig på webbsidan anser 

vi att företaget kommunicerar samhällsansvar via webben.  

 

3. Textsektion på hemsidan 

En del företag kommunicerar CSR direkt på hemsidan, alltså har en egen 

flik/kategori/underkategori, där de berättar i text om exempelvis policys, sponsring 

eller miljöansvar men inte i en egen rapport. Denna kategori som innefattar text på 

hemsidan är väldigt bred då den kan variera i längd och innehåll.  

 

4. Illustrationer  

Kategori fyra innefattar kommunikation av samhällsansvar genom illustrationer som 

kommunicerar samarbeten/sponsring eller certifieringar. Att stödja organisationer som 

anses göra samhällsnytta på olika sätt kan vara en del i företags CSR- arbete 

(Borglund et al, 2012:39). Det blir allt vanligare att använda företagets insatser för 

att ”göra gott”, för att indirekt få bättre anseende(Borglund et al, 2012:245). Detta 

kommuniceras ofta genom logotyper från organisationer man samarbetar med eller 

stödjer. Ett annat sätt för företag att kommunicera CSR är att certifiera 

produkter/tjänster enligt en social eller miljömässig standard och märkningssystem 

(Borglund et al, 2012:167). Detta kommuniceras också genom logotyp på 

certifieringen i kombination med förklarande text. Sista variabeln innebär alltså att 
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företagen har illustrationer på sina hemsidor som kommunicerar samarbeten/sponsring 

eller certifieringar.   

 

4.2	  Textanalys	  

En text är ett brett begrepp som kan innefatta allt från bilder, musik och skrivna texter. I den 

här studien definieras text, likt Ledin och Moberg (2010) beskriver i sitt kapitel, som 

bokstäver formade till ord på ett papper, en datorskärm eller annat material. Eventuella bilder 

och färger i hållbarhetsrapporterna har analyserats utifrån deras samspel med den skrivna 

texten. Skrivna texter kan delas upp i litterära och icke- litterära texter vilka har olika 

funktion. Litterära texter som skönlitteratur eller fiktion syftar till att roa läsaren. Icke-litterära 

texter som brukar benämnas som sakprosa eller brukstexter är ett brett fält där texter syftar till 

att informera om någonting. Sakprosa kan vara allt från annonser, tv-reportage, 

pressmeddelande, instruktioner (Ledin & Moberg, 2010:154). Genom att granska texten ges 

en möjlighet att uppfatta vad som verkligen sägs, då alla texter inte alltid innehåller det de 

utger sig att göra. I en analys av en brukstext kan vi komma djupare in i den och få en bättre 

förståelse av innehållet (Hellspong & Ledin, 1997:12).  

 

En brukstext kan delas in i olika genrer. Indelningen görs utifrån benämningar som redan 

finns i vårt allmänna språkbruk, så som kåseri, sportreportage och protokoll. Genre är en 

textsort som är socialt förankrad, namnet har skapats genom användare. En genre uppkommer 

vid en viss historisk tidpunkt men kan utvecklas, ändras, falla ur bruk eller uppgå i en annan 

genre. Fördelen när man talar om genrer är att vi får ett naturligt samband mellan textslag och 

verksamhet, dock är normer för bruktextgenre mer eller mindre strikta. I börsrapporter är det	  

exempelvis viktigt med noggranna och detaljerade anvisningar medan det exempelvis i 

reportage innebär mer frihet (Hellspong & Ledin, 1997: 24-25).  

 

Hållbarhetsrapporter, den typ av text som vi kommer att analysera i andra delen av vår studie, 

går under kategorin brukstext. Utifrån Hellspong och Ledins (1997) definition av begreppet 

genre anser vi hållbarhetsrapporter som en egen genre för CSR-kommunikation. Genren 

redovisar ofta resultat i ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor (Löhman & Stienholtz, 

2004:25). 
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Det finns inga tydliga bestämmelser eller krav på hur hållbarhetsrapporter ska skrivas, det 

finns dock riktlinjer företag kan välja att följa. Många företag har idag valt att följa GRI-

riktlinjer i hållbarhetsrapporten, vilket gör dem jämförbara. 

 

Enligt Ledin och Moberg (2010) kan man börja med att utgå ifrån tre huvudbegrepp när man 

närmar sig en sakprostext och formar en modell för sin textanalys. Det första är 

intertextualitet som handlar om hur texter samspelar med varandra, det andra är hur textens 

deltagare interagerar vilket kan kallas relation och det tredje begreppet behandlar hur texten 

skapar en sammanhängande struktur, koherens. Huvudbegreppen kan sorteras in i 

analyskategorier och analysfrågor. När man analyserar en text är det lämpligt att ställa sig 

frågor som fungerar som stöd när man bryter ner texten i enskildheter, utan att förlora 

helhetsperspektivet (Ledin & Moberg, 2010:160). Analyskategorierna vi tagit fram till vår 

studie är genre och kontext samt teman, form och innehåll. Utifrån dessa har vi sedan 

formulerat analysfrågor. När vi utformade frågorna utgick vi ifrån Ledin & Mobergs kapitel 

Textanalytisk metod i Metoder i kommunikationsvetenskap samt Lennart Hellspongs kapitel 

Genreanalys i Metoder i brukstext.  

 

Genre och kontext:  

- Vilken genre tillhör texten? 

- Svarar genren mot ett visst textmönster, en viss följd av delar eller drag med bestämda 

former, innehåll eller funktioner? Finns det obligatoriska eller frivilliga drag? Hur fast 

är ordningen mellan dem? 

- Svarar genren mot en uppsättning av stående teman?  

- Vem är sändare av texten och vem är mottagare? 

- Genom vilken kanal eller medium distribueras texten till sina mottagare? 

- I vilken kulturkontext är texten skriven? 

 

 

Teman, form och innehåll: 

-‐ Vad handlar texten om och vad påstår den?  

-‐ Vilka funktioner kan man dela upp texten i? 

-‐ Vilka teman finns?  

-‐ Hur konstrueras olika teman?  

-‐ Vilka röster hörs i texten? Hur uttalar sig olika deltagare – explicit och implicit? 
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4.2.1	  Urval	  textanalys	  

Information som kommunicerar CSR-arbete på hemsidorna kan variera stort i omfång och på 

vilket sätt det uttrycks såg vi i vår kvantitativa del. Därför har vi i vår studie valt att närmare 

studera ett av kommunikationssätten. Vårt val föll på hållbarhetsrapporter. Först och främst 

kan hållbarhetsrapporter ses som en sammanfattning av det totala CSR-arbetet eftersom denna 

redovisning syftar till att sammanfatta verksamhetsårets CSR-arbete. Ett annat viktigt 

argument för att välja hållbarhetsrapporter är att genom att analysera endast ett dokument 

ökar vi tillförlitligheten på den jämförande delen i analysen.  

 

I studien analyseras valda delar av hållbarhetsrapporterna, då dessa ofta är väldigt omfattande. 

De delar som studeras är främst innehållsförteckning och VD:ns ord, vi har dock valt att svara 

på vissa analysfrågor genom att studera helheten av hållbarhetsrapporterna. 

Innehållsförteckningar presenterar genom rubriker innehållet i hållbarhetsrapporten och på 

vilken sida de olika delarna återfinns. Innehållsförteckningen ger en översikt av innehåll och 

teman i hela hållbarhetsrapporten. VD:ns ord beskriver ofta innehållet i hållbarhetsrapporten 

mer ingående än innehållsförteckning, men ger fortfarande endast en sammanfattning på cirka 

en sida hur ansvarsarbetet från det gångna året sett ut. Strukturen liknar oftast en nyhetsartikel 

och innehåller i det flesta fall rubrik, ingress, underrubriker och en bild på VD:n. Den hämtar 

även influenser ifrån genren brev då den avslutas med underskrift och är skriven i 

berättarform ur VD:ns synvinkel.    

 

Försäkringsaktiebolag kan vara en del i en större koncern eller i ett företag med annan 

verksamhet. Hållbarhetsrapporterna sammanfattar hela verksamheters ansvarsarbete. Vilken 

sorts verksamhet de studerade företagen arbetar med utöver försäkringar skiljer sig väldigt 

mycket. I och med att företagen kan ha olika inriktningar i sina verksamheter kan också 

ansvarsarbetet skilja sig, exempelvis beroende på om företaget arbetar med produktion eller 

inte. Vi har därför i den kvalitativa analysen valt de företag som endast har fokus på 

försäkringar i sin verksamhet för att göra en så tillförlitlig komparativ analys som möjligt.  

 

För att välja ut analysobjekt till den kvalitativa delen av studien användes resultattabellen vi 

tagit fram i den kvantitativa delen (se bilaga två) som utgångspunkt. Från den utgick vi sedan 

från de 12 bolag som använde sig av hållbarhetsrapporter och utifrån dem använde vi oss av 
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ett strategiskt urval där vi utifrån kriterier gallrade bort tio företag och två valdes. Kriterierna 

vi använde oss av var: 

-‐ Har företaget fokus på försäkringar i sin verksamhet? 

-‐ Finns innehållsförteckning och VD:ns ord?  

-‐ Är hållbarhetsrapporten på svenska? 

 

Analysobjekten i den här studien blev utifrån kriterierna Trygg-Hansas och Skandias 

hållbarhetsrapporter. Länk till rapporterna återfinns i bilaga fyra.  

4.2.2	  Tillvägagångssätt	  textanalys	  

Vi började den kvalitativa analysdelen med att ta fram analyskategorierna genre och kontext 

samt teman, form och innehåll för att sedan utifrån dem formulera de tolv analysfrågor vi 

utgår från i analysen. Likt Ledin och Moberg (2010) beskriver det utgick vi från det globala 

till det lokala för att analysera texten i hållbarhetsrapporterna. På den globala nivån skapades 

en övergripande bild om vad för text vi analyserade medan texten analyserades djupare på den 

lokala nivån. Det gjordes genom att vi började med att beskriva kommunikationssituationen, 

vilken kanal eller genom vilket medium texten distribueras och vilken genre texten tillhör. 

Sen analyserades innehållsförteckningen för att få en övergripande bild av hela 

hållbarhetsrapportens innehåll. Analysen av innehållsförteckningen skapade en grund till att 

studera VD:ns ord på en lokal nivå. I den delen av analysen tog vi reda på vad texten handlar 

om, vilka teman har texten, och vad texten påstår om sina teman, det vill säga vilka är textens 

propositioner. På en mer textnära nivå granskades texten för att se till hur ord, fraser och 

språkliga mönster speglar texten (Ledin & Moberg, 2010:161ff).  

	  

4.3	  Metodproblem	  

Att använda sig av två metoder kan leda till ett metodproblem då varje del för sig inte blir 

fullt så omfattande som om dessa delar studerats i olika studier. Problemet kan också vara en 

fördel då den består av två delar som kompletterar varandra.  

 

Ett problem som kan uppstå vid kvantitativa studier är att finna adekvat information vid 

insamlingen av data, för att undvika att osäker och otillförlitlig information används i studien. 

I vårt fall innebär det att det kan vara svårt att kategorisera och bestämma vad som är CSR- 

arbete då definitionen för samhällsansvar är diffus. Samhällsansvar för företagen kanske inte 
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är det samma som vi ser det vilket kan göra att vi tar med saker som inte är CSR- arbete eller 

tvärtom, vilket ger en felkälla till studien. För att motverka det har vi försökt på ett tydligt sätt 

att definiera vad vi anser är CSR- arbete och även vara tydliga med att vi utgår ifrån vår syn.  

 

Vi har även varit noga med att precisera våra kategorier och variabler i ett kodschema för att 

det ska vara tydligt hur vi gått tillväga i studien. Ett annat problem som kan uppstå vid 

innehållsanalyser är att det i princip är omöjligt att utforma en kodningsmanual som inte 

innehåller någon form av tolkning. Vilket kan betyda att våra tolkningar om vad CSR är kan 

komma i vägen för arbetet. Likt vi förklarat ovan, har vi motverkat det här problemet så gott 

det går genom att tydliggöra definitionen av CSR och noggrant beskriva studiens 

tillvägagångssätt för att de tolkningar vi gjort ska bli synliga (Bryman, 2011:203). Genom att 

tydligt beskriva tillvägagångssättet har vi även möjliggjort för en oberoende forskare att 

replikera studien vilket är viktigt i en innehållsanalys för att den ska vara tillförlitlig (Bryman, 

2011:49). 

	  

Textanalyser kritiseras ibland då texter sägs bygga på personliga och osystematiska 

tolkningar, att en text aldrig är en direkt avspegling av något utan alltid är en representation. 

Detta gör att vi, som i den kvantitativa delen av vår studie, kan stöta på problem med 

tolkningsramar. I en textanalys kan forskare tolka texter på olika sätt och ha olika 

tolkningsramar (Ledin & Moberg, 2010:153). Detta kan leda till problem att ge studien hög 

replikation även i den kvalitativa delen. Genom att vi utför analysarbetet tillsammans i denna 

studie innebär det att vi är fler forskare som tolkar ett fenomen vilket höjer tillförlitligheten. 

En annan sak som också är viktig att poängtera är att vi är medvetna om det är inte våra egna 

upplevelser, erfarenheter och uppfattningar som ska styra våra tolkningar utan det ska finnas 

grund till dessa (Ekström & Larsson, 2010:17). 

 

Ledin och Moberg (2010) menar att man bör närma sig en text förutsättningslöst när man gör 

en textanalys, att man bör testa sig fram för bästa resultat och att strukturerar arbetet ger en 

begränsande effekt. Alla texter är olika och kräver olika tillvägagångssätt och därför kan en 

modell för analysen vara begränsande. Analysfrågor hjälper till att bryta ner texten i 

enskildheter och ger analysen en tydligare struktur (Ledin & Moberg, 2010:160). Ett problem 

med metoden kan alltså vara dess motsägelsefullhet, att man bör närma sig texten 

förutsättningslöst samtidigt som en modell hjälper oss att strukturera och bryta ner texten. Vi 
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är medvetna om det problemet och har valt att begränsa studien till ett visst antal 

frågeställningar även om det betyder att vi inte blir lika förutsättnings lösa inför texten.  

	  

Studiens materialstorlek skulle kunna vara ett metodproblem. I och med att alla 

försäkringsaktiebolag som finns i Sverige inte studerats, varken översikten eller i den mer 

djupgående analysen, kan det vara svårt att generalisera studiens resultat och dra allmängiltiga 

slutsatser om på vilket sätt CSR-arbete kommuniceras på hemsidor inom 

försäkringsbranschen. Det är framförallt i den kvalitativa delen av studien storleken på 

materialet kan leda till problem då vi endast studerat två hållbarhetsrapporter i 

försäkringsaktiebolag (Ekström & Larsson, 2010:17f). Vår avsikt med studien är dock inte att 

generalisera resultatet och därför ser vi det inte som ett problem. 

	  

I vår studie analyseras endast en del av helheten i hållbarhetsrapporterna, i och med att vi 

enbart granskat innehållsförteckningarna och VD:ns ord, och inte hela hållbarhetsrapporterna. 

Detta kan leda till metodproblem då studien inte kan ge en fullständig av spegling av hur 

redovisningen går till i hållbarhetsrapporterna. Vi kan endast säkerställa och uttala oss om 

vårt material och få en övergripande insyn för vad hållbarhetsrapporterna innehåller. 

 

4.4	  Studiens	  kvalitet	  

För att värdera vår studie behandlas begreppen validitet och reliabilitet, som betyder giltighet 

och tillförlitlighet (Ekström & Larsson 2010:14). Dock skiljer sig synen på begreppen om 

forskningen är kvantitativ eller kvalitativ. Begreppen används främst i första delen, men kan 

appliceras även på den kvalitativa studien.  

4.4.1	  Reliabilitet	  

Vid benämning av reliabilitet anses att något är tillförlitligt. Syftet när man ser till om en 

studie har hög reliabilitet är att undersökningen på nytt, gjord av annan forskare, ska ge 

överensstämmande resultat. Reliabilitet handlar om att undvika felvärden och är oftast aktuell 

vid kvantitativa undersökningar (Bryman, 2011:49). I och med att vi använder oss av två 

metoder i vår studie är det viktigt att vara tydliga med att beskriva tillvägagångssättet för att 

ge studien högre reliabilitet och göra den tillförlitlig. Det är även viktigt att vi är noga med 

hur vi tolkar, för att tolkningarna inte ska bli subjektiva. På så sätt ökar vi även 

tillförlitligheten och underlättar för resultatet att bli desamma om studien görs på nytt av en 
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annan forskare. En annan faktor som höjer reliabiliteten är att vi är flera forskare och utför 

analysarbetet tillsammans. Det ger oss förutsättningar till intersubjektivitet, alltså att flera 

forskare gör liknande tolkningar av samma fenomen (Ekström & Larsson 2010:17). 

 

4.4.2	  Validitet	  

Med god validitet menas att de slutsatser som genererats hänger ihop med hur studien utförts. 

Mäter studiens data verkligen det som den avses mäta, det vill säga är frågorna som ställs i 

uppsatsen relevanta för undersökningens resultat och syfte (Bryman, 2011:50-51). För att höja 

giltigheten i vår studie är det viktigt att vi i både i den kvantitativa och kvalitativa delen mäter 

det vi avser mäta, alltså på vilket sätt svenska försäkringsaktiebolag kommunicerar CSR 

genom deras hemsidor. Det innebar att vi i den kvantitativa analysen noga utformade 

variabler och att det i textanalysen ställdes frågor som verkligen fångade hur 

försäkringsaktiebolagen textuellt kommunicerar CSR. Detta för att kunna dra giltiga slutsatser 

av de vi analyserat (Ekström & Larsson, 2010:15). 
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5.	  Resultatredovisning	  och	  analys	  	  

 
Kapitlet inleds med en resultatredovisning från den kortfattade kvantitativt inriktade delen av 

studien, följt av analys av resultaten. Vidare i kapitlet presenteras analysen av den kvalitativt 

inriktade delen samt dess resultat.  

	  

5.1	  Kvantitativ	  analys:	  hemsidor	  	  

5.1.1	  CSR-‐information	  på	  hemsidan	  

Utifrån tabellen vi tagit fram (se bilaga tre) går det att utläsa att 17 av 21 

försäkringsaktiebolag på något sätt kommunicerade sitt CSR- arbete på sin hemsida.  

 

 
Figur 4. Hur stor andel av företagen som kommunicerar CSR på sina hemsidor.  

 

 
Tabell 1. Hur många företag som använder respektive kommunikationssätt.  
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Det vanligaste sättet att rapportera information om CSR visade sig vara genom att ha en 

textsektion på hemsidan, dock oftast i kombination med andra kommunikationssätt. Av de 

studerade företagen hade alla en textsektion om samhällsansvar på sin hemsida. Alla, utom 

Solid Försäkringsaktiebolag, kompletterade textsektionen tillsammans med ett eller flera 

kommunikationssätt. I den här studien har vi funnit fem olika kombinationer bland de 16 

resterande företagen som har en textsektion tillsammans med någon annan kategori. 

Kombinationerna kan utläsas i tabellen nedan.  

 

Kombinationer Kategorier Antal företag 

Kombination 1 Textsektion, årsredovisning 2 

Kombination 2 Textsektion, illustration 2 

Kombination 3 Textsektion, hållbarhetsrapport, årsredovisning 1 

Kombination 4 Textsektion, hållbarhetsrapport, illustration 1 

Kombination 5 Alla kategorierna 10 
Tabell 2. Presentation av olika kombinationer av CSR-kommunikation, alla i kombination med textsektion.  

 

Av de studerade företagen var det mest förekommande att kombinera alla 

kommunikationssätten, kombination 5 i tabell 2, när de redovisade sitt CSR-arbete på 

hemsidan. Det var 10 företag som kombinerade alla kategorierna av kommunikationssätten, 

det vill säga att de på hemsidan har minst en textsektion om CSR, en hållbarhetsrapport, en 

årsredovisning med innehållande sektion om CSR samt någon form av illustration som 

kommunicerar samarbete eller certifiering inom CSR. Detta resulterar i att närmare hälften av 

de 21 studerade företagen som använder sig av alla olika sätt för att kommunicera sitt CSR-

arbete.   

 

Utöver att kombinera alla kommunikationssättet var det två företag som kombinerade 

textsektionen med en CSR-sektion i årsredovisningen, kombination 1, medan två företag 

kombinerade textsektion och illustration, kombination 2. Resterande två företag är ensamma 

inom sin kombination. Ett företag kombinerar textsektion med hållbarhetsrapport och sektion 

i årsredovisning, kombination 3, medan ett företag kommunicerade sitt CSR-arbete på 

hemsidan genom textsektion, hållbarhetsrapport och illustration, kombination 4.    
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13 företag kommunicerar samhällsansvar i årsredovisningar. Kategorin årsredovisningarna 

kombinerades med något annat sätt, det mest förekommande var med textsektion på sidan och 

hållbarhetsrapporter. Lika många, dock inte samma, företag valde att kommunicera CSR via 

illustrationer.  

  

12 företag har valt att göra egna redovisningar för CSR-arbetet, samtliga av dessa i 

kombination med andra. Tre av företagen har kombinerat årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter, förutom dem har alla andra företag separata. Ett företag har valt att inte 

alls nämna CSR-arbetet i årsredovisningen utan enbart berätta om det i den enskilda 

hållbarhetsrapporten. Samtliga hållbarhetsrapporter utgår från GRI-riktlinjer.  

5.1.2	  Kommunikationssätt	  för	  CSR-‐arbete	  

Flera forskare har kommit fram till att internet i dagens samhälle har blivit ett viktigt verktyg 

för att kommunicera och synliggöra CSR- arbete. Hemsidor är enligt Dawkins (2004) ett bra 

verktyg att sprida CSR-arbetet till en bredare publik. I enlighet med teorier kring CSR-

kommunikation finns det även flera sätt att tillgå för att kommunicera CSR, antingen ensamt 

eller i kombination med andra. Något vi ser tendenser på i vår kvantitativt inriktade del är att 

fyra femtedelar väljer att kommunicera sitt CSR-arbete på hemsidan i olika kombinationer av 

kommunikationssätt. Majoriteten, tio av sjutton företag, av de som valt att redovisa CSR-

arbete har även valt att kommunicera genom att kombinera alla kommunikationssätt av CSR-

arbete.  

 

Resultatet att fyra femtedelar av de studerade företagen väljer att på något sätt kommunicera 

CSR på deras hemsidor är dock lägre än det Morena och Capriotti (2009) kom fram till i sin 

studie. I deras studie var det 100 procent av de studerade företagen kommunicerade CSR. Det 

här kan bero på att de valt att studera de 35 största företagen på spanska börsen medan vi inte 

tagit hänsyn till storlek och omsättning i vårt urval då vi vill studera en specifik bransch, 

försäkringsbranschen. Därför kan det finnas yttre faktorer som påverkar vårt resultat såsom 

storlek, geografisk plats, omsättning och så vidare. 

 

Även om resultatet inte skiljer sig märkbart från tidigare studier, utan snarare ligger i linje 

med dem, är det fortfarandet ett intressant resultat att 17 av 21 försäkringsaktiebolag 

kommunicerar CSR- arbete på sina hemsidor trots att det är ett frivilligt arbete, som kräver 

specifika resurser.   
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I studien kan vi urskilja att närmare hälften av företagen använder sig av alla kategorierna av 

kommunikationssättet. På så vis får företagen en bred kommunikation av CSR-arbete och de 

kan nå en bredare publik med hjälp av olika redskap. CSR blir mer och mer aktuellt och på 

internet är det jämförelsevis enkelt att publicera olika kategorier av CSR- 

kommunikationssätt. Vilket vi tror har en bidragande faktor till att så pass många av företagen 

kommunicerar med hjälp av alla kategorierna.  

 

Likt Morena och Capriotti (2009) också påpekar i sin studie har även vi kommit fram till att 

det skiljer sig bland företagen hur mycket man väljer att kommunicera sitt CSR-arbete. Ett 

företag har enbart textsektion på hemsidan medan tio andra företag använder sig av en 

kombination av alla kommunikationssätten. Dessutom skiljer det sig i hur stor del de olika 

kategorierna ges i olika försäkringsaktiebolag, dock är det inget vi studerat mer ingående i 

den här studien men kan ändå, tillsammans med resterande resultat, vara värt att belysa.   

 

Likaså har de två forskarna Borglund (2012) och Scholtens (2011) kommit fram till att CSR-

arbetet varierar i företag. Scholtens (2011) påvisar även mer specifikt i sin studie att hälften 

av alla försäkringsaktiebolag han studerat lämnar hållbarhetsrapporter vilket liknar resultatet 

vi ser i vår studie då 12 av 21 kommunicerar CSR med hjälp av hållbarhetsrapporter. 

Resultatet är i enlighet med teorier kring CSR-kommunikation att hållbarhetsrapporter i 

dagens samhälle har blivit en trend bland företag att använda sig av för att rapportera sitt 

samhällsansvar.  

	  

5.2	  Textanalys:	  Hållbarhetsrapporter	  	  
	  

5.2.1	  Genre 

Redan på framsidorna av hållbarhetsrapporterna identifiera textens genre i båda 

analysobjekten, det vill säga, Skandia och Trygg-Hansas hållbarhetsrapporter. Genom att 

studera hållbarhetsrapporternas framsidor förstår vi som läsare att de är hållbarhetsrapporter, 

båda hållbarhetsrapporternas framsidor visar med hjälp av text och bild vad vi kan förväntas 

ta del av. På Skandias hållbarhetsrapport står det “Skandia CR-redovisning 2011” och på 

Trygg-Hansas “Hållbarhetsredovisning 2011/2012”.  
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Det skulle bli svårt att identifiera genren hållbarhetsrapport på Skandias framsida endast 

genom bilden, det är texten som kommunicerar att det är en hållbarhetsrapport. 

Hållbarhetsrapportnamnet “Längre” och bilden, som är ett extremt närbildsporträtt av en 

flicka, skulle kunna kommunicera många olika saker, och associeras mer till reklam och dess 

säljande funktion. Det är därför endast genom texten genren fastslås. 

 

På Trygg-Hansas framsida blir genren hållbarhetsrapport förstärks i och med rubriken på 

hållbarhetsrapporten “Vi försäkrar en hållbar framtid ”. Bilden på mannen som lyfter upp 

illustrationer av en väderkvarn, cykelhjälm och en person som löper signalerar miljö, trygghet 

och hälsa. Text och bild förstärker varandra, det hade dock varit svårare att fastställa genren 

för läsaren om texten ”Hållbarhetsredovisning 2011/2012” hade saknats. Bilden och 

illustrationerna kan, likt Skandias framsida, uppfattas som en reklambild med ett säljande 

syfte snarare än en framsida på en rapport.  

 

Båda analysobjekten har en genretypisk disposition med framsida, innehållsförteckning, 

kapitel, grafiska element och baksida, inslag som förväntas i en rapport, vilket skapar 

koherens för läsaren. Att en text är koherent innebär att den är sammanhängande och 

meningsfull (Moberg & Ledin, 2010:159). Funktionen för hållbarhetsrapporter är att redovisa 

hur man arbetar med CSR. Det kan göras genom kategorierna socialt-, miljömässigt och 

ekonomiskt ansvar, som återfinns i båda hållbarhetsrapporterna. Skandia redovisar dessa delar 

ur genren under exempelvis rubrikerna “Kunder” ekonomiskt ansvar, “Samhälle” socialt 

ansvar och “Miljö” miljömässigt ansvar. Exempel på hur Trygg-Hansa redovisar dessa delar 

ur genren ses i avsnitten “Klimat”, “Säkert”, “Hälsa” och “Revisorns berättelse” i 

hållbarhetsrapporten. Kapitlet “Klimat” redovisar tydligt Trygg-Hansas miljömässiga ansvar, 

och rubrikerna “Säkerhet” och “Hälsa” det sociala ansvaret. Under rubriken “Revisorns 

berättelse” redovisas det ekonomiska ansvaret. 	  

	  

För att uppmärksamma intressenter om arbetet med CSR läggs genomgående mycket fokus 

på det visuella i utformandet båda hållbarhetsrapporterna. Bilder, ordval, färger och layout är 

hämtade från andra genrer för att attrahera läsaren. Interdiskursivitet innebär att texten hämtar 

inslag från flera diskurser (Fairclough, 2005:56). I hållbarhetsrapporterna kan man som läsare 

se att utformningen av hållbarhetsrapporterna hämtat drag främst från reklamgenren, men 

även från brev och artikelgenren. 	  
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Skandias framsida kombinerar bilder, färger och text istället för att endast hänvisa till vad det 

faktiskt är för text endast genom ord. Ordet “Längre” fyller en stor del av sidan och 

tillsammans med närbilden på en flicka som blickar framåt, är lånade från reklamgenren. 

Adjektivet målar upp en bild och ger en personlig prägel något man inte förväntar sig av en 

rapport. Genom att låna drag från reklamgenren uppfattas båda hållbarhetsrapporterna som 

mer än en resultatredovisning. I och med denna intertextualitet, att låna drag från andra genrer 

för att skapa attraktivitet, kan hållbarhetsrapporterna uppfattas som marknadsföring och PR-

verktyg. Vilket går parallellt med L´Etangs (2006) teori, som menar att en fara med CSR är 

att det kan uppfattas som ett PR-trick. 	  

	  

Trygg-Hansas framsida utmärker sig visuellt med bild, färger och text. Istället för att enbart 

skriva “Hållbarhetsrapport” på framsidan används kompletterande bild, färger och grafiska 

element för att kommunicera vilken typ av text det handlar om. Tillsammans skapar dessa 

grafiska komponenter en lekfullhet på framsidan. Den mest framträdande texten på framsidan, 

“Vi tar ansvar för kunden skull”, kan liknas vid en reklamslogan eller reklam ord, där orden 

tillsammans försöker övertyga läsaren om att Trygg-Hansa tar ansvar för kunden skull. 

Genom tempusformen presens, tar, visar texten att det är viktigt här och nu. Tempus har 

bland annat funktionen att visa vad som är viktigt och då är det presens som visar vad som är 

viktigast (Hellspong & Ledin, 1997:70)  

	  

I och med att det inte finns några klara regler och riktlinjer för hur CSR ska kommuniceras 

tenderar hållbarhetsrapporter att se olika ut, både innehålls- och layoutmässigt. I dessa fall 

utgår båda hållbarhetsrapporterna från GRI-riktlinjer, vilket gör att innehållet till en viss del 

liknar varandra. Båda hållbarhetsrapporterna behandlar det miljömässiga, sociala och 

ekonomiska ansvaret samt avslutar hållbarhetsrapporten med sina GRI-index. Skandia uppnår 

enligt dem själva nivå C, medan Trygg-Hansa hävdar att deras hållbarhetsrapport når nivå B. I 

GRI-riktlinjerna finns dock inga anvisningar för layout, men det finns en del likheter 

hållbarhetsrapporterna emellan. 

 

Både Skandias och Trygg-Hansas hållbarhetsrapport är publicerade i pdf-format på respektive 

hemsida. Skandias återfinns under fliken ”Ansvarsfullt ägande” och Trygg-Hansas är 

placerad under fliken “CSR”. Skandias hållbarhetsrapport består av 42 sidor som är uppdelade 

på 13 avsnitt. Den hållbarhetsrapport som Trygg-Hansa producerat är 32 sidor lång, uppdelad 

på 14 avsnitt. 
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Helhetsintrycket av Skandias hållbarhetsrapport är inte enhetligt i och med färg- och bildval. 

Den har inledande och avslutande inslag med färger och fotografier i svart/vitt eller dova 

färger. Resterande layout och innehåll ger ett modernare intryck med dess luftiga sidlayout 

och färgval. Vitt, luftighet och starka färger något som är aktuellt och används i allt från 

inredning till tidningsmagasin, medan dova färger brukar användas för att illustrera något som 

retro, i vår kulturkontext idag. Hållbarhetsrapporten ger genomgående ett levande och seriöst 

intryck med sina många fotografier, färgglada rubriker, tydliga struktur och luftiga layout. 

Sidlayouten och utformningen är sammanhängande genom hela hållbarhetsrapporten med 

luftighet och återkommande grafiska element, där exempelvis fotografier, på människor, 

placerade över ett helt uppslag inleder varje nytt kapitel. Skandias hållbarhetsapport kan 

betraktas som välstrukturerad. 

 

Layouten i Trygg-Hansas hållbarhetsrapport är fantasifull och skiljer sig från sida till sida. 

Den påminner om och hämtar influenser flera genrer, bland annat mode- och 

inredningstidningar samt nyhetsartiklar och brev. I Mode- och inredningstidningar är 

designen mer fri än i rapportgenren. Ett exempel på layouten kan i mode- och 

inredningstidningar är att de använder plocksidor. På plocksidor placerar man bilder i olika 

former och bilderna är det som kommunicerar snarare än skriven text i form av ord. I Trygg-

Hansas hållbarhetsrapport finns sidor som liknar dessa plocksidor, exempelvis på sidan åtta. 

Den innehåller fem bilder i cirkelform tillsammans med bildtext, de får utan kombination av 

långa brödtexter illustrera höjdpunkterna från det gångna året.  

 

I kontrast till denna sida kan man i VD:ns ord se inspiration från genrer som nyhetsartiklar 

samt brev. Olikheterna i layouten gör att den kan uppfattas som osammanhängande, vilket 

motverkas genom att andra element som exempelvis färg och former återkommer. 

Hållbarhetsrapporten är färgstark i och med de rosa, lila, blåa och gröna rubrikerna men tonas 

ned på grund av den beigea bakgrunden. Färgerna rött och blått, som återfinns i Trygg-Hansas 

logotyp, återfinns inte i hållbarhetsrapporten utöver logotypen på framsidan. Istället kan 

hållbarhetsrapporten återkopplas till hemsidan, där färgerna lila och beige används på 

liknande sätt som de görs genom hela hållbarhetsrapporten. Bilder i hållbarhetsrapporten 

består både av fotografier och illustrationer. Cirklar och färger är återkommande i 

hållbarhetsrapporten och skapar igenkänningsfaktor. 

 



	   38	  

Skandias layout är sammanhängande och koherent då flera grafiska element återkommer 

genomgående i hållbarhetsrapporten. Till skillnad mot Trygg-Hansas där utformningen 

präglas av fler varierande grafiska element vilket inte ger samma koherenta intryck. Likheter i 

hållbarhetsrapporterna layout är att man finner fotografier som gestaltar personer samt att 

upplägg och struktur ser relativt lika ut. De skiljer sig på detaljnivå där placering av bilder och 

text, samt färg och form skiljer dem åt.  	  	  

 

Ovan har vi behandlat hållbarhetsrapporterna i sin helhet för att klargöra genre och 

helhetsintryck. För att djupare angripa texterna kommer resterade del av analysen fokusera på 

innehållsförteckningen och VD:ns ord.  

5.2.2	  Kontext	  

Skandia och Trygg-Hansas hållbarhetsrapporter är framtagna i en kulturkontext där 

människor är medvetna och värnar om den värld de lever i. Det finns ett ökat intresse bland 

samhällsmedborgare att vara medvetna och konsumera varor och tjänster ”etiskt”. Mänskliga 

rättigheter, miljö och ansvar för samhället vi lever i har blivit aktuella frågor i vår 

kulturkontext. Det har lett till att konsumenter ställer krav på företag att ta samhällsansvar, 

vilket företagen inte kan förbise. Även för försäkringsbolag, som inte har en direkt påverkan 

på exempelvis miljön, finns det fortfarande anledning att ta ansvar och ställning för samhället 

de verkar i.	  

	  

Avsändare av hållbarhetsrapporterna är företagen själva och deras mottagare är företagets 

intressenter exempelvis aktieägare, kunder och medarbetare. Avsändaren syns i båda 

hållbarhetsrapporterna genom logotyperna placerade på hållbarhetsrapporternas framsidor. 

Skandias logotyp är placerad i det nedre högra hörnet och Trygg-Hansas är belägen i det övre 

högra hörnet. Det går även att i Skandias hållbarhetsrapport bekräfta avsändaren i och med att 

majoriteten av sidorna har en sidfot med texten ”Skandia CR-redovisning 2011”. Trygg-

Hansas sändare bekräftas även genom dess sidhuvud med texten “Trygg-Hansa”. 

Hållbarhetsrapporterna riktar sig övergripande till intressenterna och inte endast mot en part 

som exempelvis kunder. Det finns olika kapitel i båda hållbarhetsrapporterna riktade till olika 

intressenter, vilket ger dem en bred målgrupp.	  
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5.2.3	  Innehållsförteckning 

En innehållsförteckning syftar till att läsaren ska få en överblick över innehållet och en 

presentation på vad som kan förväntas återfinnas i texten (Hellspong & Ledin, 1997:97), 

exempelvis i en hållbarhetsrapport. I och med det går det att få en någorlunda helhetsbild av 

textens ändamål och komposition redan i innehållsförteckningen. I båda 

hållbarhetsrapporterna kan rubrikerna delas in i tre delar med olika drag. Där presenterar olika 

delar av hållbarhetsrapporten som har olika funktioner.  

 

En av delarna, som kan ses som del två, innehåller tre respektive fem rubriker i 

hållbarhetsrapporterna, är markerad. Som läsare förstår man att de markerade rubrikerna hör 

ihop, precis likt rubrikerna före och efter dessa. Markeringen av vissa rubriker återkommer 

sedan i hållbarhetsrapporten, där rubriken tas upp, vilket gör hållbarhetsrapporten koherent 

och lättnavigerad. I Skandias innehållsförteckning är den mellersta delen markerad och 

uppdelad med hjälp av färgade rutor och i Trygg-Hansas markeras dem genom illustrationer, 

storlek och textfärg.	  

	  

Den första delen i Skandias innehållsförteckning omfattar de fyra rubrikerna 

“Kortsiktighetens fiende”, ”VD-ord”, ”CR-ord” och ”Välkommen till Skandia” och berättar 

kort om företaget och dess CSR-arbete. 	  

	  

Efter de fyra inledande rubrikerna följer nästa del som innehåller fem rubriker. Rubrikerna 

”Kunder”, ”Medarbetare”, ”Samhälle” och ”Partners” har fått färgerna lila, rosa, orange och 

blått. I den här texten ges intrycket av att färgerna lila, rosa och orange snarare används för att 

skilja rubrikerna åt än att skapa särskilda associationer. Dessa färger får ingen självklar 

betydelse i den här kontexten i och med att färgerna har spretiga associationers i vår 

kulturkontext. Rubriken ”Partners” är skrivet i färgen blå, som i vår kulturkontext associeras 

med renhet och seriositet. Förutom att använda färgen för att skilja rubriken från de andra kan 

det även tolkas som att de tar relationen till sina partners på allvar.  

 

Rubriker uttrycker bara delvis vad kapitlen senare kommer att innehålla. De är abstrakta i det 

avseendet att rubrikerna skulle kunna behandla flera delar i företagets CSR-arbete. Ett 

exempel är ”Kunder” som skulle kunna kopplas både till det sociala och det ekonomiska 

ansvaret.  Skandia kan ta ansvar för kunden genom att ta hänsyn och ansvar för kunderna i det 
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samhället de lever i samt att de tar ekonomiskt ansvar för dem. Rubrikerna i 

innehållsförteckningen är genomgående abstrakta då de består av enstaka ord och inte helt 

avslöjar innehållet i kapitlen.      

 

Rubriken ”Miljö” är grön och den vi associerar till Skandias miljömässiga ansvar. Grönt är en 

färg som i vår kulturkontex förknippar med natur, miljö och ansvar i liknande sammanhang. 

Miljöpartiet brukar även kallas det gröna partiet vilket ger stöd för dessa associationer. 	  

	  

Sista delen innehåller rubrikerna ”Diligentia”, ”Organisation och styrning”, ”Om 

redovisningen” samt ”GRI-index”. Den första rubriken “Diligentia” handlar om Skandias 

fastighetsbolags CSR-arbete. Efter den följer en rubrik om organisationen och de sista 

rubrikerna handlar om själva hållbarhetsrapporten. De flesta rubrikerna i hållbarhetsrapporten 

är typiska för genren, men det är i sista rubriken ”GRI” som genren verkligen fastslås då GRI 

är riktlinjer för just hållbarhetsrapporter.	  

	  

Trygg-Hansas innehållsförteckning har en liknande struktur som Skandias men har överlag 

tydligare och längre rubriker, där vi som läsare får mer förståelse vad text sedan handlar om. 

Rubrikerna ”Vi tar ansvar för kundens skull”, ”Kunder, kärnverksamhet och Intressenter”, 

”Insatsområden, mål och status”, ”10 höjdpunkter från 2011” och ”Våra intressenter och 

prioriteringar” inleder hållbarhetsrapporten och som läsare förstår vi direkt att innehållet 

handlar om ansvar. Fokus ligger här även på intressenter och fokusområden.	  

 

Rubrikerna som Trygg-Hansa har markerat extra synliga genom färg, storlek eller illustration 

är ”Klimat”, ”Säkerhet” och ”Hälsa”. Rubriken ”Klimat” kan relateras till miljömässigt 

ansvar. Texten på rubriken är skriven i blå färg och på illustrationen till vänster om texten 

gestaltas ett vindkraftverk. Som tidigare nämnts associeras färgen blå i vår kulturkontext till 

renhet och seriositet. Kanske vill Trygg-Hansa i och med den blåa färgen på rubriken 

signalera att de som företag är seriösa angående klimatfrågan och att dem verkar för en ren 

miljö. Rubriken ”Säkerhet” är skriven i rosa text och har en illustration på ett människohuvud 

med en hjälm, hjälmen är något som associeras i till säkerhet. Rosa färg innehåller i vår 

kulturkontext ingen klar association utan många olika. Ofarligt, barnsligt, sårbart, tjejigt och 

ytligt är några av många associationer färgen väcker (Ambjörnsson, 2011:7). Om företaget 

vill väcka någon specifik association eller använder färgen för att ge uppmärksamhet åt 

rubriken är svårdefinierat. ”Hälsa” är skrivet i grön text och illustrationen vid denna text 
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visar en människa som springer. Färger grön brukar användas i sammanhang med miljö, natur 

och ansvar. Både natur och att springa är i vår kulturkontext nära förknippas med hälsa och att 

vara hälsosam, vilket kan motivera färgvalet. De två senare rubrikerna relaterar vi till socialt 

ansvar. Miljömässigt och socialt ansvar är två typiska delar från genren, dock är ingen av 

dessa markerade rubriker inriktade på det ekonomiska ansvaret. Det ekonomiska ansvaret kan 

istället återkopplas till den sista delen av innehållsförteckningen och dess rubrik “Revisorns 

berättelse”.	  

	  

Den sista delen av innehållsförteckningen för Trygg-Hansa innehåller rubrikerna 

”Ansvarsfulla och engagerade medarbetare”, ”Om Trygg-Hansa”, ”Corporate 

Governance”, ”Revisorns berättelse”, ”Data” och ”GRI-index”. Här ligger mer fokus på 

Trygg-Hansa som företag och dess medarbetare samt data. Även hos Trygg-Hansa är 

rubrikerna i hållbarhetsrapporten genretypiska och det är den sista rubriken ”GRI-index” är 

den som visar genren.	  

	  

Likt Scholtens (2011) kom fram till i sin studie, att de sociala aspekterna av CSR-arbetet är 

bättre integrerade än de miljömässiga hos försäkringsbolag, kan vi se redan i 

innehållsförteckningarna. Både Skandia och Trygg-Hansa har fler rubriker som kan likställas 

med det sociala ansvaret såsom ”Kunder”, ”Medarbetare”, ”Samhälle” och ”Partners” i 

Skandia och ”Säkerhet”, ”Hälsa” och ”Ansvarsfulla och engagerade medarbetare” i Trygg-

Hansa. Likt Dawkins (2004) förespråkar, att företag ska rikta budskap till flera olika 

intressenter, ser vi i de här rubrikerna att företagen specialiserat olika avsnitt i texten för olika 

intressenter.  Det miljömässiga ansvaret enbart har fått en rubrik i vardera 

hållbarhetsrapporten, men det finns bland de rubriker som är markerade och kan ses som extra 

viktiga. Det ekonomiska ansvaret redovisas under rubriken “Kunder” i Skandias 

hållbarhetsrapport och i Trygg-Hansas hållbarhetsrapport under “Revisorns berättelse”.    	  

	  

5.2.4	  VD:ns	  ord	  

VD:ns ord presenteras som ett brev med hälsningsfrasen och det personliga tilltalet, men är 

upplagd som en nyhetsartikel. Både Skandias och Trygg-Hansas texter hämtar inslag från 

flera genrer: nyhetsartiklar, brev samt reklam. Från genren nyhetsartiklar har man hämtat 

struktur och upplägg med huvudrubrik, ingress, brödtext och underrubriker. Bild på VD:n, en 

underskrift och att texten är skriven ur VD:ns perspektiv, “... något jag är riktigt stolt över” i 
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Skandia och “... är jag övertygad om” i Trygg- Hansa, är hämtat från genren brev. Bild på 

VD:n samt underskrift förstärker bilden av att det är VD:n, och företaget, som uttalar sig i 

texten, vilket får ansvarsfrågan att verka angelägen. 	  

	  

VD:ns ord har i båda hållbarhetsrapporterna en struktur som skapar koherens då de olika 

delarna hör ihop och bygger på varandra, vilket är ett vanligt sätt att lägga upp en text. 

Dispositionen skulle kunna beskrivas utifrån kategorierna sammanfattning, inledning och 

problemformulering, lösning samt argument.	  

	  

Skandias VD - ord har huvudrubriken, ”En konstruktiv kraft i samhället”, som tillsammans 

med ingress har en sammanfattande funktion och visar en medvetenhet om vad Skandia ska 

göra för att behålla sin position i branschen. Det första stycket i texten fungerar som inledning 

och problemformulering, där dagens samhälle och företags roll i det beskrivs. Problemet i den 

här texten är att samhället står inför svåra förändringar och företag måste vara med och ta 

ansvar, ”Samhällena där vi verkar står inför svåra utmaningar – allt färre förväntas försörja 

allt fler. Det säger sig självt att vår demografiska utmaning bland mycket annat kommer att 

påverka arbetsmarknad, pensioner samt vård och omsorg.”. I Trygg-Hansas text har 

huvudrubriken, ”Ansvar för kundens skull”, och ingressen har en sammanfattande funktion. 

Till skillnad från Skandias text fungerar även huvudrubrik och ingress som en inledning och 

problemformulering. Problemet i Trygg-Hansas text är klimatförändringarna.	  

	  

I Skandias text innehåller resterande stycken lösningar på problemet samt argument för att 

välja Skandia som företag. Exempel på lösningar som texten beskriver är ” Vi ska vara 

lyhörda…”, ”arbete med att visa på utanförskapets pris och den hotande kommunala 

pensionsskulden”, ”kommer bli ett fullt ut kundägt bolag” och ” nya koncernledningen 

enbart ska ha fast ersättning”. Lösningar och argument går in i varandra då lösningar på ett 

problem också kan ses som argument för att välja Skandia, något som också återses i Trygg-

Hansas text. 	  

	  

I Trygg-Hansas text presenterar det första stycket i brödtexten deras nya affärsstrategi som är 

en lösning på hur man ska hantera problemet med det nya klimatet. En till lösning på 

problemet presenteras i det sista stycket i texten ”Vi tänker fokusera ytterligare på att 

förebygga skador för att på så sätt undvika de många obehagliga konsekvenser som extremt 
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väder kan ha för våra kunder”. Till skillnad från Skandias hållbarhetsrapport presenteras fler 

problem i Trygg-Hansas text, under rubrikerna ”Ansvar och affärsstrategi” och ”Säkerhet på 

dagordningen”, redovisas tidigare problemområden som har haft fokus under innan. 

”Temana klimat, säkerhet och hälsa med ambitionen att fokusera våra aktiviteter ännu mer 

mot kunden”, beskriver Trygg-Hansas tidigare fokusområden. Genom meningarna ”Under 

2011 lanserade vi Årets Reflexdag i Danmark tillsammans med Barnolycksfallsfonden” och 

”Därför lanserade vi försommaren 2011 ”Livbojsjakten” en kampanj på Facebook som 

uppmanade svenskarna att använda sina smarta mobiler och ta bilder av livbojar, presenteras 

sedan hur de arbetat för att lösa problemet. Att Skandia inte har denna tillbakablick kan bero 

på att det är första året de gör en rapport för att sammanfatta CSR-arbetet medan Trygg-Hansa 

skrivit hållbarhetsrapporter i flera år.  	  

	  

Sista stycket i Trygg-Hansas text sammanfattar kommande insatser för att lösa problemen 

med klimatet, vilket bland annat skrivs ” Under det första kvartalet 2012 lanserade vi en ny 

gratis SMS-varningstjänst i Danmark, som alla danskar kan anmäla sig till”. Dessa fungerar 

också som argument för att välja Trygg-Hansa. 	  

	  

I Skandias hållbarhetsrapport förekommer förutom lösningen ett par argument i texten för att 

visa företagets goda sida, exempelvis är transparens och öppenhet ofta attraktivt och öppenhet 

nämns tydligt, ”ännu mer öppna”. För kunder är det även positivt att de kommer i centrum, 

”kunden i framsätet”. Två argument som är attraktiva för både kunder och medarbetare är att 

medarbetarna har en viktig roll, ”Skandia blir det medarbetarna gör det till” och att Skandia 

tänker längre och levererar nytta, ”Målsättningen är en tydlig profil, där vi utmärker oss som 

den bank- och försäkringsaktör som tänker längre och lyckas leverera verklig nytta för 

kunderna och samhället”. 

5.2.4.1	  VD:ns	  ord	  Skandia	  

I Skandias hållbarhetsrapport fyller VD:ns ord en sida och sammanfattar innehållet i hela 

rapporten. Rubrik, ingress och underrubriker är skrivna i den gröna färgtonen som återfinns i 

Skandias logotyp. Den gröna färgen finns även med i flera avsnitt i hållbarhetsrapporten och 

skapar en igenkänningsfaktor genom rapporten. De röster som hörs i texten är implicit 

Skandia (vi), alla som arbetar på Skandia, och explicit VD:n (jag).	  

	  

Övergripande handlar texten om att beskriva Skandias arbete genom åren för att sedan gå 
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vidare med att berätta hur deras vision för CSR-arbete ser ut. Inledningsvis beskriver texten 

att samhället står inför utmaningar och vilken roll Skandia har i samhället utifrån dem 

”Skandia har både ett ansvar och en möjlighet att vara en konstruktiv kraft i arbetet med att 

framtidssäkra välfärden”. Texten fortsätter sedan med en summering av hur företaget agerat 

samt deras roll i samhället. Olika intressenters roll i CSR-arbetet skildras sedan. 

Avslutningsvis får vi som läsare ta del av framtidsvisioner och målsättning.  	  

	  

Textens uppgift är att övertyga oss läsare att Skandias CSR-arbete är betydelsefullt och 

långsiktigt. Vi ska förstå att företaget länge har tagit ansvar och att de tänker fortsätta med 

det. Texten lägger mindre fokus på områden inom CSR som försäkringsbolag inte har en 

direkt påverkan på, exempelvis miljö. Texten lägger istället mer energi på att beskriva vad de 

gör inom ekonomiska och, som tidigare nämnts, framförallt sociala ansvarsområden. 	  

	  

Huvudrubriken ”En konstruktiv kraft i samhället” får, med hjälp av färgtonen, oss som läsare 

att förstå att det är Skandia som är en positiv kraft i samhället. Utan att läsa vidare går det att 

utläsa att Skandia tar ansvar och har en viktig roll i samhället. Något som sedan bekräftas i 

resterande text genom exempelvis beskrivningar som: ”Som bank- och försäkringsaktör har 

vi bred förankring i samhället” eller ”där vi utmärker oss som den bank- och 

försäkringsaktör som tänker längre och lyckas leverera verklig nytta för kunderna och för 

samhället.”.  Adjektivet “konstruktiv” är ett målande och värderande ord som är 

återkommande i både huvudrubriken och i första stycket. Tillsammans med substantivet 

“kraft” blir budskapet kraftfullt och mer påtagligt för läsaren att Skandia är viktigt och 

positivt för samhälle samt att de lägger mycket fokus på CSR-arbete, än om det stått 

exempelvis “Skandia är en positiv del i samhället”.   	  

	  

Substantivet “Samhälle” återkommer genomgående i texten och nämns åtta gånger i skilda 

skepnader. Därav ses det som ett nyckelord. Nyckelord är ord i texten som är särskilt vanliga 

och viktiga i en text (Hellspong & Ledin, 1997:67). I och med den frekventa förekomsten av 

ordet ”Samhälle” får det samhälleliga ansvaret fokus i texten. Det kan betraktas som att 

samhället är en viktig aspekt i Skandias verksamhet. Andra återkommande ord i texten är 

“kund” och “medarbetare”. “Kund” är de ord som är mest frekvent och förekommer i texten 

femton gånger i olika former. Dessa anses vara viktiga i verksamhetens arbete och har en 
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betydande funktion i texten. Alla dessa nyckelord vittnar om centrala begrepp inom CSR och 

skapar en enhetlighet i terminologin.  

 

Återkommande i texten är också att Skandia benämns med hjälp av pronomet “Vi” istället för 

som Skandia, exempelvis “Vi måste hålla vad vi lovar...” och “Samhällena där vi verkar...”. 

Företaget nämns som vi tjugotvå gånger och nio gånger som Skandia. Det ger en oväntad 

personlig prägel på texten som hämtas ifrån brevgenren, i rapporter brukar annars texter 

förväntas vara sakliga och byråkratiska. Den personliga prägeln ger texten i sin tur en nära 

relation till läsaren och ger företaget ett mer mänskligt intryck. När företagsnamnet Skandia 

används skapas istället auktoritet. Genom att kombinera och varva dessa genomgående i 

texten skapas en relation till läsaren samtidigt som CSR behåller sin allvarliga innebörd. Vi 

kan ha en vag innebörd men här kan man utifrån kontexten förstå att vi står för företaget 

Skandia. Vilka som är Skandia blir dock förvirrande i texten då vi kan tolkas som vi som 

jobbar på Skandia, men senare i texten kan man läsa ” Skandia blir det medarbetarna gör det 

till” vilket gör att vi inte innefattas av personal som jobbar på företaget. 	  

 

Markrotemat i texten är att Skandia har en stor roll i samhället och att de tar ett långsiktigt 

ansvar för samhället. Meningarna ”i över 150 år har vi gett människor ekonomisk trygghet”, 

”Vi vill visa att engagemang och ansvar har funnits med och väglett oss under lång tid.”, 

”framtidssäkra välfärden” och ”vi utmärker oss som den bank- och försäkringsaktör som 

tänker längre” är något som styrker temat. Utifrån huvudtemat kan man finna tre mikroteman 

i texten, som alla beskriver olika delar av CSR-arbetet. 	  

	  

Det ena mikrotemat handlar om vad Skandia har gjort för att ta samhällsansvar, exempelvis 

har de tagit ett steg mot öppenhet i och med valet att skapa en hållbarhetsrapport, ”Detta är 

Skandias första nordiska redovisning för Corporate Responsibility (CR) och ett steg mot att 

bli ännu mer öppna.”. En annan sak de gjort för att ta ansvar för samhället är att lägga mycket 

fokus på att generera bättre konkurrens på pensionsmarknaden, ”Under 2011 har vi lagt 

mycket kraft på pensionshanteringen i Sveriges kommuner”.	  

	  

Olika intressenters roll i CSR-arbetet kan också ses som ett mikrotema i texten. I det här 

mikrotemat får vi ta del av hur kunder får större inflytande i företaget, hur stor betydelse 

medarbetarna har för Skandia och att nya koncernledningen ska få fast ersättning. Att kunder 

får större inflytande kan ses exempelvis genom meningar som ” fullt ut kundägt bolag” eller 
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” för det nya bolaget ska vi göra allt för att kunden ska sitta i framsätet”. Utifrån meningar 

som ” Skandia blir det medarbetarna gör det till” och ”Trots tuffa prövningar som årets 

besparingar och minskning av personalstyrkan har våra medarbetare lyckats att leverera 

kundnytta – det är något jag är riktigt stolt över” får vi som läsare ta del av att medarbetarna 

har stor betydelse, och kan vidare kategoriseras in i det sociala ansvarstagande.	  

	  

Det sista mikrotemat är Skandias framtidsvisioner och framtidsplaner. I texten framkommer 

vad Skandia ska göra och hur de ser på framtiden, exempelvis genom meningar som 

”Målsättningen är en tydlig profil” och ”Skandia har både ett ansvar och en möjlighet att 

vara en konstruktiv kraft i arbetet med att framtidssäkra välfärden.” men de kommer också 

fram genom ord som ska, ”vi ska vara lyhörda för vart samhället är på väg”. Här 

kommuniceras hur Skandia tar ett ekonomiskt ansvar.  

5.2.4.2	  VD:ns	  ord	  Trygg-‐Hansa	  

I Trygg-Hansas hållbarhetsrapport ges VD:ns ord två sidors utrymme. Den har, likt Skandias 

text, funktionen att sammanfatta innehållet i hela hållbarhetsrapporten utifrån VD:ns 

perspektiv. I texten finns ett utryckt citat (pull quote), vilket är ett citat taget från huvudtexten 

av en artikel och användas som en underrubrik eller grafisk utformning 

(oxforddictionary.com). Det utryckta citatet och huvudrubriken är lila, den lila färgen 

återfinns på flera andra rubriker och grafiska element i hållbarhetsrapporten, samt på 

hemsidan, vilken skapar koherens för läsaren. De röster som hörs i texten är implicit Trygg-

Hansa (vi), alla som arbetar på Trygg-Hansa, och explicit VD:n (jag). 

 

Sidlayouten i Trygg-Hansas VD-ord är uppdelade i två spalter, på första sidan är det bara 

högerspalten som har innehåll i form av text och den vänstra är tom. Texten är även placerad i 

högerspalten på sida två, men på vänster sida finns ett utställt citat från VD:n samt en bild på 

honom. Innehållet skulle rymmas på en sida med en normaliserad nyhetstidningslayout. Trots 

dess ovanligheter är sidlayouten lika på sida ett och två vilken gör den sammanhängande och 

det går att finna en röd tråd och koherens.	  

	  

Texten handlar övergripande om Trygg-Hansas CSR-arbete under det gångna året. 

Inledningsvis beskriver texten Trygg-Hansas ökade kundfokus i och med klimatförändringar 

under året som gått. Texten fortsätter sedan med att berätta hur de ska öka kundfokus och 

framtida mål. Avslutningsvis får vi som läsare ta del av aktiviteter som skett under året.	  
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Huvudrubriken ”Ansvar för kundens skull” leder oss direkt in på Trygg-Hansas kundfokus. 

Likt Skandia har även Trygg-Hansa kunden i fokus, ordet “kund ” det mest frekvent använda 

och förekommer sjutton gånger i texten. “Kund” är Trygg-Hansas tydligaste nyckelord. Man 

kan genom rubriken som läsare förstå att de tar ansvar för sina kunder och det fortsätter 

genomgående i texten. Redan i första meningen efter rubriken omnämns det en andra gång, 

”2011 var året då våra kunder blev ännu viktigare i vårt arbete med ansvar”.  Något som 

inte är lika tydligt i Trygg-Hansas text är att det är för samhället de tar ansvar utan i deras text 

förväntas läsaren förstå det implicit. 	  

	  

Att Trygg-Hansas huvudtema är deras nya huvudfokus på kunderna är inte svårt att förstå. 

Det förankras genom hela texten, bland annat i meningarna ”sätter kunden i fokus i allt vi 

gör” och ” vår nya strategi och förnyade fokusering på kunderna”. Dessa meningar är bara 

två exempel av många liknande i texten.	  

	  

Förutom makrotemat kan man, precis likt Skandias, som läsare dela upp texten i tre 

mikroteman. Dessa mikroteman är Trygg-Hansas affärsstrategi, deras insatser under året och 

klimatförändringarnas påverkan. Meningen ”I augusti 2011 sjösatte vi vår nya affärsstrategi, 

som sätter kunden i fokus i allt vi gör.” beskriver för första gången i texten Trygg-Hansas nya 

affärsstrategi, strategin återkommer genom texten och framförallt fokus i sista meningen som 

börjar med orden ”Med vår nya strategi och förnyade fokusering på kunderna”.  Att använda 

ordet “strategi” visar att företaget har mål och framtidsplaner. Genom att det används 

upprepade gånger blir det ett nyckelord i texten. 	  

	  

Trygg-Hansas insatser under året beskrivs under rubriken ”Säkerhet på dagordningen”, här 

presenteras vad företaget gjort inom området socialt ansvarstagande. Under denna rubrik 

presenteras aktiviteter som gjorts under året, dessa beskrivs genom meningarna ”Under 2011 

lanserade vi Årets Reflexdag i Danmark tillsammans med Barnolycksfallsfonden” och 

”Därför lanserade vi försommaren 2011 ”Livbojsjakten” en kampanj på Facebook som 

uppmanade svenskarna att använda sina smarta mobiler och ta bilder av livbojar”. 	  

	  

I slutet av texten tas mikrotemat socialt ansvar upp igen. Här får vi reda på att Trygg-Hansas 

kunder i och med klimatförändringarna drabbats hårt av olika naturkatastrofer, något som 
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också har påverkat Trygg-Hansa negativt. Under rubriken ”Klimatförändringarna drabbade 

oss hårt” kan man bland annat läsa ”Det historiskt våldsamma skyfall som drabbade 

Köpenhamn och Sydsverige den 2 juli 2011, har fått enorma konsekvenser för de kunder som 

drabbades.” och “Vi tänker fokusera ytterligare på att förebygga skador för att på så sätt 

undvika de många obehagliga konsekvenser som extremt väder kan ha för våra kunder” där 

vi som läsare får en förståelse för hur Trygg-Hansa kommer ta socialt ansvar i och med 

klimatförändringarna. Ordet “drabbades” återkommer i det här avsnittet när de skriver om 

klimatförändringarna, vilket kan skapa empati för företaget hos oss som läsare. En synonym 

till drabba, exempelvis påverka som kan vara både positivt och negativt, hade inte haft samma 

effekt. 	  

 

Trygg- Hansa benämns enbart med pronomet “Vi” istället för att varva med företagsnamnet 

Trygg-Hansa, något som skiljer dem från Skandia. Exempel på det här är “Vi tar ansvar...” 

och “... sjösatte vi vår...” men påträffas genom hela texten. I och med det blir texten personlig 

och får läsare att associera till ett brev mer än till en seriös rapporttext. 	  

5.2.5	  Sammanfattning	  kvalitativ	  analys	  	  

Enligt teorier om CSR som utgår ifrån kategoriseringen ekonomiskt, miljömässigt och socialt, 

kommunicerar både Skandia och Trygg-Hansa i innehållsförteckningarna alla tre delar, men 

har fokus på det sociala ansvaret. Skandia väljer att lyfta fram fem rubriker som extra tydliga i 

sin innehållsförteckning medan Trygg-Hansa väljer att lyfta fram tre stycken. Skandia lyfter 

fram samtliga kategorier inom begreppet CSR i de rubriker som markerats som viktiga. 

Trygg-Hansa lyfter endast fram två av dessa kategorier, socialt och miljömässigt ansvar.  

 

Även i VD:ns ord är det sociala ansvaret den kategori som får, utan tvekan, största utrymmet, 

då båda företagen är noga med att visa sitt ansvar för medborgares hälsa och välbefinnande, 

genom bland annat kundfokus. Trygg- Hansa är dock mer konkreta än Skandia med vad de 

gjort för åtgärder under året för att ta socialt ansvar, exempel på det är “Årets Reflexdag”, 

“Livbojsjakten” samt “...bl.a unika rehabiliteringsprogram i Sverige...” . Skandia är mer 

abstrakta och otydliga, “med omfattande och långsiktiga åtaganden gentemot individer, 

företag och offentlig sektor”. Att det sociala ansvaret är bättre integrerat i hållbarhetsarbetet 

hos försäkringsbolag än exempelvis de miljömässiga kom även Scholtens (2011) fram till i 

sin studie. 	  
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Det går att utläsa delar i båda hållbarhetsrapporternas VD:ns ord som kan associeras till det 

ekonomiska ansvaret. Skandia talar om att “framtidssäkra välfärden” och att “nya 

koncernledningen enbart ska ha fast ersättning” medan Trygg- Hansa nämner att “De 

extrema väderförhållandena inverkade självfallet på årets resultat...”. Men inget av företagen 

tar i VD:ns ord upp det miljömässiga ansvaret. 	  

	  

Skandias VD:ns ord ger en ansvarsfull, seriös och positiv helhetsbild genom sidlayout, färg- 

och språkval. Layouten är traditionell och texten är lättläst med informellt språk. De här 

delarna gör att läsaren känner igen texten som en VD-text vilket också gör den koherent.  

 

Texten i VD:ns ord kan betraktas som positiv och ansvarstagande i sin utformning vilket 

styrks av den gröna färgen, som vi tidigare nämnt associeras till miljö och ansvar, på rubriker 

men även genom att VD:n ler på bilden och ordvalen. Textmässigt används nästan bara 

positiva ord och påstående. Exempel på positivt laddade ord är “konstruktiv”, “långsiktiga” 

“öppna” och“framtidssäkra”. Meningar som skapar positivitet och ansvarstagande är 

”Skandia har en lång och stolt historia – i över 150 år har vi gett människor ekonomisk 

trygghet”, ”Vi vill visa att engagemang och ansvar har funnits med och väglett oss under 

lång tid” och ”Trots tuffa prövningar som årets besparingar och minskning av 

personalstyrkan har våra medarbetare lyckats att leverera kundnytta…”. Det enda negativa 

som tas upp i Skandias text är ”Trots tuffa prövningar som årets besparingar och minskning 

av personalstyrkan”. I och med att det står ensamt och är omgivet av positivitet uppfattar man 

det inte som att företaget gjort något negativt utan texten behåller samma positiva uttryck i sin 

helhet. Den språkliga framställningen av texten liknar i stor utsträckning fall ett säljande 

reklamspråk mer än en informativ text, där rubrikerna i VD:ns ord antar reklamslogan form.  

 

Ord och påståenden i Skandias text kan uppfattas som abstrakta. Texten skapar intrycket av 

att Skandias delar med sig av hur de tar ansvar för samhället, vid noggrannare granskning 

berättar de inte konkret vad de gör. Meningarna ”Vi ska våga ta position i frågor som är 

viktiga för våra kunder och för oss” och “Skandias arbete med att visa på utanförskapets pris 

och den hotande kommunala pensionsskulden är två tydliga exempel på vår roll som aktiv 

samhällsaktör.” är exempel på när Skandia berättar att de tar ansvar men inte konkret hur.  

 

Textmässigt speglar Trygg-Hansas text, likt Skandias, samhällsansvar med en seriös och 

allvarlig ton, något som kan ses som en aning förvirrande för läsaren när layouten är så 
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lekfull. De använder sig av uttryck och ord såsom “blev ännu viktigare”, “konsekvenserna”, 

“omfattande”, “affärsstrategi”, ”extremt väder” och “kartlägga” när de beskriver 

ansvarstagandet. Dessa ord kan ses som kraftfulla och allvarliga till skillnad mot Skandias 

mer positiva och lätta ton. Överlag känns Trygg-Hansas text mer informativ och saklig. 

Meningar som stödjer detta är ”Som ett led i vår nya strategi har vi bl.a. valt att sätta igång 

ett omfattande kundprojekt.”	  och	  ”Vår CSR-strategi har en direkt koppling till vår 

affärsstrategi. CSR-strategin fram till 2013 har fokus på temana klimat, säkerhet och hälsa 

med ambitionen att fokusera våra aktiviteter ännu mer mot kunderna.”. Samtidigt som de 

även genomgående använder sig av målande adjektiv som ger tyngd och kraft bakom 

informationen såsom, ”omfattande kundprojekt” ”obehagliga konsekvenser”, och ”enorma 

konsekvenser”. 	  

	  

Trygg-Hansas VD-ord kan uppfattas som konkret i ord och påståenden, då det tydligt visar 

och sätter ord på deras åtgärder. Exempel på det är meningarna ”Därför lanserade vi 

försommaren2011 ”Livbojsjakten” och “Under det första kvartalet 2012 lanserade vi en ny 

gratis SMS-varningstjänst i Danmark”. Något som också bör tilläggas är att Trygg-Hansa 

genomgående tydligt beskriver när de gjort åtgärderna och inte bara att de gjort dem, 

exempelvis “I augusti 2011 sjösatte vi vår nya affärsstrategi”. 

	  

I båda texterna är språket lättläst och informellt. Inget av företagen använder ett byråkratiskt 

rapportspråk, VD-ord är snarare kommersialiserade i sin utformning. Pronomet ”vi” 

förstärker personligheten och minskar formaliteten i båda texterna. Grafström, Göthberg och 

Windell (2008) klargör i sin forskning att CSR idag kan ses som en konkurrensfördel bland 

konsumenter och intressenter. Även L´Etang (2006) är inne på att CSR allt mer har antagit en 

strategisk funktion, där syftet blivit att etablera relationer med specifika grupper och öka 

ryktet hos viktiga intressenter. Både Skandia och Trygg-Hansa är beroende av sina kunder 

och intressenter i sin överlevnad, då det är dessa som är levebrödet för dem båda. Därför tror 

vi till stor del detta faktum har en bidragande roll till kommersialiseringen av 

hållbarhetsrapporter och dess utformning.  

 

I och med kommersialiseringarna är det även påtagligt i båda hållbarhetsrapporterna att de 

riktar sig tydligare mot intressenterna kunder än mot exempelvis aktieägarna. Kundfokuset är, 

som tidigare nämnts, tydligt i båda hållbarhetsrapporterna och ”kund” är ett nyckelord i båda 
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VD-orden. Att rikta sig mot en målgrupp med ett tydligt koordinerat budskap tror vi är ett 

strategiskt val av de båda företagen då forskning styrker att det är en viktig aspekt inom CSR- 

kommunikation och ger en starkare trovärdighet.     

 

CSR-kommunikationen skiljer sig mellan de studerade försäkringsaktiebolagen även om det 

finns liknande drag. Tydligast skiljer sig VD:ns ord i att presentationen av CSR-arbetet sker 

på olika sätt. Det framkommer i layouten men även i språkvalet skiljer dig sig åt.  

 

En avgörande skillnad i texten är att Skandia uttrycker sig abstrakt till skillnad från Trygg-

Hansa som uttrycker sig mer konkret. Språkbruket skiljer sig även då Skandias VD:ns ord 

skapar en positivitet i och med val av ord och påståenden. Trygg-Hansa skapar snarare 

seriositet och kraftfullhet i VD:ns ord. Layoutmässigt skapar istället Skandia ett seriösare 

uttryck än Trygg-Hansa.  
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6.	  Diskussion	  och	  slutsatser	  	  

 

I följande kapitel kommer vi utifrån våra två analyser diskutera resultaten och koppla ihop 

dem. Vidare diskuteras studiens slutsatser i anknytning till syfte och frågeställningar. Kapitlet 

avslutas med förslag till vidare studier.  

	  

6.1	  Slutdiskussion	  

Att CSR har blivit en viktig del inom företagandet uppmärksammas i många studier om CSR 

och så även i denna. I och med att studie visar att en klar majoritet av företagen 

kommunicerar CSR och att hållbarhetsrapporterna är ambitiöst utformade kan vi dra 

slutsatsen att CSR är en väl integrerad del i företagens verksamhet.  

 
I relation till uppsatsens problemformulering och teoretiska utgångspunkter är en viktig del av 

CSR att göra arbetet synligt genom olika sätt att kommunicera samhällsansvaret gentemot 

sina intressenter. Trots att arbetet är frivilligt, och utöver vad lagen kräver, visar vår studie att 

fyra femtedelar av försäkringsaktiebolagen på något vis kommunicerar CSR-arbete på sina 

hemsidor. Detta stödjer Dawkins (2004) uppfattning; att det är viktigt för intressenter att 

kunna se hur företag arbetar med CSR och att CSR underlättar för företaget att differentiera 

sig från konkurrenter inom samma bransch. Försäkringsbranschen brukar i vår kulturkontext 

ses som en förtroendebransch som förutsätter tilltro bland intressenter och ett stort 

kundengagemang. För försäkringsbolag, som inte har en direkt påverkan på exempelvis 

miljön, finns det fortfarande anledning att i dagens samhälle ta ansvar och ställning för 

samhället de verkar i för att skapa en bra image.  

 

6.1.1	  Kommunikationssätt	  för	  att	  redovisa	  CSR-‐arbete	  	  

Utifrån vårt resultat går det att utläsa att textsektion, det vill säga en sektion på hemsidan med 

text om samhällsansvar, är det vanligaste sättet att kommunicera CSR-arbete på. Alla 

studerade företag, som på något sätt kommunicerade CSR på hemsidan, använde sig av 

textsektion på hemsidan. Resultatet visade även att alla utom ett företag kompletterade 

textsektionen med ett eller flera kommunikationssätt.  
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En slutsats i studien är därmed när företag kommunicerar CSR-arbete används 

kommunikationssättet textsektion. Detta anser vi bland annat beror på att textsektion på 

hemsidan är ett enkelt sätt för företagen att visa upp sitt CSR-arbetet och genom att 

kommunicera samhällsansvaret där kan de nå till en större mottagargrupp utan vidare större 

ansträngning. Det kan även ha att göra med att de flesta kombinerar textsektionen med ett 

eller flera sätt att kommunicera vilket kräver en utförligare förklaring till vad företaget tar för 

ansvar för samhället än exempelvis enbart en länk till hållbarhetsrapporten.  

 

Näst vanligaste kommunikationssätten visade sig vara årsredovisning och illustration, två 

tredjedelar av de studerade företagen redovisade CSR-arbetet genom årsredovisningen och 

illustration. 

  

I och med att årsredovisningslagen (1995:1554) tvingar företag att upprätta och offentliggöra 

sin årsredovisning måste företagen lämna finansiell information. I och med att det 

ekonomiska ansvaret ingår i finansiell information kan företagen skriva information om de 

andra delarna inom CSR i årsredovisningen för att nå fler intressenter, exempelvis dem som 

primärt är ute efter finansiell information. 
 

Att kommunicera CSR via illustration på hemsidan menar vi kan bero på CSR:s amerikanska 

bakgrund. Det är framförallt amerikanska forskare som utvecklat modeller av hur arbetet med 

CSR ska se ut, vilket gjorts utifrån det amerikanska samhället. Carrolls klassiska modell 

bygger bland annat på filantropiskt ansvar som till stor del handlar om sponsring och 

välgörenhet, fenomen som länge varit integrerade i den amerikanska kulturen. Vi menar att 

den amerikanska definitionen har spridit sig och influerat länder där CSR fortfarande är 

relativt nytt, exempelvis Sverige. Där med har tillvägagångsätt likt sponsring och välgörenhet 

(illustration) blivit vanligt trots att det inte är något som är typiskt den svenska kulturen.    

 

Studien visar att när försäkringsaktiebolag kommunicerar CSR-arbete på hemsidan, 

kommuniceras ansvaret med hjälp av flera kommunikationssätt. Detta ger möjlighet att nå ut 

till en större målgrupp och rikta olika kommunikationssätt till olika intressenter. Bredden och 

mängden ger företagen även möjligheten att vara tydliga med att de tar ett ansvar för 

samhället. Genom att ha en bredd på hur de kommunicerar kan företagen nå fler, vilket vi 

anser vara anledningen till att många företag kombinerar fler kommunikationssätt. 
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Resultatet att drygt hälften av företagen väljer att presentera CSR-arbetet i en 

hållbarhetsrapport går i linje med annan forskning inom området. Det går att urskilja en trend 

hos företag att rapportera CSR-arbetet genom hållbarhetsrapporter, därför är vårt resultat föga 

förvånande. Trots att det har blivit allt vanligare att rapportera CSR i hållbarhetsrapporter är 

det dock fortfarande vanligare att kommunicera arbetet i årsredovisningen.  

 

Det mest framträdande draget för CSR-kommunikationen i hållbarhetsrapporterna är dess 

rapportform och kommersialisering som är hämtat från reklamgenren. Vi menar att 

kommersialiseringen av hållbarhetsrapporterna kan ha sin grund i att både Skandia och 

Trygg-Hansa är vinstdrivande företag. I och med företagen i den här studien är tjänsteföretag 

och inte kan skilja ut sina produkter emot konkurrenter, på samma sätt som ett 

produktionsbolag, måste de hitta ett annat sätt att differentiera sig från konkurrenter inom 

samma bransch och locka kunder. Då kan samhällsansvar ses som en positiv egenskap och 

goodwill. Detta kan också liknas med L´Etang (2006) syn på CSR och att de allt mer antagit 

en strategisk funktion.  

	  
En annan förklaring till kommersialiseringen grundas i L´Etangs (2006) teori att CSR-arbete 

kan vara en investering vid kommande kriser i och med att hållbarhetsrapporter har ett syfte 

att etablera relationer med specifika grupper, i det här fallet kunder, och öka renommén hos 

viktiga	  intressenter. För att nå ut till intressenter och etablera dessa relationer kan 

kommersialisering vara en anledning till att företagen lägger mycket fokus på sina 

hållbarhetsrapporter, både layout- och språkmässigt. Som tidigare nämnts är 

försäkringsbranschen en förtroendebransch och det finns exempel på förtroendekriser inom 

branschen. Skandia är ett av det mest uppmärksammade fallen av förtroendekrisen inom 

försäkringsbranschen (se bakgrund). Kriser inom branschen och framförallt Skandias egna 

förtroendekris kan vara en förklaring till de två hållbarhetsrapporternas kommersialisering 

genom att de är förbyggande åtgärder för kristider.  

 
Dock bör även påpekas att CSR som fenomen har sitt ursprung i den amerikanska kulturen 

som är kommersialiserad. Att svenska företags hållbarhetsrapporter har en kommersiell 

utformning kan alltså vara något som följt med från dess ursprung snarare än att det är en 

strategi från de svenska företagen. 
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Att ta ansvar för samhället ligger i tiden och kan i dagens samhälle nästan liknas med ett krav 

från allmänheten. Försäkringsbranschen präglas av ett stort kundengagemang, hänsyn till 

kundernas krav måste därför tas. Genom att kommersialisera hållbarhetsrapporten och göra 

den tilltalande med hjälp av inslag från reklamgenren ser vi det som ett försök att skapa 

relation och kundengagemang. I och med att både Skandia och Trygg-Hansa är beroende av 

sina kunder och intressenter i sin överlevnad, kan detta enligt vår mening vara en stor 

bidragande faktor till kommersialiseringen.   

6.1.2	  CSR-‐	  rapporteringen	  i	  relation	  till	  miljömässigt,	  ekonomiskt	  och	  socialt	  ansvar.	  

Båda de två kvalitativt studerade företagen har rubriker i innehållsförteckningen som handlar 

om miljömässigt, ekonomiskt och socialt ansvar. I VD:ns ord tas inte det miljömässiga 

ansvaret upp och det ekonomiska ansvaret nämns enbart kort. Detta trots att VD:ns ord 

sammanfattar CSR-arbetet. Det som ges störst utrymme är det sociala ansvaret. Grankvist 

(2009) menar att det inte går att fokusera på ett eller två områden, för att ha en långsiktig och 

hållbar verksamhet måste man balansera alla tre kategorierna. Att företagen väljer att fokusera 

mer på en kategori, socialt ansvar, menar vi kan kopplas till Grankvist etiska dimension. Att 

företagen valt att fokusera mer på det sociala ansvaret kan grundas i att utrymmet i VD:ns ord 

är begränsat och valet av vilken kategori som ska få mest utrymme har gjorts via en etisk 

avvägning. Det är den etiska dimensionen som blir avgörande när två områden kolliderar och 

man måste prioritera ett av dem. 

 

Att vi, likt Scholtens (2011), kan dra slutsatsen att företagen fokuserar mest på det sociala 

ansvaret kan även ha sin förklaring i vilken typ av försäkringsverksamhet företagen bedriver. 

Försäkringbolag erbjuder sina kunder en tjänst, de har därför ingen direkt påverkan på miljön.  

Vi menar att miljöansvar inte blir företagens fokusområde inom CSR-arbete. Dels för att det 

inte blir ett naturligt fokusområde för företagen men också genom att intressenter inte 

förväntar sig det av tjänstebolag i samma utsträckning som företag som har en direkt 

påverkan på miljön. Detta stödjs av Fredriksson (2008) som i sin studie kom fram till att 

företag i branscher som påverkar miljön i större utsträckning integrerar miljöaspekter i 

ansvarsretoriken än företag utan direkt miljöpåverkan. Att det ekonomiska ansvaret får 

mindre plats än det sociala menar vi har sin förklaring i att företagen förutom sin 

hållbarhetsrapport lämnar en årsredovisning där de summerar den finansiella informationen.   
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Grankvist definierar det sociala ansvaret som att en verksamhet ska drivas på ett sätt som tar 

hänsyn till andra medborgares hälsa och välbefinnande. I vår kulturkontext är hälsa 

uppmärksammat och aktuellt. Det kommer hela tiden nya rön i likväl böcker, tidningar, TV, 

bloggar och sociala medier om hur man ska vara hälsosam. Hälsa är ett brett begrepp och alla 

kan relatera till det på ett eller annat sätt. Ytterligare en teori är att företagen väljer att 

fokusera på det sociala ansvaret för att attrahera en så stor målgrupp som möjligt.  

6.1.3	  Likheter	  och	  skillnader	  i	  CSR-‐kommunikation	  	  

Studien visar att det finns både likheter och skillnader i hur svenska försäkringsaktiebolag 

kommunicerar CSR-arbete. Likheterna i studien återfinns framför allt på ett övergripande 

plan. I den kvantitativa delen av studien framkommer att majoriteten av företagen 

kommunicerar CSR-arbete på hemsidan med hjälp av textsektion samt genom att kombinera 

olika kommunikationssätt. Hållbarhetsrapporterna uppvisade likheter i den kvalitativa delen 

av studien i och med dess övergripande innehåll och utformning. De innehåller alla tre 

kategorier för CSR-arbete och är kommersialiserade i sin utformning samt att de är skrivna i 

rapportform. Skillnader i studien återfinns främst på en mer detaljerad nivå. Det finns inget 

unisont och vedertaget sätt att kombinera det olika kommunikationssätten i den kvantitativa 

delen av studien. I den kvalitativa studien skiljer sig hållbarhetsrapporterna i språkbruk och 

sidlayout.  

6.1.3.1	  Likheter	  i	  CSR-‐kommunikation	  

Som tidigare nämnts är den största likheten i den kvantitativa delen av studien att det 

vanligaste sättet att kommunicera CSR-arbete på hemsidan är att använda sig av en 

textsektion och att kombinera olika kommunikationssätt.  

 

Vi kan i och med resultaten från den kvalitativa studien dra slutsatsen att de båda kvalitativt 

studerade företagen är skrivna i rapportform och lånar drag från reklamgenren i och med att 

hållbarhetsrapporterna är kommersialiserade, både layout- och språkmässigt. 

Hållbarhetsrapporterna är ungefär lika lång och utifrån rubrikerna i innehållsförteckningarna 

ser vi även likheter i innehållet i hållbarhetsrapporterna. Det kan förklaras med att båda 

hållbarhetsrapporterna utgår från GRI-riktlinjer och bör därför innehålla vissa delar för att bli 

jämförbara.  
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Vi anser att både Skandia och Trygg-Hansa mer använder sig av CSR som ett verktyg för att 

påverka företagens profil och anseende positivt. De vill inte enbart vara en god samhällsaktör 

utan använder, i enlighet med L´Etangs (2006), som menar att CSR kan användas som ett PR-

verktyg. Detta med tanke på bland annat kommersialiseringen och dess säljande syfte samt 

behovet att etablera relationer.  

6.1.3.2	  Skillnader	  i	  CSR-‐kommunikation	  	  	  

Den mest framträdande skillnaden i den kvantitativa delen är att det inte finns ett unisont sätt 

att kombinera CSR-kommunikationssätt. Några företag väljer att använda ett 

kommunikationssätt, medan andra väljer att kombinera flera. Ett resultat vi kommit fram till 

är att majoriteten av företagen väljer att använda flera olika kombinationssätt när det 

redovisar sitt CSR-arbete på hemsidan. Av de 17 företag som kommunicerat CSR på 

hemsidan är det 16 företag som väljer att kombinera flera kommunikationssätt dock skiljer de 

sig i vilka kommunikationssätt som kombineras. Vi menar att det beror på att det inte finns ett 

vedertaget sätt att kommunicera CSR och att företagen därför väljer att göra detta på flera sätt 

för att nå sina intressenter. Det tyder på en osäkerhet hos företagen angående vilket 

kommunikationssätt som är bäst att använda sig av för att nå ut till sina intressenter och därför 

väljer flera av dem att kombinera flera kommunikationssätt för att nå sin målgrupp.  

 

 

De två hållbarhetsrapporterna i den kvalitativa delen skiljer sig i utformning och hur 

sidlayouten ser ut, även om båda hållbarhetsrapporterna lägger mycket fokus på det grafiska.  

 

Sidlayout och språkbruk är de två delar som skiljer sig mest, sett till en detaljnivå, mellan 

hållbarhetsrapporterna. Dock bör påpekas att båda företagen använder sig av ett lättläst och 

informellt språk och VD:ns ord i kan snarare ses som kommersialiserade i sin utformning än 

byråkratiska.  

 

Skandias språkbruk i VD:ns ord kan betraktas som positiv och ansvarstagande; ord och 

påståenden kan dock uppfattas som abstrakta. Trygg-Hansas språkbruk i VD:ns ord, likt 

Skandias, kan samtidigt ses som ansvarstagande men med inslag av en seriös och allvarlig 

ton. Trygg-Hansas VD:ns ord är, tvärtemot Skandias, konkret i ord och påståenden.  
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Layoutmässigt är det tvärtom då Trygg-Hansa är mer abstrakta i utformningen än Skandia. 

Att Skandia är mer abstrakt än Trygg-Hansa textmässigt kan bero på att det är första gången 

de lämnar en hållbarhetsrapport, till skillnad från Trygg-Hansa som gjort det förut.  

Att det är första gången Skandia lämnar en hållbarhetsrapport kan vara en bidragande faktor 

till att den uppfattas som mer abstrakt. Anledningen kan därmed vara att de vill kommunicera 

hur de ska arbeta med CSR generellt och har därför inte så mycket fokus på	  konkreta åtgärder. 

Kanske har Trygg-Hansa tidigare år redan presenterat den generella strategin och kan 

fokusera på hur de har utvecklat och arbetat med CSR år för år. Det bör även påpekas att CSR 

är svårtolkat och definieras på olika sätt av företag, vilken också kan vara en anledning till att 

de skiljer sig mellan hur företag arbetar med och kommunicerar CSR. 	  

	  

6.2	  Förslag	  på	  vidare	  studier	  
 
Nedan presenteras förslag på fortsatta studier baserade på frågor och observationer som dykt 

upp under författande av denna uppsats.  

 

I vår studie kombineras två olika metoder för att svara på syftet. Både dessa metoder skulle 

kunna utvecklas i fortsatta studier. Den kvantitativa delen skulle i en vidare studie kunna 

göras mer omfattande genom att lägga till fler variabler som exempelvis textlängd, vart på 

hemsidan informationen, fler kategorier och hur frekvent vissa ord används. För att utveckla 

den kvalitativa studien kan man öka materialstorleken genom att exempelvis granska fler 

företag eller en större mängd text i hållbarhetsrapporterna.  

 

Intressant hade varit göra liknande studier av företag i andra branscher, eller göra en 

komparativ studie av företag i olika branscher för att se om det skiljer sig branscherna 

emellan.  
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7.	  Sammanfattning	  	  

 

Företags samhällsansvarsarbete benämns ofta som CSR, Corporate Social Responsibility. 

Begreppet anses svårdefinierat och idag finns inget vedertaget sätt att varken definiera eller 

kommunicera det. I en forskningsöversikt uppmärksammades att kommunikationen av CSR- 

arbete inom specifika branscher skiljer sig. Inom försäkringsbranschen varierar det hur 

företag kommunicerar CSR, mellan försäkringsbolag från olika länder, olika typer av 

försäkringsbolag samt mellan enskilda försäkringsbolag.  

 

Med det som bakgrund avhandlar studien på vilket sätt svenska försäkringsaktiebolag 

kommunicerar Corporate Social Responsibility (CSR). För att svara på	  syftet har vi använt 

oss av två metoder. I den första delen av studien används en enklare variant av kvantitativ 

innehållsanalys, vilken i studien benämns som kvantitativ analys, för att studera vilket sätt 

företagen väljer att kommunicera CSR-arbete på sina hemsidor. I den andra delen av studien 

används en kvalitativ textanalys för att närmare studera hur två företag kommunicerar CSR-

arbete i sina hållbarhetsrapporter, avgränsat till innehållsförteckningarna och VD:ns ord. 

Detta för att se hur försäkringsbranschen textuellt kommunicerar CSR. Analysobjekt valdes 

utifrån allabolag.se:s lista över svenska försäkringsaktiebolag. I den kvantitativa delen 

studerades en fjärdedel av alla företag på listan och i den kvalitativa studien studerade endast 

två företag, Skandia och Trygg-Hansa. 	  

 

De teoretiska ramverk som varit utgångspunkt i studien har varit teorier och forskningar om 

fenomenet och begreppet CSR samt om CSR och kommunikation. Ramverket utgår bland 

annat från Granqvist kategorisering av CSR, L’Etangs teori om samhällsansvar samt Dawkins 

syn på kommunikation.  

 

Studien visar att det finns både likheter och skillnader i hur svenska försäkringsaktiebolag 

kommunicerar CSR-arbete. Det finns inte ett unisont och av alla vedertaget sätt för 

försäkringsaktiebolagen att kommunicera CSR-arbete. Några företag använder ett sätt och 

andra företag väljer att kombinera flera olika sätt, men fyra femtedelar väljer att kommunicera 

CSR på hemsidan i någon kommunikationsform.  
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En likhet mellan företagen i den kvalitativa studien var att de har hämtat flera drag från 

reklamgenren i hållbarhetsrapporterna. Trots det säljande intrycket skiljer sig 

hållbarhetsrapporterna layoutmässigt, man finner dock mer likheter språkmässigt där de 

använder ett lättsamt och icke-byråkratisk språk. Utifrån innehållsförteckningarna har vi 

konstaterat att hållbarhetsrapporterna liknar varandra innehållsmässigt, vilket kan förklaras 

med att de utgår från GRI-riktlinjer. Ytterligare en viktig slutsats vi kommit fram till är att det 

är det sociala ansvaret som är i fokus i båda företagens hållbarhetsrapporter.  
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Bilagor	  
	  

Bilaga	  1.	  Lista	  på	  studerade	  bolag	  

Bolagen vi valt att studera är:  

1. AMF Pensionsförsäkring AB  

2. Brummer Life Försäkringsaktiebolag 

3. Electrolux Försäkringsaktiebolag 

4. ERV Försäkringsaktiebolag 

5. Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 

6. Försäkringsaktiebolaget Agria 

7. Försäkringsaktiebolaget Skandia 

8. Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag (Handelsbanken Skadeförsäkrings AB) 

9. Husqvarna Försäkringsaktiebolag 

10. KF Försäkringsaktiebolag 

11. LKAB Försäkring AB 

12. Medicover Försäkrings AB 

13. Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag 

14. Postens Försäkring AB 

15. SABO Försäkrings AB 

16. SCA Försäkringsaktiebolag 

17. Solid Försäkringsaktiebolag 

18. SPP Livförsäkring AB (SPP Liv Fondförsäkring AB) 

19. Svenska Läkemedelsförsäkringen AB 

20. Swedbank Försäkring AB 

21. Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag 

 

När ena företaget står inom parantes, såsom för Handelsbanken och SPP, innebär det att de 

räknas som ett och samma bolag trots att de är bokförda som två aktiebolag.	  

 

 

 

 



	  

Bilaga	  2	  De	  studerade	  företagens	  verksamhetsformer	  
	  
 
 

 
 
 
Källa: allabolag.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skadeförsäkring 
13 st 

Livförsäkring 
5 st 

Pensionsfondsverksamhet 
1 st 

Olycksfall/Sjukvård 
1 st 

Återförsäkring 
1 st 

Handelsbanken AMF 
 

SPP 

 

Medicover KF 

 
Husquvana Brummer Life 

 
   

Electrolux SEB Trygg Liv 
 

   

SCA Skandia 

 

   

ERV Swedbank 

 

   

Agria     

 

LKAB 

    

 
Nordic Guarantee 

 

    

Postens Försäkring 
 

    

SABO Försäkrings 
 

    

Solid 
 

    

Trygg-Hansa 

 

    

Svenska 
Läkemedelsförsäkringen 

    



	  

	  

	  

Bilaga	  3	  Kategorier	  av	  kommunikationssätt	  företagen	  kommunicerar	  
	  

 Hållbarhets 
rapoort 

GRI 
 

Årsredovisning Textsektion på 
hemsidan 

Illustration Missing  

AMF 	   	   ✖	   ✖	   	   	  
Brummer Life 	   	   	   ✖	   ✖	   	  

Electrolux ✖	   ✖	   ✖	   ✖	   ✖	   	  
ERV 	   	   	   	   	   ✖	  

SEB Trygg Liv ✖	   ✖	   ✖	   ✖	   ✖	   	  
Agria 	   	   ✖	   ✖	   	   	  

Skandia ✖	   ✖	   	   ✖	   ✖	   	  
Handelsbanken ✖	   ✖	   ✖	   ✖	   ✖	   	  

Husqvarna ✖	   ✖	   ✖	   ✖	   	   	  
KF ✖	   ✖	   ✖	   ✖	   ✖	   	  

LKAB ✖	   ✖	   ✖	   ✖	   ✖	   	  
Medicover 	   	   	   	   	   ✖	  

Nordic Guarantee 	   	   	   	   	   ✖	  

Postens försäkring ✖	   ✖	   ✖	   ✖	   ✖	   	  
SABO 	   	   	   ✖	   ✖	   	  
SCA ✖	   ✖	   ✖	   ✖	   ✖	   	  
Solid 	   	   	   ✖	   	   	  
SPP ✖	   ✖	   ✖	   ✖	   ✖	   	  

Svenska 
Läkemedelsförsäkringen 

	   	   	   	   	   ✖	  
Swedbank ✖	   ✖	   ✖	   ✖	   ✖	   	  

Trygg-Hansa ✖	   ✖	   ✖	   ✖	   ✖	   	  
	  
Källa: Företagens hemsidor 
	  
	  

Bilaga	  4	  Länk	  till	  studerade	  hållbarhetsrapporter	  
 
Corporate Responsibility Redovisning 2011, Skandia 

http://www.skandia.se/hem/Om-Skandia/Socialt-ansvar1/Ansvarsfulla-investeringar/ 

 

Hållbarhetsredovisning 2011/2012, Trygg-Hansa 

http://www.trygghansa.se/om-trygghansa/csr/pages/default.aspx  


