
 

 

  

 

 

CSR I TRE BÖRSNOTERADE 

FÖRETAG 

– EN KOMPARATIV INNEHÅLLSANALYS AV 

HÅLLBARHETSREDOVISNINGAR 

VT 2013:CE23 

 

 

 

 

  

Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen 

Rasmus Franzén 

Jens Karlsson 



II 

 

Svensk titel: CSR i tre börsnoterade företag – en komparativ innehållsanalys av 

hållbarhetsredovisningar 

 

Engelsk titel: CSR in three listed companies – a comparative content analysis of 

sustainability reports 

 

Utgivningsår: 2013 

 

Författare: Rasmus Franzén och Jens Karlsson 

 

Handledare: Hossein Pashang 

 

Abstract 

The market place of today demands what companies are reporting and the stakeholder are no 

longer just paying attention to how the companies report in a financial perspective. An 

increased awareness among companies in many cases can raise competitive advantages by 

choosing to meet these requirements. Corporate Social Responsibility (CSR) is about to report 

what the company has done, not only in financial terms but also on the environmental and 

social aspects. We have in our study chosen to examine by means of a content analysis how 

three Swedish companies, H&M, Stora Enso and TeliaSonera working with CSR and where 

the emphasis lies with the various companies. The purpose of this study is that in a 

comparative way and through a content analysis purpose answers what similarities and 

differences there are in the three companies’ sustainability reports, and what can interpret any 

similarities and differences. We have used a classification scheme that helped us to divide our 

empirical material in five categories: Environmental, Energy, Human Resources, Products and 

Community involvement.  Our result shows that, to some extent, legitimacy theory can 

explain corporate motives for the content on sustainability reports. It is primarily the reason 

for the differences that could be explained by legitimacy theory. However, it cannot be 

excluded that other factors affect why there are differences, and especially the similarities in 

the data reported for the three companies.     
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Sammanfattning 

Marknaden ställer idag högre krav på vad företagen redovisar och intressenterna är inte längre 

bara uppmärksamma på hur företaget redovisar ur ett ekonomiskt perspektiv. En ökad 

medvetenhet hos företagen kan i många fall inbringa konkurrensfördelar om företagen väljer 

att tillgodose dessa krav. Corporate Social Responsibility (CSR) syftar till att redovisa vad 

företaget har gjort, inte bara i ekonomiska resultat utan även beträffande miljö och sociala 

aspekter. Vi har i vår studie valt att granska med hjälp av en innehållsanalys hur tre svenska 

företag, H&M, Stora Enso och TeliaSonera, arbetar med CSR och vart tyngdpunkten ligger 

hos de olika företagen. Studiens syfte är att på ett komparativt sätt och genom en 

innehållsanalys ämna svara på vilka likheter och skillnader det finns i de tre företagens 

hållbarhetsredovisningar, samt vad som kan tolka eventuella likheter och skillnader.  Vi har 

använt oss av ett klassificeringsschema som hjälpt oss att dela in vårt empiriska material i fem 

olika kategorier; Miljö, Energi, Human resources, Produkter och Community involvement. 

Våra resultat visar att det, till viss del, går att förklara företagens motiv till innehållet i 

hållbarhetsredovisningarna med utgångspunkt i legitimeringsteorin. Det är framförallt motivet 

till skillnaderna som kan förklaras genom legitimitetsteorin. Det går emellertid inte att 

utesluta att andra faktorer påverkar varför det förekommer skillnader, och särskilt likheter, i 

de redovisade uppgifterna för de tre företagen.   
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1 Inledning 

Under detta kapitel presenteras en bakgrund samt forskningsöversikt inom studiens ämne. 

Vidare innehåller kapitlet en problemdiskussion, syfte samt de forskningsfrågor som studien 

ämnar besvara. 

 

1.1 Bakgrund 
År 1987 publicerades den s.k. Brundtlandrapporten av FN:s Världskommission för miljö och 

utveckling. Rapporten tog sikte på jordens minskade resurstillgångar och innebar en 

världsomspännande spridning av begreppet hållbar utveckling. Hållbar utveckling är idag ett 

vedertaget begrepp och definitionen lyder: 

 

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." (FN-förbundet, 2012) 
 

Sedan 1987 har Corporate Social Responsibility (CSR) blivit ett allt mer frekvent använt 

begrepp i företagsvärlden och idag bedriver de flesta större företag någon form av CSR-

arbete. CSR-arbete kan enligt Dyllick och Hockerts (2002) delas in i de tre kategorierna; 

ekonomiskt, miljörelaterat och socialt. Som en följd av ökat intresse och arbete med CSR-

frågor har behovet av att kunna redovisa sina miljörelaterade och sociala åtaganden ökat för 

företagen för att kunna tillgodoräkna sig CSR-arbetets fördelar. Hållbarhetsredovisningar 

skapas och publiceras idag i stor utsträckning för att uppfylla detta behov och kunna påvisa 

för intressenterna vad företaget gör i sitt CSR-arbete. År 2011 publicerade hela 95 % av de 

250 största bolagen i världen någon form av hållbarhetsredovisning, en ökning med 60 

procentenheter från år 1999 (KPMG, 2011). Fördelar av att arbeta med CSR-frågor kan fås 

genom ökat aktieägarvärde eller andra affärsmässiga fördelar och enligt KPMG (2011) räcker 

inte längre en väl utformad finansiell rapportering för att locka investerare på marknaden. 

 

Då det idag är frivilligt för företag att publicera hållbarhetsredovisningar och hur de ska 

utformas eller vad de ska innehålla, så varierar de kraftigt. För att minska skillnaderna och 

öka jämförbarheten mellan olika företags redovisningar skapades organisationen Global 

Reporting Initiative (GRI) i Boston 1997, som arbetar med att utforma ett ramverk för hur en 

hållbarhetsredovisning ska se ut och hur informationen ska publiceras i densamma (GRI, 

2013). Sedan 2007 ställer dock staten krav på statliga bolag i Sverige att publicera och 

utforma hållbarhetsredovisningar i enighet med GRI (Näringsdepartementet, 2007b), men för 

privata företag är det frivilligt. De flesta företagen som låter publicera 

hållbarhetsredovisningar gör det enligt de standarder som GRI har satt upp för dessa typer av 

rapporter (Toppinen, Li, Tuppura & Xiong, 2012). 

 

Trots att det finns standarder för hur hållbarhetsredovisningar ska se ut, vilket ökar 

jämförbarheten, så varierar innehållet i dessa kraftigt. Vissa företag väljer att publicera allt 

socialt och miljömässigt arbete, samt olika etiska ställningstaganden, medan somliga företag 

enbart publicerar utvalda delar av sitt miljöarbete. Adams, Hill och Roberts (1998) fann t.ex. i 

sin studie av 150 olika företag i sex västeuropeiska länder att företag tillhörande 

industrisektorn i större utsträckning tenderar att redovisa sitt arbete för att minska 

miljöpåverkan, än vad företag inom andra sektorer gör. Detta menar forskarna beror på 

industribolags större miljömässiga fotavtryck, som är relaterat till verksamhetens inriktning. 

Annan forskning, exempelvis Costanza och Patten (1995), visade att företag idag är i stort 

behov av högkvalitativa hållbarhetsredovisningar för att attrahera investerare där revision av 
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hållbarhetsredovisningen kan ses som en kvalitetssäkring, i enighet med vad KPMG (2011) 

även slår fast i sin internationella undersökning. 

  

CSR är ett område som har varit på kraftig frammarsch de senaste åren, likaså 

hållbarhetsredovisningar, men som sagt varierar innehållet stort. Det finns, som ovan nämnda 

forskning påvisar, också olika incitament till varför företag väljer att publicera en 

hållbarhetsredovisning och vad företagen väljer att fylla redovisningen med. 

 

1.2 Forskningsöversikt 
Hållbarhetsredovisningens utveckling följer utvecklingen i övriga samhället gällande synen på 

miljön och sociala frågor. De senaste decennierna har miljön varit i världens blickfång och de 

allra flesta är överens om att vi lever över jordens tillgångar eftersom dess resurser inte är 

oändliga. I takt med samhällets ökade intresse har också företagens intresse för 

hållbarhetsredovisning ökat (van der Laan Smith, Adhikari, Tondkar & Andrews, 2010). 

Denna studie undersöker företag i fyra länder, Frankrike, Japan, Sverige och USA där de 

kulturella skillnaderna anses vara stora, enligt Grays applicering av Hofstedes kulturella 

indelning (S. J. Gray, 1988). Resultatet av studien visar att hållbarhetsredovisningar kan ligga 

till grund för företagens investeringsbeslut, men i olika stor utsträckning i de olika länderna 

beroende på kulturella skillnader. Van der Laan Smith et al. (2010) menar dock att ytterligare 

forskning måste genomföras för att kunna dra vidare slutsatser på detta resultat. 

 

Simnett, Vanstraelen och Chua (2009) söker förståelse för varför vissa företag väljer att utföra 

revision på sin hållbarhetsredovisning, medan andra företag avstår detta. De ställer en hypotes 

som går ut på att företag som är i behov av att stärka sin trovärdighet tenderar att i större 

utsträckning köpa extern granskning av redovisningen, än företag som inte har samma behov. 

Resultatet av studien visar att deras hypotes verkar stämma och att företag inom exempelvis 

gruvindustrin i större utsträckning låter revidera sina hållbarhetsredovisningar. Enligt Simnett, 

Vanstraelen och Chua (2009) kan en reviderad hållbarhetsredovisning vara ett verktyg för att 

stärka företagets rykte. Detta gäller särskilt företag som har en mer eller mindre tvivelaktig 

verksamhet ur ett miljö- eller socialt perspektiv. De menar också att en hållbarhetsredovisning 

som är granskad och reviderad av extern part har både en bättre kvalité och högre 

trovärdighet. Enligt dem ligger studien i linje med legitimitetsteorin, då företag med 

tvivelaktig verksamhet tenderar att syssla med aktiviteter som kan stärka företagets legitimitet 

och rykte på marknaden. Bolag som gör större avtryck på miljön eller sin sociala omgivning 

kommer med större sannolikhet att revidera sin hållbarhetsredovisning, än företag som inte 

gör fullt så stora avtryck, för att förse tvivlande intressenter med tillräcklig information för att 

dessa inte ska ha några tvivel om företagets verksamhet (Simnett, Vanstraelen & Chua, 2009). 

 

I samma typ av slutsats landar Adams, Hill och Roberts (1998) i sin studie. Studie syftar till 

att kartlägga vilka faktorer som påverkar hur mycket företag väljer att publicera i sin 

hållbarhetsredovisning. Forskarna tar sikte på de 25 största bolagen i respektive land för sex 

länder i Västeuropa (Frankrike, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Sverige och 

Tyskland). De kommer fram till att branschtillhörighet, företagets storlek och företagets 

hemland är de faktorer som påverkar företagens publicerade informationsmängd mest. T.ex. 

är hållbarhetsredovisningarna för de tyska bolagen generellt mer utförliga än för de andra 

länderna, vilket förklaras med det starka fäste som Tysklands motsvarighet till Miljöpartiet 

har i landet. I Storbritannien verkar dock motivationen ligga i att det finns en utbredd 

uppfattning om att årsredovisningar är ett skyltfönster för potentiella investerare, och att 

företag då kan skylta med sitt sociala ansvarstagande. Detta då Storbritannien, enligt 
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forskarna, är det land i Europa där företagen mest litar på privata investerare för kapital och 

där aktiemarknaden är som mest utbredd (C. A. Adams, Hill & Roberts, 1998). Ett 

ställningstagande som stöds av tidigare gjorda kulturella och ekonomiska indelningar av 

länder (S. J. Gray, 1988; Nobes, 1998). Bolag vars verksamhet är inriktad på tung industri, 

som historiskt varit förknippat med stora utsläpp av miljöfarliga ämnen, redovisar stora 

mängder information om just miljöpåverkan och vilket arbete företaget bedriver för att 

minska utsläppen, medan samma företag är något mer sparsamma med information om etiska 

ställningstaganden. Adams, Hill och Roberts (1998) fann också att multinationella företag, 

oberoende land, redovisar stora mängder information av sitt CSR-arbete, relativt till skillnad 

hos icke-multinationella företag i de undersökta länderna. Här lyfts legitimitetsteorin fram 

som en förklaring till varför ovan nämnda företag väljer att publicera det de gör i sina 

hållbarhetsredovisningar. Industribolag förknippas ofta med miljöutsläpp, eller annan typ av 

verksamhet som påverkar miljön negativt, och multinationella företag har hela världen som 

marknad och alla dess invånare som potentiella intressenter (C. A. Adams, Hill & Roberts, 

1998). 

 

Det finns ytterligare studier som pekar på att det främst är faktorerna storlek och 

branschtillhörighet, som avgör vilken mängd information som företaget publicerar i sin 

hållbarhetsredovisning, och vilken kvalité informationen har. Brammer och Pavelin (2008) 

undersöker totalt 447 företag i Storbritannien av varierad storlek, verksamhet, finansiell 

ställning och branschtillhörighet. De undersöker först, och slår fast, att deras urval är 

representativt för samtliga bolag i Storbritannien. För att finna vilka faktorer som påverkar att 

företag frivilligt hållbarhetsredovisar, och för att undersöka vilka faktorer som även påverkar 

kvalitén på den frivilliga informationen, ställer de upp åtta olika hypoteser. En hypotes går ut 

på att kvalitén på den frivilliga hållbarhetsredovisningen är högre i branscher som starkare 

associeras med miljöproblem, en annan hypotes går ut på att kvalitén på den frivilliga 

hållbarhetsredovisningen tenderar att bli högre, desto större och bredare företagets ägarkrets 

är. På liknande sätt ställs ytterligare sex hypoteser som handlar om allt från medial 

exponering, till vilken skuldsättningsgrad företaget har. Samtliga hypoteser går ut på att 

kvalitén på den frivilliga hållbarhetsredovisningen är högre om en annan variabel är starkare, 

högre eller större, exempelvis en högre skuldsättningsgrad eller en starkare finansiell ställning 

(Brammer & Pavelin, 2008). Forskarna kan endast acceptera de två hypoteser som handlar om 

företagets storlek och om branschen företaget tillhör associeras med tydlig miljöpåverkan. 

Deras studie visar med andra ord att större företag och företag som verkar i en bransch som 

förknippas med stark miljöpåverkan (t.ex. gruvdrift eller industriföretag med kemikalier i 

verksamheten) har en större motivation att producera högkvalitativa, frivilliga 

hållbarhetsredovisningar med tydlig miljöinriktning. Studien pekar dock på att medial 

exponering och vilket avtryck det enskilda företaget gör på miljön också kan ha viss inverkan. 

Dessa två faktorers påverkan på kvalitén på den frivilliga hållbarhetsredovisningen menar de 

dock snarare gäller för skillnader mellan olika branscher och inte mellan enskilda företag 

inom samma, eller inom olika, branscher (Brammer & Pavelin, 2008). 

 

Brammer och Pavelins (2008) resultat pekar mot att medial exponering är en faktor som 

påverkar företagens, i en specifik bransch, vilja att publicera hållbarhetsredovisning. En studie 

som undersökt detta, dock ett decennium före Brammer och Pavelin genomförde sin studie, är 

den utförd av Brown och Deegan (1998). Brown och Deegan undersöker nio olika branscher i 

Australien under perioden 1984-1991 och vill testa både legitimitetsteorin och media agenda 

setting theory. De söker förståelse för om det finns något samband mellan medias 

uppmärksamhet för t.ex. miljöpåverkan i en viss bransch och mängden publicerad information 

om CSR-arbete inom området miljö av företagen i samma bransch. De bygger sin studie på 
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tre olika ståndpunkter; (1) företagsledningar använder årsredovisningar som ett verktyg för att 

legitimera pågående aktiviteter (legitimitetsteorin), (2) allmänhetens tveksamheter och 

uppfattningar om ett företags miljöpåverkan i en viss bransch kommer också att påverka 

strategierna kring vad som publiceras av övriga företag i den branschen om miljöarbete och 

miljöpåverkan, och (3) media har möjlighet att påverka allmänhetens uppfattning om ämnen 

som inte anses vara allt för integritetskränkande, som exempelvis miljön (media agenda 

setting theory) (Brown & Deegan, 1998). Med utgångspunkt i dessa tre ståndpunkter menar 

forskarna att om allmänheten känner en ökad oro för t.ex. miljön, ytterligare motiverad av 

medias ökade uppmärksamhet, då kommer den ökade oron matchas med mer publicerad 

information från företaget/företagen i fråga (detta förutsatt om legitimitetsteorin stämmer). 

Brown och Deegan menar vidare, med tidigare gjord forskning som stöd, att om allmänheten 

känner en ökad oro inför miljön, och detta ytterligare motiveras av att media riktar ökad 

uppmärksamhet mot en specifik miljöpåverkan och publicerar många negativa artiklar om den 

aktuella miljöpåverkan, så kommer företag att publicera mer positiv information om sitt 

miljöarbete, som ett sätt att möta medias rapportering. Vidare formuleras två hypoteser, 

baserad på dessa argument, där den första innebär att desto mer uppmärksamhet tryckt media 

riktar mot miljöpåverkan i en specifik bransch, desto mer information om sitt miljöarbete 

kommer företagen i denna bransch att publicera. Den andra hypotesen innebär istället att 

desto mer negativ uppmärksamhet tryckt media riktar mot miljöpåverkan i en specifik 

bransch, desto mer positiv information om sitt miljöarbete kommer företagen i denna bransch 

att publicera (Brown & Deegan, 1998). Studien fann att för sex av de nio undersökta 

branscherna fanns ett samband enligt hypotes 1. Mängden artiklar som skrevs om diverse 

miljöproblem och olika branschers miljöpåverkan ökade kraftigt fram till år 1992 då det var 

en miljökonferens i Rio, och följaktligen ökade även mängden information som publicerades 

av företagen i dessa branscher. Sambandet som hypotiserat i hypotes 2 gällde för hela åtta av 

de nio undersökta branscherna där ökad eller minskad negativ, medial uppmärksamhet möttes 

med ökad eller minskad mängd positiv information som publicerades av de aktuella 

branschernas företag. 

 

En annan studie som försöker kartlägga varför mängden information om CSR-arbete varierar 

mellan länder och orsaker till detta är den utförd av van der Laan Smith, Adhikari och 

Tondkar (2005). De vill, genom att studera företag i Norge och Danmark å ena sidan och 

företag i USA å andra sidan inom energibranschen, söka finna skillnader i mängden 

information som publiceras. Med hjälp av intressentteorin förklaras en skillnad mellan de 

undersökta länderna. De menar att i länder där det läggs en starkare betoning på sociala frågor 

i samhället, exempelvis Norge och Danmark, finns det fler intressenter och en allmän 

intressentorientering hos företag och andra institutioner och därmed kommer mer information 

att publiceras om företagets sociala och miljömässiga ansvar. Tvärtom menar de att det finns 

ett samband mellan länder där mindre betoning läggs på sociala frågor, t.ex. USA, och 

mängden CSR-information som publiceras. USA, som ett land där mindre betoning läggs på 

sociala frågor, har en aktieägarorientering där aktieägarna prioriteras framför intressenterna, 

d.v.s. i slutändan samhället i stort. Van der Laan Smith, Adhikari och Tondkar (2005) finner 

helt enkelt en förklaring till mängden information om CSR-frågor som publiceras i hur 

samhället i stort är uppbyggt och vilken typ av orientering företag har, intressenter kontra 

aktieägare. 

 

Chu (2013) vill i sin studie testa legitimitetsteorin på den kinesiska marknaden och utgår från 

de 100 största bolagen på Shanghai-börsen. Chu (2013) menar att företag med större utsläpp 

av växthusgaser presenterar mer information om hur de arbetar med att minska utsläppen och 

övrigt CSR-arbete, än företag med mindre utsläpp av växthusgaser. Studien visar också att 
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kinesiska företag till största delen presenterar bra eller neutrala nyheter och framsteg på CSR-

området i sina hållbarhetsredovisningar. Vidare visar studien också vissa stöd för att 

företagens storlek, uttryckt i intäkter och vinst, samt hur stor del av verksamheten som ligger, 

eller arbetar mot, utlandet är faktorer som tillsynes inte påverkar mängden information om 

CSR-frågor som publiceras. Resultaten är i enighet med legitimitetsteorin menar Chu (2013), 

då företag som är i behov av att stärka verksamhetens legitimitet i större utsträckning 

publicerar mer information om hur man bidrar till minskad miljöpåverkan etc, än företag som 

redan har ett gott rykte, eller hög legitimitet. Slutligen slår Chu (2013) fast att statligt ägda 

bolag redovisar mindre information om CSR-arbete, än privatägda företag, något som 

möjligen kan förklaras med att privatägda företag har ett större behov av att attrahera 

investerare än vad statligt ägda bolag har. 

 

En studie som gjordes tidigt på området är den gjord av Patten (1991) som undersöker om det 

är press från allmänhet och intressenter eller de framtida möjligheterna till ökad vinst som är 

största drivkraften för företag att arbeta med CSR. Patten utför regressionsanalys för 128 

bolags årsredovisningar för år 1985. Resultatet pekar tydligt på att variabler som företagets 

storlek och branschtillhörighet är viktigare förklarande faktorer till varför företag arbetar med 

CSR, än t.ex. faktorer som avkastning på tillgångar (ROA) och avkastning på eget kapital 

(ROE). Patten (1991) får alltså tydliga resultat på att de två faktorerna som mäter 

påtryckningar från intressenter, storlek och branschtillhörighet, är betydligt bättre förklarande 

variabler för den beroende variabeln ”social disclosure”. Forskaren lyfter dock frågan att de 

två variabler han har valt för att mäta press från intressenter kanske nödvändigtvis inte är de 

två bästa, men att det inte finns någon samsyn på vilka variabler som bäst förklarar detta 

fenomen. Det innebär att resultaten kanske inte är helt korrekta, inte heller går det göra någon 

större generalisering av resultatet då alla årsredovisningar är från år 1985 (Patten, 1991). 

 

1.3 Problemdiskussion 
All ovan nämnda forskning handlar om varför CSR-arbetet i ett företag publiceras och hur 

mycket företaget väljer att publicera. Vi har utgått från att de flesta företag (i Västeuropa och 

USA) är överens om att CSR är någonting som främjar företag på kort eller lång sikt. Det 

finns dock en debatt om CSR överhuvudtaget bidrar till att öka värdet för företag, där Milton 

Friedman kan ses som frontfiguren för de som anser att CSR inte ökar företagets värde och 

kanske än viktigare, inte bidrar till att företagen vinstmaximerar vilket var den ståndpunkt 

Milton Friedman hade. Denna debatt har vi dock förbisett och, som sagt, utgått från att CSR 

främjar företagen på ett eller annat sätt. 

 

Presenterad forskning har utgått från varierande utgångspunkter. Några studier utgår från 

legitimitetsteorin (C. A. Adams, Hill & Roberts, 1998; Brown & Deegan, 1998; Chu, 2013; 

Simnett, Vanstraelen & Chua, 2009), medan andra har utgångspunkt i kulturella eller 

ekonomiska skillnader mellan de undersökta länderna (C. A. Adams, Hill & Roberts, 1998; 

van der Laan Smith, Adhikari & Tondkar, 2005; van der Laan Smith et al., 2010). Adams, 

Hill och Roberts (1998) använder först sex länder med både kulturella och ekonomiska 

skillnader och finner sedan stöd för legitimitetsteorin i sin forskning och sina resultat. Det 

finns även forskning som utgår från intressentteorin (van der Laan Smith, Adhikari & 

Tondkar, 2005) där forskarna kommer fram till intressanta slutsatser kring företags agerande i 

Norge och Danmark respektive USA. Slutligen finns forskning presenterad som undersöker 

om intressenternas påtryckningar eller möjligheter till större framtida vinster är primär 

drivkraft för företagen att publicera CSR (Patten, 1991). 
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Gemensamt för presenterad forskning är att det verkar finnas en rad olika incitament till 

varför företag publicerar en hållbarhetsredovisning. Det kan bero på att företag anser sig 

behöva stärka sin legitimitet eller har en stor mängd intressenter, attrahera investerare (C. A. 

Adams, Hill & Roberts, 1998; Costanza & Patten, 1995) eller producera en 

hållbarhetsredovisning som sedan kan användas som underlag vid investeringsbeslut (van der 

Laan Smith et al., 2010). Det finns även forskning som påvisar att företagets storlek och 

vilken bransch det tillhör är faktorer som bestämmer vad hållbarhetsredovisningen innehåller 

(C. A. Adams, Hill & Roberts, 1998; Brammer & Pavelin, 2008). Även om resultaten varierar 

mellan presenterad forskning så verkar det ändå finns någon form av samsyn i att ovan 

nämnda faktorer är de som främst bestämmer om ett företag väljer att arbeta med CSR-frågor, 

samt hur mycket information om detta arbete som företagen väljer att göra offentligt. Det 

finns också en samstämmighet i att CSR antingen stärker företagets värde, rykte och/eller 

trovärdighet, samt att det kan stärka investerarnas och intressenternas lojalitet gentemot 

företaget. 

 

1.4 Empiriskt fält 
Särskilt intressant verkar slutsatserna kring legitimitetsteorin vara. Kan legitimitetsteorin tolka 

eller förse oss med ett motiv till varför innehållet i hållbarhetsredovisningar varierar? Om 

storlek och bransch är två viktiga förklarande faktorer till variationer i olika företags 

hållbarhetsredovisningar, gäller då att tre lika stora företag i Sverige, som bedriver helt olika 

verksamheter kommer att ha skillnader och likheter i sina respektive hållbarhetsredovisningar 

som kan förklaras av branschtillhörighet och/eller legitimitetsteorin? Hur förhåller sig detta 

för tre svensknoterade bolag, H&M, Stora Enso och TeliaSonera? Genom en innehållsanalys 

av deras respektive hållbarhetsredovisningar för den senaste perioden (år 2011), hoppas vi 

kunna kartlägga skillnaderna och likheter i innehållet i dessa redovisningar, samt vidare 

analysera om legitimering kan vara motivet till framför allt skillnaderna i struktur. Tidigare 

liknande forskning på andra länder har tillämpat ett klassificeringsschema för att identifiera 

respektive studies empiri i hållbarhetsredovisningar. Detta schema presenteras senare under 

den teoretiska referensramen.   

 

1.5 Uppställning av frågor 
Denna studie ämnar besvara följande två frågor, där en fråga vardera kopplas till varsin del av 

syftet: 

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan H&M, Stora Enso och TeliaSoneras 

hållbarhetsredovisningar? 

 Vad kan tolka eventuella likheter och skillnader? 

 

1.6 Syfte 
Studiens syfte är en komparativ studie av hållbarhetsredovisningarna för H&M, Stora Enso 

och TeliaSonera. Vidare ska strukturella skillnader och strukturella likheter tolkas med 

utgångspunkt i empiriska och teoretiska källor, för att analysera om legitimering är 

drivkraften bakom dessa skillnader i redovisningsstrukturen. 

 

1.7 Avgränsning 
Studien avgränsas till att enbart studera och analysera respektive företags 

hållbarhetsredovisning. Finansiella rapporter, så som årsredovisningar, kommer inte att 
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analyseras och presenteras i andra fall än då vissa nyckeltal kommer att förekomma i samband 

med presentationen av företagen. Studien avgränsas till att enbart omfatta de tre valda svenska 

företagen. Detta innebär att generaliseringar utanför företag som inte är av liknande typ som 

de tre valda, inte går att genomföra. 

 

Avgränsning i studien har också gjorts till att enbart studera en hållbarhetsredovisning per 

företag. Detta för att vi inte ämnar söka skillnader och likheter inom ett enskilt företags 

redovisning mellan två olika perioder, utan studera skillnader och likheter mellan olika 

företags redovisning som är av likartad storlek med i olika branscher. Därmed har 

hållbarhetsredovisningar för år 2011 valts för samtliga företag, då dessa redovisningar var de 

senaste vid tidpunkten för starten av föreliggande studie. De senaste hållbarhetsredovisningar 

har valts för att de innehåller de uppgifter som därmed är mest aktuella. Vi vill dock 

poängtera att H&M:s hållbarhetsredovisning för år 2012 publicerades under studiens gång, då 

företaget har brutet räkenskapsår, men denna har inte studerats. 

 

Studien har också avgränsats till att endast studera de delar av varje hållbarhetsredovisning 

som innehåller uppgifter om vad företaget under året har gjort, eller ämnar göra. De inledande 

delar som är generella måste förekomma i en hållbarhetsredovisning som är upprättad enligt 

GRI:s riktlinjer har inte studerats. Detta utvecklas ytterligare i metodkapitlet. 

 

Vidare avgränsas studien till att endast behandla legitimitetsteorin och genom denna teori 

analysera studiens empiri. Vi är medvetna om att det kan finnas andra teoretiska 

utgångspunkter som kan tillämpas för att förklara skillnader och likheter i 

hållbarhetsredovisningar, men dessa har inte beaktats. 
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2 Metod 
I detta kapitel redogör vi för de metodologiska ställningstaganden vi har gjort, samt motiv 

och argument till varför. Kapitlet avslutas med etiska funderingar och en diskussion kring 

använda källors trovärdighet och tillförlitlighet. 

 

2.1 Val av metod 
Vår studie har genomförts som en komparativ innehållsanalys, där analys av våra tre valda 

företags hållbarhetsredovisningar har genomförts och jämförts med varandra. För studien har 

vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod eftersom vi valt att ha ett tolkande synsätt 

genom hela studien. Vi ansåg att den kvalitativa metoden var den metod som lämpade sig bäst 

för vår studie. Vi önskade med studiens problemformulering att endast studera våra tre valda 

företag och deras hållbarhetsredovisningar och önskade inte kunna generalisera vårt resultat 

till en vidare krets av företag. 

 

Vi formulerade inledningsvis en problemformulering, varefter data samlades in och tolkades 

för att göra det möjligt för oss att kunna besvara vår ställda problemformulering. Studiens 

data består enbart av sekundär data, då vi använt hållbarhetsredovisningar som redan är 

publicerade av företagen. Sekundär data är tidigare publicerad information och primär data är 

information insamlad av forskaren själv genom exempelvis intervju eller observation 

(Bryman & Bell, 2011). Vidare har vi använt vetenskapliga artiklar för att samla in data till 

studiens teoretiska referensram. Empirin har sedan analyserats med hjälp av studiens 

teoretiska referensram för att vi skulle kunna dra slutsatser av studien och besvara studiens 

problemformulering, samt uppfylla studiens syfte. Vi har genomgående under studiens gång 

återgått till både problemformulering och den teoretiska referensramen och adderat eller 

reducerat vid behov. Det är detta förfarande som av Bryman och Bell (2011) beskrivs som 

den kvalitativa metoden. 

 

2.2 Deduktiv ansats 
Studien har en deduktiv ansats, då vi ämnar analysera studiens resultat med hjälp av teorier. 

En deduktiv ansats kan tillämpas då forskaren önskar testa en viss teori, för att i empiri se om 

teorin har stöd eller inte. Det är denna typ av tillämpning vår studie kommer att ha, då vi vill 

testa en specifik teori. Genom en deduktiv ansats är vår strävan att kunna testa vår valda teori 

på vårt empiriska material och därigenom kunna dra slutsatser och besvara vår 

problemformulering. Alternativet hade varit en induktiv ansats som istället inneburit att 

studien syftar till att generera teorier, eller bidrag till teorier, genom att generella slutsatser 

kan dras av studiens resultat (Bryman & Bell, 2011). 

  

2.3 Undersökningsdesign 
Enligt Bryman och Bell (2011) är en undersökningsdesign en design för att samla in och 

analysera data. Designen vägleder insamlandet av data för en viss forskningsmetod och 

bestämmer hur den ska analyseras för studiens syfte. Bryman och Bell (2011) beskriver fem 

olika undersökningsdesigner. 

 

Vi har för vår studie valt att tillämpa en tvärsnittsdesign. Denna design lämpar sig bra för en 

innehållsanalys av flera företags hållbarhetsredovisning. De fyra punkter som Bryman och 

Bell (2011) lyfter fram, som utmärker en tvärsnittsdesign, är (1) Forskaren har mer än ett 



- 9 - 

 

undersökningsobjekt och är intresserad av variationer mellan dessa, (2) Insamlingen av data 

sker vid i princip samma tillfälle, (3) Insamling av kvantitativa eller kvantifierbara data, och 

(4) Relationsmönster mellan variablerna eller insamlad data. Dessa fyra punkter ges olika 

tyngd och varierar något vid forskning genom en kvantitativ respektive kvalitativ metod. För 

vår del gäller att vi inte kommer att samla in kvantitativ data, men Bryman och Bell (2011) 

menar att denna design lämpar sig för en kvalitativ metod då forskaren exempelvis genomför 

intervjuer, kvalitativa innehållsanalyser eller använder sig av fokusgrupper.   

 

Då vår studie består i analyser av tre olika företags hållbarhetsredovisningar, för samma 

tidsperiod, så lämpar sig denna typ av design väldigt bra för oss. Vidare så önskar vi analysera 

vilka skillnader och likheter som finns i hållbarhetsredovisningarna samt varför dessa 

eventuella skillnader och likheter finns. Detta gör att designen passar vår studie ytterligare.  

 

2.4 Reliabilitet och validitet  

Enligt Bryman och Bell (2011) läggs inte samma tyngd till begreppen reliabilitet och validitet 

vid kvalitativ forskning som när det bedrivs kvantitativ forskning. Vid kvalitativ forskning 

används reliabilitet och validitet också med en något modifierad definition. Reliabilitet och 

validitet brukar delas in i en extern och en intern del. Den externa reliabiliteten behandlar 

replikerbarheten på studien och den interna reliabiliteten rör frågor kring hur medlemmarna i 

forskarlaget är överrens om vad de observerar eller inte. Vid sidan av de områden 

reliabiliteten behandlar så mäter den interna validiteten hur väl observationerna stämmer 

överens med de teoretiska idéerna dessa kan bidra till att utveckla. Annorlunda uttryckt mäter 

den interna validiteten giltigheten hos studiens slutsatser. Den externa validiteten är istället ett 

mått på i vilken grad resultatet av en studie kan generaliseras utanför den observerade 

gruppen av objekt eller det observerade objektet (Bryman & Bell, 2011). 

 

I vår studie anser vi att den externa reliabiliteten är förhållandevis hög. Bryman och Bell 

(2011) menar att det är svårt att ha en hög grad av replikerbarhet i en kvalitativ undersökning 

eftersom det inte går att frysa de sociala omgivningarna som undersökningen genomförs i. Då 

vi varken företagit en intervju eller observation, utan endast genomfört en innehållsanalys på, 

för allmänheten, tillgängligt material anser vi att studien går att genomföra igen, eventuellt på 

senare hållbarhetsredovisningar, och att resultatet troligen blir liknande. Detta dock förutsatt 

att de hållbarhetsredovisningar som undersöks liknar de vi har använt oss av, eller att 

undersökningen rent av utförs på samma hållbarhetsredovisningar vi använt. Den interna 

reliabiliteten har vi försökt att hålla på en hög nivå genom att diskutera de iakttagelser vi gjort 

i hållbarhetsredovisningarna och diskuterat hur den specifika iakttagelsen ska tolkas och 

varför, för att vara ense om att observationen är av en viss typ. Vi har däremot genomgående 

försökt att göra en deskriptiv analys för att minska våra egna tolkningar och istället observera 

det som faktiskt står i respektive dokument, även det ett sätt att hålla den interna reliabiliteten 

så hög som möjligt. 

 

Den externa validiteten i vår studie är låg. Detta eftersom det är svårt att generalisera våra 

resultat på andra företag, som inte har samma eller väldigt liknande förutsättningar som de tre 

företagen vi har undersökt. Det krävs att ett företag är av samma storlek och tillhör någon av 

de tre branscherna vi studerat, samt i övrigt är av liknande karaktär. Den externa validiteten är 

generellt svår att hålla hög vid kvalitativ forskning på grund av att sådan forskning ofta 

genomförs som fallstudier och/eller att urvalet vid kvalitativ forskning inte sällan är väldigt 

litet (Bryman & Bell, 2011). Det senare stämmer väl in på vår studie varför, som sagt, den 

externa validiteten får anses vara låg. Den interna validiteten anser vi vara högre för de 
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slutsatser som gäller för H&M än för de två andra företagen, då antalet referenspunkter för 

legitimitetsteorin varit betydligt fler och därmed mer tillförlitliga för H&M än för övriga två 

företag. 

 

2.5 Urval 
När ett urval ska väljas för studien att studera, finns det en rad olika tillvägagångssätt. 

Tillvägagångssätten för hur urvalet väljs delas in i de två kategorierna sannolikhetsurval och 

icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2011). Dessa två grupper av tillvägagångssätt består 

sedan av en mängd olika urvalsmetoder. Bryman och Bell (2011) lyfter bl.a. fram 

bekvämlighetsurval och snöbollsurval som exempel på icke-sannolikhetsurval. Samtliga 

urvalsmetoder har för- och nackdelar. 

 

Vi har för denna studie valt ett bekvämlighetsurval. De företag som vi valt att studera har 

valts på grundval av de faktorer som tidigare forskning kommit fram till påverkar innehållet 

av en hållbarhetsredovisning. Eftersom vi i denna studie ämnade undersöka om legitimering 

kunde vara motivet till främst skillnader i hållbarhetsredovisningar, så valdes företagen med 

hänsyn till storlek och branschtillhörighet, de två faktorer som många forskare är överrens om 

påverkar innehållet i denna typ av redovisning mest. Vi inledde med att plocka ut alla företag 

med en omsättning på mellan 100 och 110 miljarder SEK på Stockholmsbörsens Large Cap-

lista för år 2011. Detta nyckeltal användes som ett mått på företagens storlek. Därefter 

plockades tre företag ut som alla tillhörde olika branscher för att på detta sätt få tre företagen i 

samma storlek, men med olika branschtillhörighet. De valda företagen för denna studie är, 

som tidigare nämnt, H&M, Stora Enso och TeliaSonera. 

 

Bekvämlighetsurvalet har en stor nackdel i att det inte går att generalisera resultaten av en 

studie baserad på denna urvalsmetod, utanför gruppen som utgör själva urvalet (Bryman & 

Bell, 2011). I vårt fall innebär detta att resultatet inte kan antas gälla för samtliga bolag i 

Sverige med samma storlek, eller för samtliga bolag i de tre branscher vi har studerat. Denna 

nackdel har dock, för vår del, inte varit betydande då vi endast önskat studera och jämföra 

valda företag och inte generalisera resultatet utanför våra studerade objekt.     
 

2.6 Innehållsanalys 
För att få empiriskt material att analysera med vår teoretiska referensram och genom det 

kunna besvara vår problemformulering och uppfylla studiens syfte valde vi att göra en 

innehållsanalys av våra tre företags hållbarhetsredovisningar. Innehållsanalysen har utgått 

från ett klassificeringsschema med olika teman som vi adopterat från tidigare forskning. 

Klassificeringsschemat presenteras i den teoretiska referensramen.  

 

Beroende på frågeställning för denna typ av studie så hade även intervjuer varit en tänkbar 

metod för att samla in empiriskt material. Vi har valt en innehållsanalys, framför intervju, 

främst för att vi genom en intervju riskerar att få material som företagen vill att vi ska få 

genom att respondenterna besvarar frågorna på ett visst sätt. Vid en intervju finns alltid en 

risk att respondenten undanhåller viss information av olika orsaker. Vi riskerar också att 

utforma frågorna för intervjuerna på ett felaktigt sätt som vidare leder till svar av varierande 

kvalité. Genom en innehållsanalys av hållbarhetsredovisningar får vi istället all tillgänglig 

information som publicerats av företagen som underlag till vår empiriska del. Vi kan vidare, 

genom tidigare forskning, välja de delar som för oss är särskilt intressant, utan risk att 

grundinformationen på något sätt är manipulerad. Hållbarhetsredovisningarna i sig är också 
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ett bra datamaterial eftersom det är företagens egna ord om vad företagen faktiskt gjort och 

tänker göra, de publiceras på regelbunden basis samt håller en hög grad av trovärdighet 

(Unerman, 2000). Innehållsanalysen hade exempelvis kunnat göras på tidningsartiklar 

publicerad om respektive hållbarhetsredovisning, men i detta fall hade vi riskerat att få den 

enskilda journalistens tolkning eller personliga åsikt om ett specifikt företag eller om ett 

specifikt problem t.ex. inom området miljö. 

 

Valet av innehållsanalys framför intervjuer beror delvis också på tillgänglighet. Det föreligger 

uppenbara problem att få möjlighet att intervju en person på respektive företag som har en 

tillräcklig hög ställning inom företaget för att kunna besvara frågorna på ett tillfredställande 

sätt. Eftersom vi undersöker tre företag som alla är noterade på Stockholmsbörsens lista för de 

största noterade bolagen i Sverige är det svårt att få till stånd en intervju med en sådan 

specifik person.  

 

För en innehållsanalys krävs en rad ställningstaganden och val vid genomförandet. Unerman 

(2000) menar att första steget är att bestämma vilken data som ska analyseras, vilken i vårt 

fall är hållbarhetsredovisningar för tre företag, vilket följs av det andra steget som är att 

bestämma vilka siffror eller information (disclosures) som ska analyseras samt vilken typ av 

mätmetod som ska användas. Tidigare forskning har presenterat och tillämpat tre olika 

värderingsmetoder, vilka är: (1) Mätning av antalet ord, (2) mätning av antalet meningar, eller 

(3) mätning av proportion av sida. Den sistnämnda metoden har fått mycket kritik, främst för 

att det finns risk för subjektivitet. Hur ska en sida med endast bild och eventuell bildtext 

behandlas? Hur ska en blank sida räknas? (R. Gray, Kouhy & Lavers, 1995a). Den första 

mätmetoden, mätning av antalet ord, har också fått kritik för att ett enskilt ord inte har någon 

innebörd eller betyder något utan en mening eller kontext (Milne & Adler, 1999). Den andra 

metoden, mätning av antalet meningar, är den som forskare menar har flest fördelar. Hackston 

och Milne (1996) pekar exempelvis på att denna metod har bäst träffsäkerhet, eftersom det är 

enklare att räkna meningar som innehåller ett visst ord än antalet enskilda ord, samt att 

meningar har en innebörd. Milne och Adler (1999) menar vidare att metoden att räkna antalet 

meningar är förknippad med minst antal möjligheter till att göra fel, jämfört med att mäta 

antalet ord. Slutligen är metoden att mäta antalet meningar den metod som kräver minst antal 

tolkningar och subjektivitet (Unerman, 2000). 

 

Vi har för vår innehållsanalys valt att tillämpa den tredje nämnda mätmetoden, mätning av 

proportion av sida. Trots att denna metod har fått mycket kritik så valde vi detta för att kunna 

behandla den stora mängden text som våra tre hållbarhetsredovisningar innehåller. För att 

kunna mäta proportion av sida så har vi valt att räkna antalet stycken om respektive uppgifter. 

Vi bestämde på förhand att stycken avslutas med antingen en blankrad, eller att följande 

mening inleds med indrag. Vi har också definierat bild med tillhörande bildtext som ett stycke 

samt punktlistor som ett stycke. Detta gjordes för att vi under innehållsanalysen skulle vara så 

objektiva, och framför allt konsekventa, som möjligt. 

 

Vi har vidare endast studerat de delar av respektive hållbarhetsredovisning som innehåller 

information om företagens arbete, samt mål och kravbild från intressenterna. Detta innebär 

sidorna 8 och 17-86 för H&M, sidorna 11-14 och 16-51 för Stora Enso och sidorna 13 och 16-

37 för TeliaSonera där för samtliga gäller att klassificering av stycken har utförts på de 

sistnämnda sidorna och mål och krav har hämtats från de förstanämnda sidorna. Därefter 

räknade vi antalet stycken för varje hållbarhetsredovisning och kategoriserade sedan styckena 

enligt vårt klassificeringsschema, som presenteras vidare i följande kapitel. För de stycken 

som innehållit uppgifter som kan anses stämma in på två olika teman, har vi konsekvent utgått 
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från devisen ”syfte framför medlen” med vilken vi menar att vi kategoriserat stycken efter 

syftet med arbetet, snarare än efter åtgärderna för att nå syftet. Det tydligaste exemplet är 

stycken som behandlat företagens mål att minska sina utsläpp av koldioxid. I samma stycke 

kan arbete ha beskrivits för att minska utsläppen, som kan anses höra till temat Energi, t.ex. 

energieffektiviserande åtgärder som inneburit minskade utsläpp av koldioxid. Ett sådant 

stycke har kategoriserats till temat Miljö, även om åtgärderna kan anses höra till ett annat 

tema, i detta fall till temat Energi. Detta eftersom företaget har valt att peka på de minskade 

utsläppen av koldioxid framför minskad energianvändning i ett sådant stycke. Vidare har till 

temat Human resources endast räknats arbete som berör företagets egna anställda, och inte 

indirekt anställda, genom exempelvis leverantörer. Det arbete som redovisats och som 

kategoriserats till temat Community involvement har endast omfattat arbete som är av mer 

välgörande karaktär och som inte direkt förbättrar förutsättningarna för företaget att bedriva 

sin verksamhet i en viss region. Detta innebär att arbete för att stärka leverantörernas 

anställdas rättigheter eller arbetsvillkor inte har varit att betrakta som arbete kopplat till 

Community involvement, eftersom det är direkt kopplat till företagets egen verksamhet. 

Sådant arbete har heller inte räknats till Human resources då det inte handlar om företagets 

egna anställda. I Bilaga 1 återfinns en punktlista som tillämpats vid kategoriseringen av 

uppgifterna till respektive tema som vårt valda klassificeringsschema innehåller. 

 

2.7 Etisk diskussion 
Etiska ställningstaganden, och etiska problem, är främst förknippade med studier som 

använder andra människor som studieobjekt, som exempelvis fokusgrupper eller vid 

intervjuer (Bryman & Bell, 2011). Det finns fyra grundläggande etiska principer, eller 

områden, enligt Bryman och Bell (2011). Dessa områden är: (1) där det kan förekomma skada 

mot deltagare, (2) där det kan förekomma brister i informationen om vad studien ämnar göra, 

(3) där det kan förekomma ett intrång i en annan människas privatliv, och (4) där studien 

framställs som något annat än vad den är. Dessa fyra områden riktar sig alla mot studier där 

andra människor deltar. Då vår studie endast studerar hållbarhetsredovisningar, och inte 

involverar några människor, så är dessa områden tämligen irrelevanta för vår del. Däremot 

finns det etiska, och lagliga, frågeställningar som bör funderas kring, som exempelvis 

upphovsrätt eller hur datamaterialet lagras och hanteras (Bryman & Bell, 2011). Vår 

empiriska del av denna studie består av publikt material i form av hållbarhetsredovisningar, 

varför vi inte kan se att några övertramp kan göras både vad gäller upphovsrätt eller hantering 

av datamaterialet. Det gäller även för vetenskapliga artiklar och annan använd litteratur. 

Studien omfattar ingen information som på något sätt är hemligstämplad eller på annat sätt är 

känslig, utan det material vi har använt oss av finns tillgänglig för allmänheten. 

 

2.8 Källkritik 
Studiens material består av hållbarhetsredovisningar, vetenskapliga verk och litteratur. Vad 

hållbarhetsredovisningarna beträffar så kan vi inte se att det bör finnas några tveksamheter 

kring deras tillförlitlighet. Även om det inte finns några lagkrav på vad en 

hållbarhetsredovisning ska och inte får innehålla, så är den information som publiceras i dessa 

ändå att betrakta som tillförlitlighet eftersom den ska spegla vad företagen har gjort och 

ämnar göra inom sitt CSR-arbete. Information som ges ut av företag, vare sig det gäller 

pressmeddelanden eller hållbarhetsredovisning, är sällan annat än sann eftersom oriktiga 

uppgifter kan skada företagen allvarligt. Hållbarhetsredovisningar, ihop med årsredovisningar, 

är ofta också enda källan till säker information för majoriteten av intressenterna för ett 

specifikt företag (Deegan & Rankin, 1997), varför dess trovärdighet får anses vara hög. Med 
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beaktande av att våra valda företag är noterade på börsen och tillhör några av de största på 

samma börs, så skulle oriktiga uppgifter skada dessa företag ännu mer, än vad fallet hade varit 

för mindre företag varför vi anser att informationen i hållbarhetsredovisningarna är 

tillförlitlig. 

 

De vetenskapliga artiklar vi har använt för studien anser vi också vara tillförlitliga. Dock 

gäller, som med all forskning, att vissa resultat är unika och trots vidare forskning så lyckas 

inte andra forskare komma fram till samma resultat. Detta kan exempelvis bero på olika 

metodologiska utgångspunkter eller på tolkningar av forskaren själv. Vi har dock 

genomgående försökt att använda uppgifter eller resultat som fler än en artikel presenterar, 

s.k. triangulering, för att stärka trovärdigheten i uppgifterna. Det samma gäller för den övriga 

litteratur vi har använt. 
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3 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen redogörs inledningsvis för vad CSR och GRI är och hur det 

utvecklats. Därefter följer en genomgång av legitimitetsteorin som förklarar vad teorin 

innebär och hur den tillämpats av tidigare forskning. Vidare återfinns ett avsnitt som 

presenterar en modell som kommer tillämpas för att kategorisera studiens empiriska material. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av vad som är det centrala för kommande analys av 

studiens empiriska material. 

 

3.1 CSR och GRI 
Hållbarhetsutveckling och företagens sociala ansvar, översatt från engelskans CSR, Corporate 

Social Responsibility, har blivit en del av den dagliga verksamheten hos företagen. Det finns 

idag en förväntan ifrån kunder och andra intressenter om hur företagen rapporterar om hur de 

arbetar med hållbarhet. Intressenter nöjer sig inte längre med företagens ekonomiska ställning 

utan vill även delges information om hur företagen påverkar omgivningen runtomkring och 

utanför företagens kärnverksamhet (Isaksson & Steimle, 2009). Likaså har efterfrågan på 

hållbarhetsrapporteringar och intresset omkring dem ökat på marknaden och hos media (C. 

Adams & Frost, 2006). Hållbar utveckling är fortfarande ett väldigt diffust begrepp och det 

diskuteras ständigt om hur begreppet skall definieras och beskrivas (Isaksson & Steimle, 

2009). 

 

År 1987 upprättade FN:s världskomission för miljö och utveckling den så kallade 

Bruntlandrapporten. Namnet på rapporten kom från den dåtida norska statsministern Gro 

Harlem Bruntland, som var drivande i frågan om ett mer hållbart samhälle. Definitionen av ett 

mer hållbart samhälle är enligt rapporten: 

 

”Meet the needs of the present generation without compromising the ability of future 

generations to meet their needs” (Morris, 2004). 

 

Redan 1970, i rapporten Limits to growth, framgick det att mänskligheten skulle möta 

problem i avseendet hållbarhet. I rapporten undersöktes fem faktorer som skulle begränsa den 

globala tillväxten. De fem problemen var population, jordbruksproduktion, nationella 

resurser, industriproduktion och utsläpp (Isaksson & Steimle, 2009). CSR är inte dock inte 

enbart ett begrepp som är begränsat till västvärlden. Begreppet har fått ett rejält uppsving i 

Asien i allmänhet och i den växande ekonomin i Indien i synnerhet (Amaladoss & Manohar, 

2013). 

 

Företagens ansträngningar med avseende på CSR kommer kanske inte ha en betydande roll på 

kort sikt, men kommer i allra högsta grad att ha en positiv inverkan på lång sikt (Graafland & 

Mazereeuw-Van der Duijn Schouten, 2012). Under 1990-talet började fler och fler företag att 

frivilligt rapportera om deras miljö- och sociala påverkan. De tillkännagav information om 

deras policys, bearbetning och resultat inom ovan nämnda områden (Kolk, 2010). 

 

CSR kräver att företagen inte bara ansvarar för sina aktieägare utan även ansvar för samhället 

omkring dem. Företagen bör således, enligt CSR, visa sig altruistiska mot samhället och 

arbeta med frågor som berör klimatförändringar, t.ex. genom minskade koldioxidutsläpp. Men 

även vattenförbrukning och energianvändning är viktiga punkter enligt CSR när det kommer 

till miljön. I enlighet med CSR-arbetet inom sociala frågor skall personalens välbefinnande 

beaktas. Frågor som berör mänskliga rättigheter och samhällspåverkan skall även det finnas 
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med när de redovisar om arbetet kring CSR (Jenkins & Yakovleva, 2006). 

 

Ett bra och starkt rykte är allmänt erkänt att vara den mest värdefulla tillgången för ett företag, 

och just hållbarhet har blivit en viktig del när det kommer till företagens rykte (Peloza, Loock, 

Cerruti & Muyot, 2012). Eftersom de mest prestigefyllda varumärkena har ett substitut menar 

de att CSR fungerar som en varumärkesförsäkring som vinner fördelar och differentiera sig 

gentemot konkurrenter. Hela organisationen bör vid varje beslut genomsyras av CSR-frågor 

och hållbarhetsarbete i åtanke vilket leder till att sårbarheten hos varumärket minskar 

(Werther & Chandler, 2005). De företag som inte uppfyller kraven kan komma skadas i sitt 

rykte vilket ofta leder till minskade marknadsandelar och därigenom en minskad lönsamhet 

(Björklund, 2010). 

 

GRI etablerades 1997 av ett antal företag som tillhörde Coalition for Enviromental 

Responsible Economies (CERES) med syftet att utveckla applicerbara riktlinjer för hur 

företag skall rapportera i sina hållbarhetsredovisningar. GRI är en akronym av Global 

Reporting Initiative. Huvudorsaken till att GRI:s riktlinjer upprättades var just därför att det 

inte fanns några direktiv för vad en frivillig CSR-rapportering skulle innehålla. Företagen 

anser att det är en allmänt accepterad standard som ger trovärdighet åt rapporten om den 

efterlevs. Riktlinjerna ger också företagen en bra och etablerad struktur till rapporterna. 

Många företag är fortfarande outvecklade inom området att rapportera transparent 

information. Riktlinjerna hjälper företagen med att visa vad som skall tas upp i 

hållbarhetsredovisningen (Hedberg & von Malmborg, 2003). GRI med dess omfattande 

riktlinjer är också ett steg i att förbättra kvaliteten, noggrannheten och användbarheten i en 

hållbarhetsredovisning (Fortanier, Kolk & Pinkse, 2011). 

 

Det finns olika tillämpningsnivåer som företagen kan använda när de upprättar 

hållbarhetsredovisningar enligt GRI:s riktlinjer. Systemet har tre olika nivåer, detta för att 

kunna täcka in de företag som är nya på området, de som är avancerade användare samt de 

företag som ligger mellan dessa. Nivåerna i benämns A, B, och C, där A är den mest 

avancerade och C den minst avancerade. Om företagen väljer att få sin hållbarhetsredovisning 

bestyrk av utomstående part, vilket helt är på frivillig basis, läggs ett plustecken in bakom 

versalen, exempelvis A+ (GRI, 2006). 

 

Eftersom redovisningen är helt frivillig så väljer företagen själva vilken tillämpningsnivå de 

väljer att redovisa mot. De kan välja att redovisa helt, delvis eller inte alls. GRI skriver själva 

att nivåerna underlättar för läsarna av redovisningen att kunna se i vilken utsträckning 

företagen valt att tillämpa deras riktlinjer. En verksamhet som använder riktlinjerna skall ta 

med en tabell med GRI:s riktlinjer och tydligt visa vilken nivå som angivits och vem som 

gjort denna bedömning. Tabellen kan placeras var som helst i rapporten (GRI, 2006).  

 

3.2 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin är en teori som bygger på idén att företag, organisationer, regeringar etc. 

måste få acceptans, eller legitimitet, i den omgivningen det eller den verkar (Brown & 

Deegan, 1998). Exempelvis krävs för en viss regering att den har legitimitet hos dess 

parlament och indirekt då också hos landets medborgare. I en regerings fall är omgivningarna 

som regeringen verkar i ett helt land. Detta är nödvändigtvis inte fallet med varken företag 

eller andra typer av organisationer, utan omgivningarna kan för dessa ha både större och 

mindre omfattning. Ett företag kan vara multinationellt och därmed ha intressenter över 

nationsgränser, eller så handlar det om ett väldigt lokalt företag med endast en region som 
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marknad. Situationerna och förutsättningarna kan vara olika, men tanken att företaget i fråga 

måste söka acceptans och legitimitet i de omgivningarna det är verksamt kvarstår. 

 

Tidigare forskning har påpekat att legitimitetsteorin i själva verket åtminstone är två olika 

teorier eller två olika strömningar inom samma teori. Den ena delen är en makroteori, även 

kallad den Institutionella legitimitetsteorin, och den andra delen är den som fokuserar på 

institutioner på organisationsnivå, t.ex. företag (Tilling, 2004). Den andra delen har beskrivits 

som “Underlying organizational legitimacy is a process, legitimation, by which an 

organization seeks approval (or avoidance of sanction) from groups in society” (Kaplan & 

Ruland, 1991). Legitimitetsteorin har även definierats av andra forskare, då bl.a. som 

“Legitimacy generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, 

proper, or appropriate within some socially constructed systems of norms, values, beliefs, and 

definitions” (Suchman, 1995) och “Legitimacy theory is based on the notion of an implied 

social contract between a social institution and society. The theory posits that institutions need 

to appear to have goals, which are congruent with those of society at large.”  (Ahmad & 

Sulaiman, 2004). Denna studie kommer hädanefter att fokusera på den andra del av 

legitimitetsteorin, den som behandlar institutioner på organisationsnivå. 
  

Teorin innebär att företag alltid strävar efter att agera inom de gränser och normer som deras 

respektive omgivningarna sätter (Brown & Deegan, 1998). I dessa omgivningar, som nämnt 

ovan, ingår företagets intressenter, såsom kunder eller stat, men också andra grupper eller 

organisationer runt om, som exempelvis media, som direkt inte nödvändigtvis har något 

intresse i företaget, men ändå bevakar det för allmänhetens räkning. Allmänheten i stort kan 

också vara en grupp som verkar som normsättare i företagens omgivningar. De gränser och 

normer som företag alltid strävar att verka inom för att få acceptans att bedriva sin verksamhet 

antas inte vara statiska över tid, utan förändras beroende på allmänt accepterade normer i 

samhället eller beroende på en viss händelse, t.ex. en mutskandal inom företaget. Företagen 

måste alltid vara uppmärksamma och agera mot de nya normerna. Det kan liknas vid att ett 

socialt kontrakt bildas och undertecknas mellan de som verkar på en viss marknad, ett 

kontrakt som företaget alltid strävar efter att inte bryta (Brown & Deegan, 1998). 
 

När eller om ett företag bryter det sociala kontraktet genom att agera på ett sådant sätt som 

omgivningarna inte tillåter, antas detta innebära att företaget får betydande svårigheter att 

bedriva sin verksamhet genom att exempelvis leverantörer vägrar sälja eller tillhandahålla 

produkter, att kunderna inte längre vill köpa företagets produkter eller genom lagändringar 

som innebär att företag inte längre kan verka och agera på ett visst sätt (Deegan & Rankin, 

1996). Det sociala kontraktet, t.ex. genom ovan nämnda sätt, bryts och företagets verksamhet 

kommer att upphöra om det inte kan övertyga omgivningen att de aktuella metoderna inte 

längre kommer förekomma eller på annat sätt övertyga omgivningen om att företaget 

fortsättningsvis kommer att agera i enighet med det sociala kontraktet (Deegan & Rankin, 

1996). 

 

3.3 Legitimitetsteorin och CSR 
När forskning bedrivs kring CSR-arbete och hållbarhetsredovisningar så är legitimitetsteorin 

en av de vanligaste teoretiska utgångspunkterna (Ahmad & Sulaiman, 2004; Campbell, 

Craven & Shrives, 2003; Chu, 2013; Lanis & Richardson, 2013; Tilling, 2004; Wilmshurst & 

Frost, 2000). Det finns dock delade meningar huruvida legitimitetsteorin verkligen förklarar 

varför viss information finns i det ena företagets hållbarhetsredovisning, medan samma 

information inte finns i det andra företagets redovisning. Forskning har exempelvis gjorts med 
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utgångspunkt i oljetankerns Exxon Valdez oljeutsläpp utanför Alaskas kust. Företaget Exxon 

hade i sin redovisning för samma år som olyckan inträffade hela 3,5 sidor med information 

om olyckan och efterföljande saneringsarbete. Ytterligare 2,5 sidor ägnades åt annat 

miljöarbete som inte var relaterat till Exxon Valdez. I redovisningen för året som föregick 

olyckan så ägnades totalt 0,6 sida åt miljöarbete i Exxon (Patten, 1992). Detta menade 

forskaren var ett relativt tydligt tecken på när legitimitetsteorin kan sägas förklara viss 

information. I denna studie riktades blickarna däremot främst mot andra företag i samma 

bransch och hur dessa reagerade på olyckan med Exxon Valdez. Enligt legitimitetsteorin 

borde övriga företag i samma bransch också ägnat väsentligt större delar av sin redovisning 

till sitt eget miljöarbete eftersom olyckor av denna typ tenderar att påverka hela branschens 

trovärdighet och förändra intressenternas förväntningar och krav. Studien fann att detta inte 

helt var fallet. Även om området miljö upptog en större del av övriga företags redovisning så 

motsvarade den ökade mängden information inte den förväntade ökningen, eller hur det borde 

sett ut enligt legitimitetsteorin. Man menade därmed att legitimitetsteorin inte helt kunde 

förklara just detta fenomen (Patten, 1992).  

 

Andra studier har funnit ett väldigt starkt samband mellan ökad redovisning kring miljö och 

socialt arbete och då en olycka, incident eller annan typ av social händelse har förekommit. 

Deegan, Rankin och Voght (2000) utförde exempelvis en studie där de såg till fem stora 

olyckor under 80- och 90-talen och undersökte huruvida företagen i de branscher där 

olyckorna inträffade reagerade på olyckorna genom sin hållbarhetsredovisning. De fann att 

det var en kraftig ökning av information kring sociala frågor och miljö i redovisningarna för 

respektive företag i fyra av de fem fallen. Efter den femte olyckan skedde inte samma 

utveckling. Detta ansågs delvis ha med den betydligt mindre mediala uppmärksamheten den 

femte olyckan fick och att ledningarna, i de företag tillhörande den bransch där den femte 

olyckan inträffade, därmed inte ansåg att det krävdes mer information om sociala åtaganden 

och miljö än vanligt. Forskarna menade dock att i de fyra övriga fallen så fanns resultat som 

starkt visade på sambandet mellan olyckornas förändrade uppfattningar i samhället om 

respektive bransch och företagens, i samma branscher, ökade behov att legitimera deras 

respektive verksamheter. Det finns också forskare som inte har funnit något som helst stöd, 

eller mycket lite stöd, för legitimitetsteorin i sina studier kring CSR-arbete och vad som 

publiceras i redovisningen i utvalda fall, se exempelvis Guthrie och Parker (1989) och Ahmad 

och Sulaiman (2004). 

   

Det finns också olika sätt att implementera legitimitetsteorin i en studie, likväl som det finns 

olika lägen av legitimitet som ett företag kan ha och som kan studeras. Tidigare forskning har 

visat på fyra olika lägen av legitimitet: (1) Etablera legitimiteten, (2) Upprätthålla 

legitimiteten, (3) Utöka legitimiteten, och (4) Försvara legitimiteten. Det är främst det fjärde 

läget, försvara legitimiteten, som tidigare forskning har fokuserat på när den teoretiska 

utgångspunkten har varit legitimitetsteorin (Tilling, 2004). De övriga tre lägena har inte 

ägnats samma fokus, vilket förklaras med att det är främst genom det fjärde läget som det ges 

möjlighet att studera sambandet mellan legitimitet och vilken energi och vilka resurser företag 

lägger ner på densamma. Det existerar som sagt också metodval att göra när ett objekt ska 

studeras med utgångspunkt i legitimitetsteorin. Ahmad och Sulaiman (2004) har identifierat 

två huvudsakliga spår som forskare har riktat in sig på: undersöka företag eller organisationer 

vars legitimitet är hotad eller undersöka legitimitetsteorin i en mer generell form, och inte på 

ett specifikt objekt. De olika tillvägagångssätten leder till att olika fenomen kan studeras. De 

menar vidare att den mesta forskning som har bedrivits på CSR och med legitimitetsteorin har 

utgått från det första spåret, dvs. har studerat specifika företag utifrån legitimitetsteorin.  
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3.4 Klassificeringsschema  
Vid innehållsanalyser av års- och hållbarhetsredovisningar har tidigare studier använt olika 

klassificeringsscheman och modeller för att mäta förekomsten av specifika egenskaper i olika 

företags CSR-arbete. Milne och Adler (1999), Guthrie och Parker (1989), Hackston och Milne 

(1996) och Gray, Kouhy och Lavers (1995a), bland andra, har samtliga använt ett 

klassificeringsschema, som bygger på ett antal teman. Det ursprungliga schemat innehåller sju 

teman: Miljö, Energi, Human resources/Anställda, Produkter/Konsumenter, Community 

involvement, God affärsed och Generellt/Övrigt. Utöver dessa teman delades de redovisade 

uppgifterna in i monetära uppgifter, icke-monetära uppgifter, monetära och icke-monetära 

uppgifter samt i förklarande uppgifter. Schemat har därefter modifierats på olika sätt av olika 

forskare för att exempelvis bättre passa just deras studie, eller som en utveckling och 

förbättring av klassificeringsschemat. Bowman och Haire (1976) adderade mängd genom att 

mäta andelen social redovisning som procent av den totala årsredovisningen, medan t.ex. 

Gray, Kouhy och Lavers (1995b) tillämpade en indelning av uppgifterna beroende på om de 

var bra, dåliga eller neutrala nyheter samt delade upp temat Human resources i Human 

resources hälsa och säkerhet och Human resources övrigt. Gray, Kouhy och Lavers (1995b) 

skapade också en rad underkategorier till temat Miljö, däribland miljöpolicys och 

miljörevision, för att kunna kategorisera uppgifter som behandlade området miljö ytterligare. 

Hackston och Milne (1996) använde sedan i sin studie ett schema bestående av sju teman 

(Miljö, Energi, Produkter, Human resources hälsa och säkerhet, Human resources övrigt, 

Community involvement och Generellt/Övrigt) som liknade Grey, Kouhy och Lavers 

(1995b), men de tillämpade inte deras underkategorier för temat Miljö. Hackston och Milne 

(1996) skapade också ett utförligt appendix med riktlinjer och definition för vilka typer av 

redovisade uppgifter som skulle räknas till varje tema, som senare också använts av bl.a. 

Deegan, Rankin och Tobin (2002) med några justeringar. Hackston och Milne (1996) 

tillämpade också mätmetoden att räkna antalet meningar som handlade om respektive tema. 

 

Vi kommer för denna studie att adoptera Hackston och Milnes (1996) klassificeringsschema 

med fem olika teman; Miljö, Energi, Human resources (hälsa och säkerhet och övrigt), 

Produkter och Community involvement. Hackston och Milnes sjunde tema, Generellt/Övrigt, 

kommer vi inte att tillämpa. Istället tänker vi kategorisera alla stycken som innehåller 

uppgifter som inte går att räkna till ett specifikt tema som ej kategoriserbara. Vi kommer inte 

heller att göra någon skillnad på Human resources hälsa och säkerhet och Human resources 

övrigt utan räkna alla uppgifter tillhörande dessa båda teman till det gemensamma temat 

Human resources. Den punktlistan med definitioner och riktlinjer för varje tema, som 

Hackston och Milne använde, ämnar vi också tillämpa för kategoriseringen av vårt empiriska 

material, där de båda teman rörande anställda, som nämnt, istället räknas till ett gemensamt 

tema. Denna punktlista återfinns i Bilaga 1.  

 

3.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
Den teoretiska referensramen innehåller information och uppgifter om vad CSR och GRI är 

och hur utvecklingen av dessa båda begrepp har sett ut. Betydelsen av CSR, och antal företag 

som arbetar med dessa frågor samt mängden arbete, har ökat under senare år. Idag anses CSR, 

och väl upprättad hållbarhetsredovisning, vara en förutsättning för företagen att kunna locka 

investerare, då en tydlig och bra finansiell rapportering inte längre anses tillräcklig. CSR 

anses även bidra till konkurrentsfördelar för företag som arbetar intensivt och kontinuerligt 

med dessa frågor, samt fungera som en varumärkesförsäkring för företag och där CSR-frågor 

ständigt måste genomsyra alla beslut ett företag gör för att minimera risken för att skada 

varumärker, menar vissa forskare. 
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GRI är den organisation som uppstått genom behovet för företagen att kunna redovisa sitt 

CSR-arbete i en hållbarhetsredovisning på ett strukturerat, tillförlitligt och trovärdigt sätt. GRI 

är idag den ledande organisationen som sätter standarder och riktlinjer för hur CSR-arbete ska 

redovisas. Denna redovisning är dock frivillig, men då företag väljer att arbete med CSR och 

önskar redovisa detta arbete, så erbjuder GRI ett bra sätt för att redovisa dessa uppgifter på ett 

tillförlitligt sätt. Då redovisningen är frivilligt kan företag också själva välja vilken 

tillämpningsnivå deras hållbarhetsredovisning ska ligga på, på en skala från A-C där A är den 

högsta tillämpningsnivån. 

 

Vidare presenteras legitimitetsteorin. Teorin bygger på tanken att företagens omgivning, 

däribland dess intressenter, ger företaget legitimitet att fortsätta bedriva sin verksamhet. Det 

sociala kontraktet som uppstår mellan omgivning och företag är föränderligt över tid samt 

ställer krav på företagen att agera i enighet med kontraktet för att inte riskera minskad 

lönsamhet genom skadat varumärke eller trovärdighet. Denna teori kommer tillämpas för att 

analysera studiens empiriska material för att besvara studiens ena fråga, samt för att uppfylla 

ena delen av studiens syfte. 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras studiens empiriska material. Det empiriska kapitlet är indelat efter 

företag där varje avsnitt inleds med en presentation av respektive företag. Därefter publiceras 

respektive företags arbete inom CSR, där avsnitten är indelade enligt det 

klassificeringsschemat som presenterades i föregående kapitel. 

 

4.1 Hennes & Mauritz 
Erling Persson öppnade sin första butik, Hennes, år 1947 och verksamheten var till en början 

endast koncentrerad till Västerås. Hennes var uteslutande fokuserad på damkläder och skulle 

så förbli i två decennier. Det skulle dröja till år 1952 innan Hennes öppnade sin andra butik, 

och det i Stockholm. Under mitten av 1960-talet etablerade sig företaget i Norge och blev 

därmed den första butiken utanför Sveriges gränser. Hennes expanderade ytterligare och 

förvärvade jakt- och fiskeföretaget, Mauritz Widfors, år 1968 och började då även sälja herr- 

och barnkläder. När företaget år 1974 noterades på Stockholmsbörsen bytte de namn till det vi 

idag känner som H&M. Under senare delen av 1900-talet fortsatte H&M att expandera och 

penetrera nya marknader. Tyskland och Nederländerna fick sina första butiker under 1980-

talet och Frankrike under 1990-talet. När företaget i detta läge kände att de vuxit sig starka på 

den europeiska marknaden valde H&M att utvidga sin verksamhet utanför Europa och gav sig 

in på den nordamerikanska marknaden. New York blev som första amerikanska stad en 

handelspunkt för H&M med en butik på Fifth Avenue (H&M, 2013). 

 

H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till lägsta pris. H&M har idag ca 65 000 

medarbetare (2011) och är verksamma på 49 marknader i Europa, Nordamerika, Asien, 

Mellanöstern och Nordafrika. Under året 2011 omsatte företaget 109 999 mkr, netto, vilket 

renderade i ett årsresultat på knappt 16 000 mkr. Företaget har 2800 butiker där Tyskland är 

den största marknaden följt av USA, Storbritannien och Frankrike. H&M äger inga egna 

fabriker, utan alla kläder och andra produkter tillverkas av totalt runt 1650 fabriker som i sin 

tur ägs av ca 750 leverantörer som alla är kontrakterade av företaget (H&M, 2013). För 

kommande avsnitt om H&M gäller företagets hållbarhetsredovisning, sidorna 8 och 17-86 

(H&M, 2011). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckeltal (2011) H&M 

    

Nettoomsättning (tkr) 109 999 000 

    

Årets resultat (tkr) 15 821 000 

    

Antal anställda 64 874 

    

Vinstmarginal 19,04% 

    

Soliditet 73,28% 
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4.1.1 Miljö 

H&M har i sin hållbarhetsredovisning identifierat och redovisat sina intressenters huvudkrav, 

förväntningar och källor till oro (concerns). För området miljö finns det totalt sex krav på 

miljöarbetet från kunder, lokala samhällen, lagstiftare och NGO:s. De sex kraven handlar om 

arbete för att minska företagets miljöpåverkan, hanteringar av vatten och kemikalier, 

användning av kemikalier vid produktionen, miljövänliga transporter, hantering av företagets 

avfall samt oro kring klimatförändring. 

 

Temat Miljö har inte inneburit några större problem att bestämma. Det finns dock några 

stycken som både berört miljö- och energifrågor som har kategoriserats efter det redovisade 

målet med åtgärden/åtgärderna. Då en åtgärd inneburit både exempelvis mindre utsläpp och 

mindre energianvändning så har stycket, eller styckena, där denna åtgärd beskrivits, 

kategoriserats till det temat som verkar ha varit huvudmotivet till att åtgärden genomfördes. 

Om företaget endast valt att redovisa en effekt, exempelvis vilka minskade utsläpp en åtgärd 

har fått, så har klassificeringen utgått från redovisad effekt och i detta exempel räknats till 

temat Miljö. Det finns också stycken som handlat om miljö, men där arbetet syftat till att 

förbättra leverantörernas fabrikers miljöpåverkan eller att utbilda bönder att odla bomull på ett 

mer miljövänligt sätt. Sådana, och liknande stycken, har betraktats som ej kategoriserbara (läs 

mer under avsnitt 4.1.6 Ej kategoriserbara stycken).  

 

Majoriteten av H&M:s arbete för miljön är inriktat på att minska miljöpåverkan från deras 

produkter, genom att ställa krav på företagets leverantörer och genom att helt enkelt efterfråga 

mer miljövänliga produkter. De stycken som behandlar kraven som ställs på leverantörerna 

har, som sagt, varit att betrakta som ej kategoriserbara stycken oavsett om de enbart berört 

temat Miljö. Däremot har de stycken som redovisat uppgifter om hur H&M ökar sin efterfråga 

på mer miljövänliga produkter räknats till detta tema, om de redovisade målen har varit 

kopplade till exempelvis minskade utsläpp eller minskad användning av farliga ämnen. 

 

H&M har bl.a. som mål att till år 2020 ska all bomull som används till H&M:s kläder komma 

från mer hållbara källor, dvs. antingen Better Cotton, återvunnen bomull eller organisk 

bomull. Dessa typer av mer hållbar bomull framställs med mindre behov av bevattning, 

besprutning och gödsling vilket innebär en bättre miljö med mindre utsläpp. 

Levnadsstandarden och miljön för bonden och det lokala samhället ökar också genom mindre 

skadliga ämnen i naturen samt större vattentillgång för det lokala samhället. Den ökade 

efterfrågan på mer hållbar bomull från H&M har inneburit att 3,5 miljoner kg färre 

bekämpningsmedel och mellan 32 – 49 % mindre vatten har använts under produktionen av 

bomullen, jämfört med traditionellt producerad bomull. Andra exempel på produkter som 

H&M har ökat sin efterfråga på är skor och väskor tillverkade med vattenbaserat lim istället 

för de mindre miljövänliga lösningsbaserade limmen samt skor och väskor tillverkade av 

certifierat läder som innebär minskade utsläpp och minskad användning av kemikalier i 

produktionen. H&M har även ökat sin efterfråga på jeans som produceras med 

vattenanvändningen  i åtanke och där har H&M satt som mål att verka för att minska 

vattenanvändningen vid produktionen av jeans med 100 miljoner liter under år 2011. Under år 

2010 minskade vattenanvändningen med 50 miljoner liter och under 2011 blev resultatet att 

hela 300 miljoner liter färre vatten användes vid produktionen av de jeans som H&M senare 

sålde i sina butiker. Vidare stycken om hur H&M har implementerat andra arbets- och 

produktionsmetoder för att minska vattenåtgången i samband med produktionen av jeans och 

andra produkter av jeansmaterial, samt de stycken som beskriver de kraven som ställs på 

leverantörerna har betraktats som ej kategoriserbara stycken. Stora resurser läggs också på att 

vara medlem i olika organisationer och därigenom påverka fler företag, och fler branscher 
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utöver den egna, mot ett mer hållbart arbete ur miljösynpunkt och att efterfråga mer 

miljövänliga produkter. 

 

H&M har som mål att minska andelen utsläpp av koldioxid med 5 % per år, med år 2009 som 

basår. Målet för år 2012 uppfylldes redan under år 2011. Företaget hade 3,16 ton koldioxid 

per miljoner svenska kronor i försäljning i utsläpp under år 2011. Detta att jämföra med 3,33 

ton koldioxid år 2010. Denna minskning var möjlig genom bl.a. minskade transporter av varor 

med flygplan med 32 %, effektivare energianvändning i butiker och genom diverse mindre 

projekt för att reducera utsläppen av koldioxid. Hela 80 % av alla transporter globalt gjordes 

via havet eller på järnväg från leverantörer till distributionscentralerna på företagets 

säljmarknader. Vidare var 2011 första året som flest varor transporterades med järnväg, 

jämfört med övriga transportmedel, från Turkiet till säljmarknaderna i Europa.  

 

H&M har också arbetat för att minska sina utsläpp genom transporter i Nordamerika, där en 

stor del av transporterna av företagets varor görs med lastbil. Ett projekt som pågått i flera år 

och som drivs av den amerikanska miljöskyddsmyndigheten, kallat SmartWay, syftar till att 

transporter med lastbilar ska göras så miljövänliga som möjligt. SmartWay erbjuder en 

möjlighet att mäta miljöprestationen hos transportföretag, en möjlighet att utvärdera 

prestationen samt en möjlighet att kunna jämföra transportföretag och enskilda transporter 

med varandra. Under 2011 har alla H&M:s huvudpartners på transportmarknaden i 

Nordamerika, främst USA, blivit medlemmar i SmartWay-projektet. En ökning från 70 % år 

2010 och H&M fortsätter arbeta för att uppmuntra mindre partners att bli medlemmar samt att 

inte kontraktera nya större partners som inte ingår i SmartWay. Vid utgången av 2011 var 

även de flesta av H&M:s partners på transportmarknaden i Europa medlemmar av den 

europeiska motsvarigheten, WayAhead. Detta program är dock inte lika omfattande som 

SmartWay menar H&M, men det bästa idag tillgängliga. Därför har H&M ihop med flertalet 

andra företag inlett en dialog med EU för att kunna starta upp en bättre europeisk 

motsvarighet till SmartWay. Lastbilstransporterna är heller inte lika många i Europa som i 

Nordamerika, men H&M strävar ändå efter att alla deras partners på transportmarknaden ska 

vara registrerade i detta program, tills en nytt, mer omfattande, finns tillgängligt. 

 

Vidare finns miljömål satta av H&M som innebär att 100 % av alla påsar till kundernas varor 

ska vara tillverkade av återvunnen plast. Detta är ett mål där H&M kan ställa krav på 

tillverkarna av påsar, eller helt enkelt efterfråga påsar av återvunnen plast för att därigenom 

uppnå målet. Under 2011 var samtliga plastpåsar tillverkade av återvunnen plast, vilket 

företaget uppskattar ska ha minskat utsläppen av koldioxid med 34 % jämfört med om 

påsarna hade tillverkats av ny plast. Mellan 5-10 % av H&M:s påsar är dock gjorda av 

papper, p.g.a. speciella kampanjer som genomförs under året eller lagstiftning i vissa länder 

som förbjuder plastpåsar. För att minska även miljöpåverkan av dessa påsar köper H&M 

endast papperspåsar som är tillverkade av träd som kommer från Forest Stewardship Council 

(FSC)-certifierade skogar. 

 

Slutligen har H&M som mål att öka sina försäljning av varor märkta med EU-blomman med 

15 % per år. En vara som är märkt med EU-blomman innebär att varan har tillverkats med 

minimal användning av farliga ämnen, såsom kemikalier, och med en minskad 

vattenanvändning genom hela produktionskedjan, jämfört med konventionellt producerade 

varor. Indirekt innebär detta mål att H&M ökar sin efterfrågan på produkter som producerats 

mer miljövänligt. Under 2011 såldes 2 632 489 varor märkta med EU-blomman, en ökad 

försäljning med 29 % jämfört med år 2010. Detta är något som företaget menar tyder på en 

mycket stark efterfrågan från deras kunder på mer miljövänliga kläder, vilket uppmuntrar 
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företaget att lägga ytterligare kraft och resurser på att kunna erbjuda deras kunder ett större 

utbud av dessa kläder. 

 

H&M har en rad miljökrav som ställs på leverantörer och tillverkare av kommersiella 

produkter och där det utförs revisioner för att säkerställa att dessa krav efterlevs. Dessa krav 

ställs av H&M också på leverantörer och tillverkare av icke-kommersiella produkter, såsom 

produkter som ingår i dekorationen av butiken. Detta görs bl.a. för att uppmuntra utbudet, och 

öka efterfrågan, på mer miljövänliga produkter på marknaden och för att minska H&M:s 

egna, indirekta påverkan på miljön. 

 

4.1.2 Energi 

I H&M:s hållbarhetsredovisning finns det inga krav eller förväntningar från någon 

intressentgrupp, som företaget har redovisat, som är direkt knutet till området energi och 

därför gå att räkna till detta tema. 

 

När styckena till detta tema har bestämts så har vi utgått från det företaget har redovisat. I 

många fall har energieffektiviserandeåtgärder nämligen beskrivits som en väg till minskade 

utsläpp av främst koldioxid. Sådana stycken har därför räknats till temat Miljö eftersom 

företaget redovisat siffror på minskade utsläpp som åtgärden bidragit till och nödvändigtvis 

inte siffror på hur mycket mindre energi som använts när samma åtgärd blivit genomförd. 

Samtidigt finns det stycken här som främst handlar om energieffektivisering, där siffror finns 

redovisade som visar den minskade energianvändningen, men där företaget sedan också har 

uppskattat vilka minskade utsläpp detta har inneburit. Dessa stycken har klassats hit eftersom 

det ofta handlat om uppskattningar av minskade utsläpp och därför har vi tolkat att 

huvudmotivet bakom en sådan åtgärd har varit att minska energianvändningen. Det samma 

gäller stycken som berört H&M:s försök att få sina leverantörer att minska sin 

energianvändning, detta har gjorts eftersom vi anser att mängden energi som används av 

fabrikerna inte påverkar de anställda eller människorna i samhällena vid fabrikerna. Detta att 

jämföra med åtgärder för att få leverantörerna att förbättra sociala förhållanden för sina 

anställda eller minska sina utsläpp i miljön, vilka påverkar anställda och människor i lokala 

samhällen direkt. 

 

H&M har två primära mål som räknats till temat Energi. Det första målet är att minska 

energianvändningen i företagets butiker med 20 % per kvadratmeter till år 2020, jämfört med 

2007 års nivåer. Under år 2011 lyckades företaget minska energianvändningen i butikerna 

med 11 % per kvadratmeter. Bland annat har företaget infört ett krav att alla butiksskyltar till 

nya butiker ska ha LED-lampor istället för neonljus vilket kan minska energianvändningen 

med upp till 75 %. Denna utveckling finns det intentioner på att fortsätta genom att byta ut 

lamporna även i redan befintliga butiker i samband med renoveringar eller ombyggnader. 

Byte från neonljus till LED-lampor i butiksskyltarna till nyöppnade butiker uppskattar 

företaget också ska ha minskat deras utsläpp med 470 ton CO2 (koldioxid) – samma mängd 

utsläpp som 60 genomsnittliga hushåll står för genom sin användning av elektricitet under ett 

år. H&M har under året också arbetat för att uppmuntra sina leverantörer att minska deras 

energianvändning genom ett projekt som syftade till utbildning av personer med ledande 

positioner hos leverantörerna. 45 fabriker deltog i detta projekt och innebar att 

energianvändningen minskade med totalt 20 % i dessa fabriker. H&M uppskattar också att 

dessa åtgärder inneburit minskade utsläpp av koldioxid motsvarande utsläppen från samtliga 

H&M:s butiker, totalt ca 2500 st. 
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Det andra målet som H&M har satt upp handlar om vilka källor energin som företaget 

använder ska komma från. Till år 2020 ska 20 % av den energi som H&M använder komma 

från förnyelsebara källor. Som ett steg mot detta mål har företaget investerat i solcellspaneler 

vid två av företagets distributionscentraler i Tyskland och Belgien. Under år 2011 har dessa 

båda anläggningar genererat 705 000 kWh solenergi, en energimängd som kan tillgodose 

motsvarande ca 130 genomsnittliga europeiska hushålls energibehov under ett år. 

 

4.1.3 Human resources 

Från H&M:s hållbarhetsredovisning har fyra krav, förväntningar eller källor till oro 

identifierats och som hör till temat Human resources. Samtliga kommer från H&M:s 

intressentgrupp anställda och handlar om betalnings- och arbetsvillkor, karriärmöjligheter och 

möjlighet till vidareutbildning och annan typ av utbildning inom företaget, tillväxt av 

arbetstillfällen samt säkerheten på arbetsplatsen. 

 

De stycken som har räknats att höra till temat Human resources är enbart stycken som handlar 

om företagets anställda i butiker, kontor och lagerenheter. De människor som är anställda av 

företagets leverantörer har inte räknats hit, även om H&M är beroende av dessa för sin 

verksamhet, har storleken att skapa verklig förändring i dessa människors arbetsmiljö samt 

har stora utmaningar kopplade till sin leverantörskedja. Enligt vårt klassificeringsschema 

handlar detta tema om, av företaget, direkt anställda, och inte om indirekt anställda. 

 

Totalt har två mål identifierats som är kopplade till detta tema. Det första målet handlar om 

tillväxten i antalet butiker och indirekt om tillväxten i arbetstillfällen. H&M har som mål att 

öka antalet butiker med 10-15 % per år. H&M redovisar inga uppgifter i sin 

hållbarhetsredovisning gällande hur många butiker som har öppnats under 2011, men 

uppgifter finns att totalt ca 5400 heltidsjobb, netto, skapades under året. Vidare redovisar 

bolaget att de under de senaste fem åren har skapat ca 24 000 heltidsjobb vilket också innebär 

att ca en miljon människor indirekt har fått ett arbete hos någon av H&M:s alla leverantörer. 

   

H&M:s andra målet inom detta område är att butikerna till år 2012 till 90 % ska följa de 

säkerhetskrav som H&M har ålagt sina butiker under de internrevisioner som genomförs i 

butikerna. Denna överrensstämmelse med kraven ska på sikt bli 100 %, något som dock är 

svårt menar man då chanserna att internrevisorn anmärker på absolut ingenting är små. 

Säkerhetskraven syftar till att skapa en säker arbetsmiljö för att minimera risken för olyckor 

och revisionerna syftar till att kontrollera vilka framsteg butikerna har gjort och till att efteråt 

kunna ge butikerna feedback om vad som kan göras för att skapa en än mer säker arbetsmiljö. 

För att skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö som minimerar riskerna för olyckor så 

ska alla H&M:s anställda genomgå träning inom trygghet och säkerhet. Under året har 

träningsprogram relaterat till detta område implementerats i företagets internetbaserade 

utbildningsplattform. 

 

Utöver stycken relaterade till ovanstående två mål så har H&M också redovisat en hel del 

annan information som kan klassas till temat Human resources. Det finns information som 

visar att andelen kvinnor som arbetar hos H&M är 80 % och 72 % när det handlar om 

chefspositioner (från butikschefer till VD). Vidare finns siffror som visar att 50 % av H&M:s 

styrelse består av kvinnor. Företaget har även redovisat hur många kvinnor som arbetar hos 

deras leverantörer, fördelat på olika länder. Detta är dock uppgifter som inte kan klassas till 

detta tema eftersom leverantörernas anställda inte är H&M:s anställda, som nämnts tidigare. 
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Via H&M:s ovan nämnda internetbaserade utbildningsplattform finns flera olika typer av 

träningsprogram som syftar till att skapa en mer harmonisk arbetsmiljö. Alla anställda får 

utbildning kring frågor som t.ex. mångfald, jämlikhet och diskriminering och under 2011 har 

en policy antagit som ska verka för att motverka ofredande och trakasserier på 

arbetsplatserna. Detta arbete kontrolleras genom internrevisioner. Ytterligare ansträngningar 

har gjorts för att personalen, i framför allt butikerna, ska ha erhållit träning i brandsäkerhet 

och genomfört utrymningsövning och dylikt.  

 

Slutligen ställer H&M samma krav på leverantörer och tillverkare av icke-kommersiella 

produkter, som exempelvis varor som ingår i dekorationen av butikerna, som ställs på 

leverantörer och tillverkare av kommersiella produkter. Delsyftet med dessa krav och 

riktlinjer, som gör att redovisade stycken om detta kan räknas till detta tema, är att skapa en 

säkrare och mer hälsosam arbetsmiljö för företagets anställda. 

 

4.1.4 Produkter 

Till temat Produkter kan totalt fyra krav, förväntningar och källor till oro kopplas. Det är från 

intressentgrupperna kunder och lagstiftaren som kraven är ställda och de handlar om 

produktdesign, produktkvalité och livslängd, prisnivåer på olika produkter och säkerhets- och 

kvalitetsstandarder för produkter. 

 

Den totala andelen stycken som berör produkter är inte så många. De flesta stycken som berör 

produkter har dessutom klassificerats till andra teman då främsta orsaken till en förändring har 

varit att minska produktens effekter på miljön eller på tillverkarens hälsa, genom exempelvis 

ökad efterfråga av skor tillverkade med vattenbaserat lim istället för lösningsmedelsbaserat 

lim. När H&M har redovisat uppgifter av likartad typ som ovanstående har vi gjort 

bedömningen att denna produktutveckling nödvändigtvis inte höjer kvalitén på produkten, 

utan i första hand förbättrar produktens effekter på hälsa och miljö, och därför har dessa 

stycken inte räknats till temat Produkter. Det finns dock stycken där den redovisade 

informationen i första hand har handlat om kvalitets- eller säkerhetsförbättringar och som en 

indirekt effekt inneburit minskad påverkan på miljön. Dessa stycken har räknats till temat 

Produkter. 

 

Sedan 1995 har H&M en lista med olika kemikalier och andra substanser som inte får 

förekomma i företagets produkter. Många förbud handlar om att kemikalien är skadlig för den 

som tillverkar produkten eller för att den vid användandet av en produkt innebär avfall som är 

skadliga för miljön. Det finns också kemikalier som kan innebära en hälsorisk för 

konsumenten, men inte utan att det också innebär en hälsorisk för den personen som har 

tillverkat produkten. Därför har inga av de många stycken som behandlar olika kemikalier och 

substanser som H&M har förbjudit, kunnat räknats till temat Produkter. 

 

Bland de fåtalet stycken som har klassificerats till temat Produkter handlar ett om nya tvättråd 

med framför allt lägre temperaturer vid tvätt. Detta menar H&M leder till mer hållbart 

medvetna kunder, en minskad miljöpåverkan av H&M:s produkter även efter de har sålts till 

konsument, men kanske främst till att de produkter som märkts med de nya tvättråden får en 

bättre hållbarhet/livslängd när de tvättas i lägre temperatur. 

 

Slutligen ställs återigen samma krav på leverantörer och tillverkare av icke-kommersiella 

produkter som på tillverkare och leverantörer av kommersiella produkter, såsom exempelvis 

produkter som ingår i dekorationen av butiker. Detta menar H&M skapar en säkrare och mer 
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hälsosam miljö för företagets kunder och anställda, vid sidan om samtliga tidigare nämnda 

effekter av dessa krav. 

 

4.1.5 Community involvement 

Som ett stort och globalt företag har H&M krav och förväntningar från sina intressentgrupper 

att bidra till utveckling av samhällen där de verkar, som inte har direkt påverkan på deras 

verksamhet. Från intressentgrupperna lokala samhällen och NGO:s finns fyra olika typer av 

krav och förväntningar. Dessa är att stödja lokala samhällen genom bidrag och donationer i 

form av kläder och dylikt vid katastrofer, investera i lokala samhällen (investeringar som inte 

är direkt relaterade till verksamheten, exempelvis bidra till byggandet av skolor eller vägar), 

skapa anställningsmöjligheter direkt och indirekt samt bidra till social och ekonomisk 

utveckling. 

 

Vilket nämnts tidigare så ingår här inget arbete som syftar till att förbättra villkoren för 

leverantörernas anställda utan dessa stycken har räknats som Ej kategoriserbara stycken och 

behandlas senare. Det är endast i de fall där arbetet har haft som mål att förbättra tillvaron och 

levnadsstandarden för ett helt samhälle, däribland leverantörernas anställda, som stycken om 

detta arbete har räknats till temat Community involvement. Allt H&M:s arbete för att stärka 

mänskliga rättigheter, som t.ex. förbud mot barn- och tvångsarbete har dock räknats till detta 

tema, istället som ej kategoriserbara stycken (som ett arbete kopplat till leverantörskedjan) 

eftersom det arbetet i praktiskt taget samtliga fall handlar om att påverka hela branscher, alltså 

är det ett arbete som direkt är inriktat på att driva på utvecklingen i ett samhälle som helhet 

och inte endast inriktat på att stärka trovärdigheten för H&M:s verksamhet eller på annat sätt 

förbättra endast H&M:s verksamhet. 

 

Under 2011 har H&M fokuserat stora resurser på att få till stånd en långsiktig utvecklingsplan 

för Bangladesh. Landet är ett av världens fattigaste länder, men också en betydande marknad 

för H&M:s verksamhet i form av ett av världens största textilproducerande länder. H&M vill 

dock genom detta arbete säkerställa att deras närvaro inte endast skapar arbetstillfällen 

relaterade till deras verksamhet, utan också säkerställa att den skapar långsiktigt social och 

ekonomisk utveckling. Arbetat handlar om, som nämnt tidigare, att skapa bättre brandsäkerhet 

i alla textilfabriker, inte endast de som är kontrakterade av H&M, förbättra villkoren, 

generellt, för arbetstagare i Bangladesh samt förbättra tillgången på vård och omsorg. 

Eftersom majoriteten av H&M:s kunder, anställda och leverantörers anställda är kvinnor finns 

också ett stort fokus på att stärka kvinnornas position i bl.a. Bangladesh. H&M ger, bland 

mycket annat, kvinnor stipendier till utbildning och har inrättat en hjälplinje för kvinnor som 

blir utsatta för våld och/eller diskriminering. Andra projekt, t.ex. Women in Retailor i 

Saudiarabien, bistår kvinnor att få utbildning. 

 

H&M redovisar också stycken som handlar om det arbetet företaget gör för att få deras kunder 

att bidra med en slant till välgörande ändamål. Under 2011 donerade företagets kunder totalt 

över 11 miljoner SEK i butikerna till exempelvis hjälpinsatser i katastrofområden. H&M har 

under året också haft olika kampanjer, så som Fashion Against AIDS, WaterAid och All for 

Children, där minst 25 % av förtjänsterna för dessa kollektioner har donerats till olika 

välgörenhetsorganisationer. Totalt skänkte H&M, genom dessa kampanjer, över 15 miljoner 

SEK till involverade organisationer. Medlen från kampanjen All for Children, i samarbete 

med UNICEF, innebar att drygt 5000 barn fick möjlighet till skolgång i länder där denna 

möjlighet är begränsad.  
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Tillsammans med organisationen WaterAid hjälpte H&M människor i Pakistan, Indien och 

Bangladesh att få rent dricksvatten och information och utbildning om hygien. Utöver de 

pengar som H&M skänkte genom kollektionen WaterAid, donerades ytterligare medel, totalt 

över 22 miljoner SEK med vinsterna för kollektionen inräknat, till dessa typer av projekt 

under 2011. Detta innebar att drygt 2,8 miljoner människor fick förebyggande information om 

hur en bra hygien minskar risken för sjukdomar och över 8000 människor fick faktisk 

sjukvård. Under 2011 donerade H&M också ca 6 miljoner SEK till WaterAid för att användas 

till att ge människor tillgång till rent vatten. Totalt har 150 000 människor fått tillgång till rent 

och säkert vatten sedan H&M startade sitt samarbete med WaterAid år 2002. 

 

Det finns också stycken rörande stärkta rättigheter för ungdomar (16-18 år) som arbetar hos 

H&M:s leverantörer, och i andra fabriker som inte är kontrakterade av H&M, i Kina 

inräknade i detta tema. Enligt kinesiska lag är ungdom i denna ålder skyddade från att utföra 

de mest farliga och krävande arbetsuppgifterna. Verkligheten ser dock en annan ut menar 

H&M och därför har H&M:s Conscious Foundation ingått ett samarbete med Center for Child 

Right Corporate Social Responsibility för att utbilda ungdomar om dels deras rättigheter, men 

också i kunskaper som gör att dessa ungdomar kan arbeta på ett säkrare, och för kroppen, mer 

hälsosamt sätt. Arbetet fokuserar också på att göra ledningarna i fabrikerna medvetna om 

specifika problem som är relaterade till unga människor och hur unga människors kroppar kan 

påverkas på ett annat sätt än fullvuxna kroppar av vissa sysslor. Därigenom hoppas H&M 

också förbättra ungdomars arbetsvillkor, generellt i hela Kina, och inte bara specifikt hos 

H&M:s leverantörer. 

 

Slutligen har H&M under 2011 också donerat medel till UNICEF för deras arbete i 

hungerskatastrofområden i östra Afrika och i områdena i Japan som drabbades av tsunamin 

under år 2011. Totalt donerade H&M  ungefär 2,7 miljoner SEK till UNICEF:s arbete i dessa 

två områden och i arbetet i Japan donerades också ungefär 200 000 klädesplagg. Totalt 

donerade H&M omkring 2,5 miljoner klädesplagg till välgörandeändamål under år 2011. 

Ytterligare ca 2 miljoner SEK donerades av H&M:s kunder i H&M:s butiker under 2011 till 

dessa katastrofområden. 

 

4.1.6 Ej kategoriserbart 

Vid iakttagande av ej kategoriserbara stycken så har vi haft en del villkor. Antingen är det 

stycken som har varit allt för generella och inte handlat om något som företaget under året har 

gjort, en viktig händelse som skett som företaget eventuellt planerar att göra något för att 

bemöta eller stycken som behandlar flera olika teman i ett och samma stycke. Stycken som 

handlat om villkoren för arbetarna i leverantörernas fabriker har exempelvis inte kunnat 

kategoriseras eftersom dessa människor inte är anställda av H&M och därför inte går att räkna 

till temat Human resources. Samma stycken går inte heller att räkna till temat Community 

involvement då det temat handlar om aktiviteter av mer välgörande slag och handlingar som 

syftar till att förbättra leverantörernas anställdas villkor påverkar direkt H&M:s verksamhet 

och är därför inte för välgörande ändamål. 

 

Vidare har skiljelinjen mellan om vissa av dessa stycken ska anses handla om andra typer av 

projekt och åtgärder som främjar utvecklingen av lokala samhällen, och därmed kategoriseras 

till temat Community involvement, eller om de ska betraktas att handla om projekt för att 

förbättra villkoren för leverantörers anställda har också varit hårfin. Detta dilemma har främst 

uppstått när det gäller mänskliga rättigheter och ett par stycken som berörde utbildning av 

leverantörers anställda i brandsäkerhet. Här har vi valt att räkna projekt som riktar sig främst 
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mot företagets leverantörers anställda som ej kategoriserbara stycken. Projekt som riktats mot 

både det egna företagets leverantörer och dess anställda och mot andra aktörer på samma 

marknad, exempelvis de stycken som handlar om ett projekt som syftade till att utbilda alla 

textilarbetare i Bangladesh i brandsäkerhet, har räknats till kategorin Community 

involvement. Detta förfarande har skett eftersom det då verkar finnas en vilja att projektet inte 

enbart ska innebära stärkt trovärdighet för det egna företagets verksamhet utan samtidigt 

förbättra exempelvis levnadsstandarden för fler människor än som direkt påverkas av 

företagets verksamhet. Detta har i vår genomgång av vårt empiriska material inneburit att hela 

63 av de totalt 113 styckena (55,7 %) som inte går att kategorisera i själva verkat handlar om 

H&M:s stora utmaningar och arbete för att få bukt med både miljörelaterade problem och 

sociala problem i sin leverantörskedja. Detta innebär slutligen att oavsett om stycket enbart 

behandlat exempelvis miljörelaterade problem eller enbart problem knutna till arbetsvillkoren 

för leverantörernas anställda, så har de klassats som ej kategoriserbara stycken eftersom de i 

grunden kretsar kring just förhållandena i leverantörskedjan. Totalt består den studerade delen 

av hållbarhetsredovisningen till 24,4 % av stycken som rör H&M:s leverantörskedja. 

   

Det finns även ett helt kapitel, med flertalet stycken, som berör problematik kring etiskt 

ansvar gällande bl.a. H&M:s användning av data om anställda och kunder, som exempelvis 

förvärvas genom deras postorderverksamhet. Dessa stycken är svåra att placera i någon av de 

fem kategorierna, men oavsett ett åtagande som faller inom ramarna för CSR-arbete där 

företaget utvecklat en policy för vad dessa data får användas till för att skydda anställda och 

kunders privatliv. Vidare finns det ytterligare två stycken som behandlar H&M:s etiska 

uppförandekod. Information ges om att samtliga personer inom företaget, som innehar 

positioner där det anses finnas risk att den enskilde anställde bryter mot den etiska koden, har 

fått relevant utbildning av den etiska koden samt att 90 % av H&M:s affärspartners har 

undertecknat att följa den etiska koden. Det redovisas även att sex revisioner har utförts under 

året för att säkerställa att nödvändiga aktiviteter för att den etiska koden ska kunna efterföljas 

existerar, samt slutligen information om att dessa revisioner innebar att företaget under år 

2011 hade sju incidenter där den etiska koden inte hade efterlevts vilka ledde till fem 

avslutade affärsrelationer och två skriftliga varningar. Detta arbete kan betraktas som viktigt, 

och att det är viktiga frågeställningar och åtgärder som H&M redovisar, men som sagt kan 

dessa stycken inte kategorisera enligt vårt klassificeringsschema. 

 

Det finns slutligen också krav och förväntningar från H&M:s intressentgrupper som inte har 

kunnat bestämmas till ett specifikt tema. Samtliga krav som är ställda av företagets 

investerare har inte kunnat räknas till ett tema eftersom de handlar om lönsamhet och 

affärsverksamheten. Ett krav är beskrivet som ”Hållbarhetsfrågor”, men då det inte är mer 

specifikt än så har det inte kunnat bestämmas om det handlar om t.ex. miljörelaterade, 

energirelaterade eller sociala funderingar och därmed kan kravet inte räknas till ett enskilt 

tema. Vidare finns det ytterligare elva krav, förväntningar och källor till oro som behandlar 

olika aspekter av H&M:s leverantörskedja och som är riktade från de flesta 

intressentgrupperna. Av dessa elva krav, förväntningar eller källor till oro så handlar tre om 

arbetarnas rättigheter och arbetsförhållandena hos företagets leverantörer. 

 

Tema 

 

Företag 

Miljö Energi Human 

resources 

Produkter Community 

involvement 

Ej 

kategoriser- 

bara stycken 

Totalt 

antal 

stycken 

H&M 49 12 41 11 32 113 258 
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4.2 Stora Enso 
Stora Enso är ett skogsindustriföretag som bildades 1998 då det svenska företaget Stora gick 

samman med det finska företaget Enso. Koncernen har ca 28 000 anställda (2011) i över 35 

länder runtom i världen. Stora Enso är börsnoterat och aktien finns att handla på både 

Stockholm- och Helsingforsbörsen. Under året 2011 omsatte Stora Enso ca 11 miljarder EUR 

och hade ett årsresultat på 342,2 miljarder EUR. Företagets kunder är bland annat tryckerier, 

pappersgrossister men även förpacknings-, snickeri- och byggnadsindustrin (StoraEnso, 

2013).  

 

Utöver egna dotterbolag har Stora Enso två joint venture, Montes del Plata-bruket och 

Veracel, tillsammans med Arauco i Uruguay respektive ihop med Fibria i Brasilien, som 

förkommer i företagets hållbarhetsredovisning (StoraEnso, 2013). Vidare information om 

Stora Enso är hämtad från dess hållbarhetsredovisning, sidorna 11-14 och 16-51 (StoraEnso, 

2011). 

 

 

Nyckeltal (2011) Stora Enso 

    

Nettoomsättning (tkr) 10 965 EUR 

    

Årets resultat (tkr) 342,2 MEUR 

    

Antal anställda 27 958 

    

Vinstmarginal 6,40% 

    

Soliditet 47% 

 

4.2.1 Miljö 

Stora Enso har i sin hållbarhetsredovisning inte redovisat någon information om deras 

intressenters huvudkrav eller huvudförväntningar, på det sättet som H&M har gjort. Stora 

Enso har istället redovisat information om händelser som fått den största uppmärksamheten 

och inneburit de största källorna till oro från intressenternas sida. Ingen av dessa, totalt fem, 

händelser har gått att räkna till temat Miljö. 

 

Likt H&M:s hållbarhetsredovisning, så finns det vissa stycken i Stora Ensos som kan tänkas 

räknas till två olika teman. När det gäller temat Miljö så har det främst varit frågan om 

stycken som också kunnat tänkas räknas till temat Energi. Vi har utgått från syftet med arbetet 

eller åtgärden, och inte utgått från medlen. Exempelvis har stycken som beskriver Stora Ensos 

miljömål räknats till temat Miljö, även om framsteg har gjorts mot målet genom t.ex. 

energieffektivisering. Om energieffektiviseringar har beskrivits leda till minskad 

energikonsumtion så har det istället varit fråga om ett stycke som räknats till temat Energi. 

Tillvägagångssättet har med andra ord varit det samma som för H&M, och tillvägagångssättet 

gäller även  för TeliaSonera senare i rapporten. 

 

I Stora Ensos hållbarhetsredovisning finns en rad mål presenterade med framsteg under år 

2011. Fem av dessa mål kan klassas till temat Miljö. Det första målet handlar om utsläppen av 

koldioxid. Under 2011 har företaget inte haft något mål för dessa utsläpp eftersom det målet, 
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att minska utsläppen med 20 % med 2006 års nivåer som utgångspunkt, uppnåddes redan år 

2010. Företaget har dock arbetat för att minska sina utsläpp och har under 2011 satt ett nytt 

mål att till år 2025 ha minskat utsläppen av koldioxid med 35 % per ton såld pappersmassa, 

papper och kartong jämfört med 2006 år nivåer. Under de senaste fem åren, från 2007 till 

2011, har företaget minskat sina utsläpp av koldioxid med 25 %. Detta har möjliggjorts främst 

genom investeringar i biobränslepannor för att internt generera elektricitet och energi till 

uppvärmning i många av företagets produktionsbyggnader. Installationen av biobränslepannor 

har minskat behovet av att värma upp byggnaderna med fossila bränslen vilket som sagt 

inneburit kraftigt minskade utsläpp av koldioxid. Ytterligare orsaker har varit bättre 

produktivitet och effektivare utrustning vid tillverkning av produkter. 

 

Det andra miljörelaterade målet är att minska utsläppen av svaveldioxid (SO2) med 30 % till 

år 2013, jämfört med nivåerna för år 2007. Detta mål har företaget också uppnått, under 2011, 

då utsläppen vid årets utgång hade minskat med 36,5 %. Det var främst genom användandet 

av förnybara energikällor, istället för fossila bränslen, samt genom energieffektiviserande 

åtgärder som målet uppnåddes. Ett nytt mål för att minska utsläppen av svaveldioxid kommer 

att sättas under 2012. 

 

Det tredje målet handlar att minska mängden skräp och restprodukter från företagets 

verksamhet som inte går att återvinna och därmed slutligen hamnar på en soptipp, eller 

deponi. Målet är att till år 2013 minska denna mängd avfall med 5 % jämfört med 2007 års 

mängd, men under 2011 var mängden avfall som inte går att återvinna 9,7 % högre än 2007 

års mängd. Vid produktionen av papper, pappersmassa och kartong var andelen ej 

återvinningsbart avfall 12,4 kg/ton tillverkade produkter för år 2011, att jämföra med 16,9 

kg/ton för år 2010, vilket är steg åt rätt håll mot målet. Dock var restavfallet i kg/produktton 

mer för år 2011 än för 2007 års mängd, vilket är året som målet utgår från. Den primära 

orsaken till denna ökning, menar Stora Enso, ligger främst i den ökade användningen av 

biobränslen, framför fossila bränslen, vilket innebära mer aska än fossila bränslen men 

samtidigt minskade utsläpp av bl.a. koldioxid. En annan viktig orsak till ökningen var den 

minskade globala efterfrågan på denna typ av kvarvarande aska för välgörande ändamål. 

 

Stora Ensos fjärde miljömål handlar om kemiskt syrebehov (Chemical Oxygen Demand, 

COD). Detta är ett mått på mängden syre som krävs för att oxidera alla organiska material till 

vatten och koldioxid. Metoden används också för att mäta vattenkvalitén i ett vattenprov, då 

desto större kemiskt syrebehov som krävs för att bryta ner alla nedbrytbara material, desto 

mer förorenat är vattenprovet. I Stora Ensos fall handlar det om att det vatten som släpps ut 

från produktionen ska ha 10 % lägre kemiskt syrebehov år 2013, jämfört med vad som 

krävdes år 2007. Detta innebär, utryckt i andra termer, att det ska användas färre ej 

nedbrytbara ämnen vid produktionen, samt att det vattnet som används vid produktionen och 

sedan släpps ut igen ska innehålla mindre ej nedbrytbara ämnen. År 2011 hade det kemiska 

syrebehovet minskat med 4,5 % jämfört med år 2007. 

 

Det femte och sista miljömålet som Stora Enso har satt upp för sin verksamhet handlar också 

det om vatten och är kopplat till det föregående målet. Omkring 96 % av det vatten som Stora 

Enso använder vid produktionen släpps ut i naturen igen. Detta vatten har antingen använts i 

form av s.k. processvatten (311 miljoner kubikmeter), som renats och genomgått tester innan 

det släpps ut, eller som nedkylningsvatten (364 miljoner kubikmeter) till 

produktionsmaskiner, som inte kräver någon rening eftersom det inte kommer i kontakt med 

några skadliga ämnen. Resterande ca 4 % av vattnet konsumeras av produktionen genom att 

det förångas eller hamnar i de färdiga produkterna, i biprodukter eller i produktionens avfall. 
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Till år 2013 ska utsläppen av processvatten, d.v.s. vatten som används vid produktionen och 

sedan släpps ut igen, minska med 10 % jämfört med år 2005. Företaget arbetar mot detta mål 

för att minska sitt vattenbehov, samt minska riskerna att ämnen som är skadliga för människor 

och naturen i området vid produktionsverksamheten släpps ut. Trots strikta kontroller och 

tester av processvattnet finns alltid en risk att farliga ämnen kan hamna i naturen. Sedan år 

2005 har Stora Enso minskat utsläppen av processvatten med 6 %. Dessa framsteg har främst 

gjorts genom effektivare produktionsutrustning och effektivare tillvägagångssätt vid 

produktionen. 

 

Vid sidan om ovanstående mål har Stora Enso också arbetat inom andra områden för att 

minska sin miljöpåverkan. Under år 2011 gjordes 95 % av Stora Ensos totala varutransporter 

med sjöfart, 3 % på vägar och resterande 2 % via järnväg. Bolaget uppskattar att omkring 18 

% av företagets totala utsläpp av koldioxid uppstod p.g.a. av just transporter av produkter. 

Stora Enso arbetar ständigt med att öka andelen transporter på järnväg och minska 

transporterna med lastbil. I Sverige färdigställdes under 2011 Stora Ensos tredje stora 

järnvägsterminal i Falköping, vilket på sikt kommer innebära att ca 75 000 lastbilstransporter 

ersätts av godstågstransporter med efterföljande betydande minskningar av utsläpp. Vintern 

2010/2011 var dock hård i norra Europa vilket innebar problem för tågtrafik och därmed en 

tillfällig ökning av antalet lastbilstransporter och ökade utsläpp av koldioxid. Om detta väder 

kommer bli mer bestående under vintrarna, menar Stora Enso, att större delen av transporterna 

under den årstiden kommer göras med lastbil i Nordeuropa vilket företaget på sikt dock måste 

finna en bättre lösning för. 

 

Under 2011 har Stora Enso också satsat resurser på att kartlägga tillgången på vatten i 

företagets olika verksamhetsområden för att kunna vidta åtgärder för att minska vattenbehovet 

ytterligare i de områden där vatten är en bristvara. Inga av företagets enheter befanns i 

områden med vattenbrist. Enheten i Barcelona är lokaliserad i ett område med begränsad 

tillgång på vatten, något som företaget dock redan varit medvetet om i flera år. Detta har 

inneburit att den enheten under de senaste 15 åren har minskat sitt vattenbehov med totalt 65 

% jämfört med innan detta arbete startade. Trots att enheterna kan vara anlagda i områden 

med rikligt med vatten så kan samma områden ändå klassas som känsliga av lokala 

myndigheter. Det kan exempelvis röra sig om vattendrag som är särskilt viktiga för en viss 

djurarts reproduktion eller vattendrag med badplatser för människor. När vatten tas från dessa 

områden så kontrolleras utsläppen av vattnet, tillbaka till vattendraget, extra noga av lokala 

myndigheter och omgärdas av ännu striktare regelverk än vad som är fallet då vattnet tas från 

ett mindre känsligt område. 

 

Slutligen investerade Stora Enso totalt 22 miljoner EUR under 2011 för att förbättra kvalitén 

på luft och vatten i närheten av företagets enheter, för att minimera risken för utsläpp av 

skadliga ämnen samt för att effektivisera företagets resursutnyttjande. 
 

4.2.2 Energi 

Stora Enso har inga energimål på koncernnivå, utan istället energimål för de enskilda 

enheterna. Av de händelser som under 2011 har fått störst uppmärksamhet från företagets 

intressenter var det inga som rörde temat Energi. Det har heller inte förekommit några 

tveksamma stycken för detta tema, annat än i de fall som nämndes i inledningen på 

föregående avsnitt. 
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Stora Enso producerade under 2011 internt tillräckligt med energi, för elektricitet och 

uppvärmning, för att täcka 57 % av sitt behov, varav 76 % av denna energi producerades 

genom biobränslen. Övriga 43 % köptes av externa leverantörer. Av den totala energin som 

användes, d.v.s. både köpt och egenproducerad, under året så kom 64 % av energin från 

förnybara källor. Under året minskade Stora Ensos energianvändning (elektricitet och 

uppvärmning) med 0,5 %. Olika enheter har, som nämnt ovan, egna energieffektivitetsmål där 

den bäst presterande enheten minskade sin energianvändning med 4,2 % jämfört med deras 

mål på 2 %.  

 

När det gäller enbart elektricitet har Stora Enso redovisat en hel del uppgifter. Under 2011 

genererade företaget internt elektricitet motsvarande 40 % av det totala behovet, att jämföra 

med 37 % år 2010. Tre nya kraftverk i Belgien, Polen och Tyskland startade sin verksamhet 

under 2010 vilket innebär att år 2011 var det första hela året som de var igång. Endast dessa 

tre kraftverk innebar att Stora Ensos egengenererade elektricitet ökade med 5 % och innebar 

minskade utsläpp av koldioxid med omkring 470 000 ton. Kraftverken kan drivas på olika 

typer av bränslen, däribland både biobränslen och fossila bränslen, olika sorters restprodukter 

från företaget tillverkning av produkter, återvunnet trä och skogsavfall. För att säkra det 

resterande behovet av elektricitet (60 %) som köps från externa leverantörer har Stora Enso 

som strategi att ingå långsiktiga avtal med leverantörerna. År 2011 var 88 % av företagets 

elektricitetsbehov säkrat genom dessa kontrakt, samt genom den interna produktionen, för de 

kommande fem åren. Av den elektriciteten som köptes in externt kom ca 81 % från källor som 

innebär små utsläpp av koldioxid, t.ex. kärn- och vattenkraft. Under året har Stora Enso även 

ingått ett samarbete med företaget VindIn AB i Sverige, som bygger och driver 

vindkraftsparker. Samarbetet innebär att Stora Enso har delfinansierat, och därigenom fått 18 

% ägande i, vindkraftsparken vid Skutskärs sågverk och därmed får tillgång till ytterligare 

elektricitet från förnybara källor. Under 2011 genererade vindkraftsparken 32 900 MWh 

elektricitet. Stora Enso har också beslutat under 2011 att delta i VindIn:s andra vindkraftpark i 

Sverige som uppskattningsvis kommer generera 213 000 MWh elektricitet per år. 

 

Stora Enso skapade år 2008 en särskild, intern fond som kan bidra med kapital till olika 

projekt som syftar till att öka energieffektiviteten eller minska energikonsumtionen vid 

företagets olika sågverk och andra produktionsbyggnader. Under 2011 har fonden sponsrat 

hela 53 sådana projekt vilka uppskattningsvis kommer innebära ett totalt energisparande på 

170 000 MWh/år när projekten är helt genomförda. Vidare har företaget startat tre olika forum 

för företagets sågverk och andra produktionsenheter runt om i Europa, för att öka 

samordningen och underlätta kunskapsutbyte om energieffektiviserande åtgärder, vilket 

ledningen hoppas ska kunna leda till ytterligare energieffektivisering och minskad 

energikonsumtion. En ny position, Energy Efficiency Manager, skapades och tillsattes också 

under år 2011 för att öka samordningen än mer och därigenom kunna dra lärdom av de interna 

energirevisionerna som utförs vid företagets sågverk och andra produktionsenheter. Tio olika 

sågverk genomgick denna revision under 2011 och under 2012 ska ytterligare 

verksamhetsplatser genomgå denna typ av revision. 

 

4.2.3 Human resources 

Stora Ensos intressenter har under året riktat uppmärksamheten mot, och visat oro för, en 

strejk som bröt ut i mitten av september vid företagets bruk Montes del Plata i Uruguay, ett av 

två joint venture i Sydamerika. Runt 200 arbetare krävde högre daglig ersättning för rese- och 

lunchkostnader i samband med arbetet vid bruket. Den 21 oktober 2011 träffade parterna en 
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överenskommelse och strejken var över. Information om vad överenskommelsen innebar 

redovisas inte. Det finns också två mål som har kategoriserats till temat Human resources. 

 

När det gäller klassificeringen till temat Human resources så har enbart stycken som rör 

företagets anställda räknats hit. Andra stycken om leverantörers anställda, som likt H&M, 

Stora Enso kan ha stort inflytande över genom kontrakt anses inte höra hit då dessa personer 

inte är direkt anställda av Stora Enso. Däremot har stycken om de anställda vid företagets 

joint venture, ihop med två andra företag, i Sydamerika räknats hit. Detta eftersom ett joint 

venture innebär delad risk och delad vinst för de inblandade företagen och därmed är de 

personer som arbetar där också de inblandade företagens, om inte direkt anställda, så direkta 

ansvar. Vidare gäller samma som tidigare att stycken som innehåller uppgifter som kan anses 

räknas till temat Human resources, samtidigt som det också innehåller uppgifter eller 

information gällande ett annat tema, har räknats som Ej kategoriserbara stycken. Det gäller 

särskilt för de stycken som behandlar företagets strategi gentemot sina leverantörer för att 

säkerställa att leverantörerna inte utnyttjar barn eller andar människor i barn- eller 

tvångsarbete. 

 

I Stora Ensos hållbarhetsredovisning redogörs för två mål som har direkt koppling till temat 

Human resources. Det första handlar om att företaget har som målsättning att det inte ska 

förekomma några olyckor på arbetsplatserna som leder till förlorad arbetstid per miljoner 

arbetstimmar. Detta menar företaget är en långsiktig vision och väldigt svårt att uppnå. Som 

delmål har företaget satt att antalet olyckor som leder till förlorad arbetstid per miljoner 

arbetstimmar ska vara färre än fem i slutet av år 2013. Nivån under 2011 låg på 11,0 för hela 

koncernen. I Finland var nivån betydligt högre än koncernens genomsnitt. Där var antalet 

olyckor som innebar förlorad arbetstid 17,7 per miljoner arbetstimmar, att jämföra med 28,3 

olyckor år 2008. Så trots klar förbättring de senaste åren så menar företaget att antalet olyckor 

ligger på en nivå som är allt annat är tillfredställande. I samband med detta mål redovisar 

företaget också olyckor som haft dödlig utgång under året. Totalt har dessa olyckor varit fem 

stycken, varav tre i Finland. Dessa olyckor ingår inte i statistiken för målet, men företaget 

menar ändå att det inte är någon slump att flest olyckor med dödlig utgång har skett i Finland, 

då Finland har flest antal olyckor som inneburit förlorad arbetstid. Två av de dödliga 

olyckorna i Finland var dock bilolyckor till och från arbetsplatsen för två anställda. Stora 

Enso menar att ytterligare åtgärder kommer sättas in specifikt i Finland för att förhindra både 

dödsolyckor och andra olyckor som innebär förlorad arbetstid. 

 

Det andra målet som Stora Enso har är en närvaro på över 97 %. Detta innebär att faktisk 

arbetstid ska vara över 97 % av den teoretiska arbetstiden på ett år. Andelen arbetad tid 

sjunker vid exempelvis sjukdom, olyckor eller föräldraledighet och det är framför allt 

sjukdomar som är relaterade till arbetsplatsen och olyckor som företaget kan förebygga. 

Koncernens genomsnitt landade på 96,6 % för år 2011. Uppdelat i länder så hamnar Finland 

även här sämst, där den faktiska arbetstiden av den teoretiska arbetstiden var 94,5 %. Detta 

hänger givetvis ihop med det höga antalet olyckor som innebär förlorad arbetstid per miljoner 

arbetstimmar. Det landet som hade den bästa närvaronivån var Kina där det arbetades 99,7  % 

av den teoretiska arbetstiden. Förbättringar av båda beskrivna mål har varit möjliga att uppnå 

genom nya säkerhetsrutiner som bl.a. annat innebär att varje arbetsdag inleds med ett samtal 

om säkerhetsrutinerna på den specifika arbetsplatsen. För att ge ytterligare tyngd och bredd åt 

säkerhetsarbetet vid de olika enheterna utsågs chefen för Stora Ensos joint venture-bruk vid 

Arapoti i Brasilien till företagets säkerhetsambassadör. Hans uppdrag är att besöka olika 

enheter och dela med sig av sina kunskaper om vad som kan förbättras för att göra 

arbetsplatserna ännu säkrare. Orsaken till denna utmärkelse ligger i att bruket som han är chef 
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för i oktober under 2011 hade bedrivit sin verksamhet i fyra år utan att ha en enda olycka som 

innebar förlorad arbetstid, totalt 2,5 miljoner arbetstimmar. 

 

Utöver utvecklingen och framstegen mot företagets mål så redovisas en mängd annan 

information som har räknats till temat Human resources. Vid utgången av år 2011 hade Stora 

Enso totalt 29 500 anställda, att jämföra med 26 400 år 2010. De flesta arbetstillfällena har 

skapats vid företagets verksamheter i Kina och Indien, där 16 % respektive 2 % av företagets 

totala anställda arbetar. De marknader där flest andel av företagets anställda arbetar är Sverige 

och Finland med 21 % respektive 22 % av det totala antalet anställda. Omsättningen av 

anställda under år 2011 var 11 %. 

 

Företaget redovisar också mycket information kring den demografiska profilen på sina 

anställda. Andelen anställda som var 51 år eller äldre vid utgången av år 2011 var 25 %. Detta 

varierar kraftigt för olika länder där företaget är verksamt där andelen anställda som var 51 år 

eller äldre i Finland, Sverige och Tyskland var 35 %, 40 % respektive 32 % medan denna 

andel var 8 % i Sydamerika och 3 % i Kina. Vidare redovisas ytterligare information om 

fördelningen mellan andelen män och kvinnor i olika ålderskategorier, uppdelat på fler länder 

och regioner än vad som nämns ovan, fördelningen mellan anställningstyp samt i vilka länder 

och regioner flest respektive färst har anställts och lämnat företaget. Stora Enso menar dock 

att denna demografiska ålderprofil är ett problem eftersom företaget enligt flera 

undersökningar inte är en attraktiv arbetsgivare i Nordeuropa och därmed kan ha svårt att 

nyanställa samt att företaget på sina tillväxtmarknader fortfarande är relativt okänt som 

företag och arbetsgivare. 

 

Stora Enso redovisar också ett antal stycken och tabeller över fördelningen mellan könen 

bland sina anställda. Av företagets totala antal anställda på 29 500 så var andelen kvinnor 24 

% vid utgången av år 2011. I koncernledningen var det inga kvinnor av de totalt nio personer 

samt i styrelsen var det en kvinna av totalt sju personer. 

 

4.2.4 Produkter 

Det finns inga redovisade händelser under året som påkallat stor uppmärksamhet från 

intressenterna som kan räknas till temat Produkter. Stora Enso har heller inte redovisat några 

mål som kan kopplas till detta tema. 

 

De flesta av de stycken som har kategoriserats till temat Produkter handlar om 

produktutveckling och produktsäkerhet. Majoriteten av de som handlar om produktutveckling 

har beskrivit som ett sätt att minska företagets miljöpåverkan, genom mer miljövänliga 

produkter, och därmed har dessa stycken räknats till temat Miljö enligt principen att syftet styr 

framför medlen att nå syftet. Det finns dock en del stycken som behandlar produktutveckling 

för att göra mer kvalitativa produkter och där minskad miljöpåverkan har varit mer eller 

mindre en sidoeffekt. Ett exempel är ett stycke som handlar om olika forskningsprojekt som 

Stora Enso under året startade för att skapa användningsområden för biprodukter från sågverk, 

pappers- och pappersmassabruk för att öka företagets resurseffektivitet. Ett annat pilotprojekt 

som startades under 2011 syftade till att skapa ett nytt träbaserat material för förnybara 

förpackningar. Denna teknologi kan göra det möjligt att minska behovet av antalet olika 

material som behövs för olika förpackning och följaktligen kunna effektivisera produktionen. 

Stora Enso ser stor potential i teknologin och anser att den skulle kunna appliceras i andra 

industrier och branscher. En rad andra träfiberbaserade produkter lanserades under året, som 

är förnybara och i vissa fall även komposterbara, som också kan effektivisera produktionen av 
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förpackningar. Exempel på produkter som lyfts fram är förpackningar som kan ersätta 

plastformar eller aluminiumformar för mikrovågsugnar respektive vanliga ugnar. Under år 

2011 lanserade också Stora Enso konceptet Urban MultiStorey™. Konceptet innebär att ett 

färdigt hus, som endast behöver sättas ihop på plats, kan levereras vilket inte kräver 

exempelvis cement eller stål. Konceptet innebär också indirekt mindre utsläpp eftersom det 

passar bra till att bygga lågenergibostäder.  

 

Totalt satsade Stora Enso under år 2011 0,7 %, eller 80,1 miljoner EUR, av sina totala intäkter 

på forskning och utveckling, för att både skapa produkter av bättre kvalité, produkter med 

högre säkerhet samt produkter som minskar påverkan på miljön, både under produktionen och 

under och efter användandet. Alla produkter som Stora Enso tillverkar, särskilt förpackningar 

som kommer användas till att förvara mat, följer relevant lagstiftning samt andra typer av 

riktlinjer och standarder från olika myndigheter och organisationer. 
 

4.2.5 Community involvement 

Stora Enso har inte redovisat några mål som går att koppla till temat Community involvement. 

Inga av de redovisade händelserna som väckt största uppmärksamhet hos intressenterna 

handlar heller om företagets arbete för att främja utveckling i lokala samhällen där företaget 

har verksamhet. 

 

Stora Ensos arbete som kan räknas till temat Community involvement syftar främst till att 

bidra till långsiktigt social och ekonomisk utveckling i de områden och regioner som företaget 

verkar. Företaget har inget arbete av rent välgörande karaktär, t.ex. donationer till välgörande 

organisationer. Flertalet redovisade stycken behandlar olika program och projekt som Stora 

Enso har startat eller har fortsatt arbeta med under året. 

 

I Sydamerika, vid företagets joint venture verksamheter, har mark vid plantagen antingen 

lånats eller hyrts ut till lokala bönder. Denna mark kan bönderna använda som betesmark, för 

odling av grödor eller för honungsodling. På detta sätt, menar Stora Enso, kommer de 

landarealer på plantagerna som det inte odlas några träd på till användning och bidrar till 

utveckling i de lokala samhällena. Samma typ av projekt har också startats upp i Asien. I 

exempelvis Laos nämns särskilt ett projekt som under år 2011 startade för att möjliggöra att 

träd och grödor kan växa på samma område. Det har under året dock krävts stora resurser för 

att lokalisera och ta bort rester av bomber och andra typen av vapen som legat i marken sedan 

Vietnamkriget. Företaget hoppas dock att projektet på allvar kan startas under kommande år. 

 

I Guangxi, Kina, där Stora Enso har verksamhet har ett samarbete ingåtts med det lokala 

universitetet för att genom studier kartlägga företagets socioekonomiska påverkan på det 

lokala samhället, för att därigenom få en klar bild över vart resurser kan sättas in för att bidra 

till social och ekonomisk utveckling. Vid denna verksamhet har Stora Enso också finansierat 

upprustningen och nybyggnationer av vägar i regionen, delvis för att underlätta den egna 

verksamheten, samt byggt skolor. 

 

4.2.6 Ej kategoriserbart 

Det förekom i Stora Ensos hållbarhetsredovisning totalt fem olika händelser som företagets 

intressenter ägnar särskilt mycket uppmärksamhet under året. Av dessa fem var fyra att 

betrakta som ej kategoriserbara och ett gick att räkna till temat Human resources. Alla dessa 

fyra, ej kategoriserbara händelser handlade dock på ett eller annat sätt om skogsavverkning 

och upphandlandet av mark och skog för avverkning, men de har alltså inte gått att 
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kategorisera enligt de teman som finns i vårt valda klassificeringsschema. Händelserna 

handlade om kritik från två NGO:s i Brasilien där dessa ansåg att Stora Ensos joint venture 

Veracels expansion hotade den naturliga skogen och miljön i området. Runt 2300 människor 

undertecknade ett upprop vilket innebar att Veracel höll publika möten för att med de lokala 

samhällena diskutera hur fortsatta operationer och expansion skulle påverka miljön i området 

och vari lokalbefolkningens oro låg. I framtiden menar Stora Enso att än större 

uppmärksamhet och förståelse kommer riktas mot och skapas för lokala behov var än 

företaget kommer att bedriva verksamhet. 

 

En annan av dessa händelser handlade om att Stora Enso i Sverige under 2011 fick kritik för 

att de avverkade skog i ett område med stor ekologisk mångfald. Företaget menade dock att 

all avverkning skedde inom ramarna för svensk lagstiftning, företagets egna riktlinjer för 

skogsavverkning samt enligt skogscertifieringsstandarder. Händelsen innebar att relevant 

personal fick träning i ekologisk mångfald och vad företaget kan göra för att skydda sådan. 

Den tredje händelsen handlade om att Veracels FSC-certifiering blev kritiserad och ifrågasatt. 

Utfärdaren av certifieringen undersöktes av relevanta myndigheter för att säkerställa att de 

utfärdat FSC-certifieringar på rätt sätt vilket ledde till att deras rätt att utfärda vidare 

certifieringar drogs in. De certifieringar Veracel fått befanns dock riktiga. 

 

Den fjärde och sista händelsen handlade om en finsk dokumentärfilm, The Red Forest Hotel, 

som hade premiär under 2011 vilken kritiserade Stora Ensos upphandlade av mark i Kina. 

Filmen, som var gjord under 2009 och 2010, avslöjade brister i rutinerna där lokala markägare 

blivit lurade att sälja till ett betydligt lägre pris än vad marken var värd när Stora Ensos 

verksamhet startat i Kina under år 2009. När filmen hade premiär hade dock Stora Enso redan 

uppmärksammat dessa brister och redan startat ett rättsligt arbete för att säkerställa att 

respektive markägare skulle få riktig kompensation och ersättning för marken. Stora Enso 

öppnade också en telefonlinje, verksam dygnet runt, som tidigare markägare kunde ringa och 

avge sina klagomål för deras specifika affär. Anställda som sköter upphandlade av mark och 

liknande uppgifter fick under 2011 också ytterligare träning i etiska spörsmål, samt att 

särskild personal anställdes för att årligen samtala och arrangera möten med lokala bönder och 

andra invånare för att göra företaget uppmärksamma på ytterligare oro eller funderingar. 

 

Det finns utöver dessa händelser också mål som inte har gått att kategorisera till ett speciellt 

tema. Båda dessa mål handlar också om hållbarhetsarbete inom ramarna för skogsindustrin. 

Det första målet handlar om att 70 % av allt trä som Stora Enso använder i verksamhet till år 

2012 ska vara certifierat. År 2011 var 66 % av allt trä certifierat. Det andra målet handlar om 

att all personal som arbetar med inköp ska genomgå träning i hållbarhetsarbete inom 

leverantörskedjan. Under år 2011 fick ca 150 personer denna träning. 

 

Som nämnts ovan så ligger kanske den största utmaningen för Stora Enso i hur 

skogsavverkningen ska genomföras hållbart ur både ett ekonomiskt, ett socialt och 

miljömässigt perspektiv. Utöver ovan nämnda händelser och mål, så behandlar ett helt avsnitt, 

bestående av ca 30 stycken, dessa frågor och utmaningar som är kopplade till ”Responsible 

sourcing”, eller ”Sustainable forestry”. Dessa stycken har inte kunnat kategoriseras eftersom 

de redovisar både etiska, sociala och miljörelaterade stycken. Av den orsaken har dessa 

stycken fallit under Ej kategoriserbart, men oavsett är det, för Stora Enso, otroligt viktiga och 

komplexa frågor. Med andra ord handlar 29 % av styckena som har varit att betrakta som ej 

kategoriserbara om hållbart skogsbruk, eller ”Sustainable forestry”. Det finns dock ytterligare 

stycken om detta område som har kunnat bestämmas och räknas till respektive tema, eller 

kategori, vilket innebär att det finns stycken genomgående i Stora Ensos 
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hållbarhetsredovisning som har kunnat kategoriseras och som redovisar uppgifter om, och 

behandlar utmaningarna och frågorna kring hållbart skogsbruk och hållbar skogsindustri. Den 

totala omfattningen av rapporten som behandlar dessa frågor uppgår till omkring 60 stycken, 

eller 18,6 % av de delarna av Stora Ensos hållbarhetsredovisning som vi har studerat.  

Exempelvis redovisas i dessa stycken företagets involvering i WWF:s arbete för att göra hela 

skogsindustrin, globalt, mer hållbar där skog ska avverkas med naturens mångfald, ekosystem 

etc. i åtanke. Information finns också om, under året, genomförda revision av 

certifieringsorgan för att säkerställa att de skogar som levererar trä till Stora Enso uppfyller 

krav för sin certifiering. Här har inga oegentligheter funnits. 

 

Vidare finns uppgifter, åter igen inom ”Sustainable forestry, om hur stor andel av den totala 

användningen av pappersmassa som köps av extern part, och hur stor del som tillverkas av 

företaget självt. Uppköp av pappersmassa, likväl som upphandling av trä, måste följa Stora 

Ensos riktlinjer för vilken typ av vara som får köpas. Detta för att varan inte ska vara olagligt 

avverkad eller avverkad i ett område som är hem för en djurart som är utrotningshotad. 

Spårningssystem finns på plats för att kunna spåra och säkerställa att pappersmassan inte 

kommer från träd som t.ex. har blivit olagligt avverkade eller som brutit mot de mänskliga 

rättigheterna när de avverkades. 

 

Det finns slutligen också stycken som handlar om krav och kriterier som Stora Enso ställer på 

sina leverantörer som inte har gått att kategorisera. Kraven handlar om mänskliga rättigheter, 

miljöarbete, säkerhet och hälsa för människor och andra sociala frågor. Stora Ensos 

leverantörer måste t.ex. följa FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Internationella 

arbetsorganisationens grundläggande konventioner om arbetares rättigheter. Stora Enso menar 

att kraven och riktlinjerna i dessa deklarationer och konventioner fungerar som ett minimum 

på marknader där lagstiftningens krav är mycket låga, eller där lagstiftning på området är 

obefintlig. Revisioner genomförs för att kontrollera att dessa krav följs av leverantörerna. 

Under 2011 bad två av sex leverantörer, som revideras under 2010, om hjälp med att sätta in 

åtgärder för att få bukt med de brister som revisionen visade. Uppföljning av dessa brister 

kommer ske under 2012 för att säkerställa att de är korrekt åtgärdade. Ytterligare revisioner 

genomfördes under 2011 som visade brister hos leverantörer. Alla revisioner innebar 

åtgärdsplaner för att rätta till bristerna, och inga av bristerna handlade om barnarbete, 

tvångsarbete eller de anställdas rättighet att fritt välja fackförbund. 

 

Tema 

 

Företag 

Miljö Energi Human 

resources 

Produkter Community 

involvement 

Ej 

kategoriser-

bara stycken 

Totalt 

antal 

stycken 

Stora 

Enso 

92 16 71 22 18 103 322 

 

4.3 TeliaSonera 
Svenska Telia och det finska företaget Sonera fusionerades i december 2002 och var då 

historiska i den bemärkelsen att det var första gången som två före detta statliga bolag från två 

EU-länder slogs samman. Vid starten ägdes företaget till 46 % av svenska staten medan den 

finska staten ägde strax över 19 %, siffror som sedan dess har reducerats (TeliaSonera, 2013). 

Det statliga ägandet som alltjämt fortfarande existerar innebär att den svenska staten aktivt 

arbetar för att TeliaSonera ska arbeta efter de riktlinjer som statens helägda bolag också gör, 

som bl.a. ställer krav på bolagen att arbeta med CSR-frågor samt publicera en 

hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer. Vidare innebär statens riktlinjer att de statligt 
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ägda bolagens externa rapportering, som omfattar årsredovisning, kvartalsrapporter, 

bolagsstyrningsrapport, rapport om intern kontroll och hållbarhetsredovisning, ska vara lika 

transparant som den är för börsnoterade företag (Näringsdepartementet, 2007a). Denna aspekt 

är ingenting som därmed bör påverka kommande analys, eller innehållet i våra valda företags 

hållbarhetsredovisningar, då både H&M och Stora Enso är börsnoterade bolag som 

producerar en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer.   

 

TeliaSoneras affärsidé är att erbjuda nätanslutning och telekommunikationstjänster som 

hjälper människor att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Företagets 

vision är att bidra till en värld med bättre förutsättningar. Idag räknas TeliaSonera som 

Europas femte största teleoperatör och har 26 999 anställda (2011) över hela världen. 44 % av 

de anställda är kvinnor och således är resterande 56 % män. De erbjuder sina tjänster genom 

bolag i Norden, Baltikum, Spanien samt i Eurasien i vilka företaget äger en majoritet och 

genom bolag i Ryssland, Turkiet och Lettland i vilka företaget äger en minoritet. Deras 

huvudmål är att vara ledande på alla marknader som de verkar på. Bolaget börsnoterades den 

första januari 2003 och aktien kan sedan dess handlas på Stockholms- samt Helsingforsbörsen 

(TeliaSonera, 2013). Följande uppgifter om TeliaSonera kommer från företagets 

hållbarhetsredovisning, sidorna 13 och 16-37 (TeliaSonera, 2011). 

 

Nyckeltal (2011) TeliaSonera 

    

Nettoomsättning (tkr) 104 354 000 

    

Årets resultat (tkr) 21 072 000 

    

Antal anställda 26 999 

    

Vinstmarginal 29,21% 

    

Soliditet 45,96% 

 

4.3.1 Miljö 

TeliaSonera har inte redovisat några specifika miljömål. De ger dock information om att 

miljömål ska etableras under år 2011 för hela koncernen och att dessa ska uppnås till år 2020. 

Under 2011 har endast olika dotterbolag haft egna miljömål som främst handlat om att minska 

utsläppen av koldioxid, vilka dock inte har redovisats. TeliaSonera menar dock att de arbetar 

för att vara energieffektiva, hantera sitt skräp på ett ansvarsfullt sätt samt att välja 

telekommunikation för möten istället för resor för att minska sina utsläpp. Det redovisas som 

sagt dock inga konkreta siffermål. I TeliaSoneras hållbarhetsredovisning finns däremot dess 

intressenters fem viktigaste områden listade. Ett av dessa områden går att räkna till temat 

Miljö. Det är relativt vagt beskrivet, men det handlar om hur TeliaSonera hanterar sin egen 

miljöpåverkan, samt hur företaget arbetar för att uppmuntra och hjälpa företag i andra 

branscher att minska deras miljöpåverkan.  

 

I de stycken som har räknats till temat Miljö har TeliaSonera redovisat information om vilka 

utsläpp av koldioxid deras verksamhet bidrar till. Genom redovisning i enighet med 

Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), det internationellt mest använda verktyget för att 
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redovisa utsläpp av växthusgaser, har utsläppen av koldioxid delats in i scope 1, scope 2 och 

scope 3. Scope 1 handlar om direkta utsläpp från TeliaSoneras verksamhet och scope 2 om 

indirekta utsläpp, exempelvis från företagets leverantörer. Dessa utsläpp uppgår, för år 2011, 

till drygt 222 000 ton koldioxid, en ökning från knappt 198 000 ton för år 2010. 

Verksamheten i Norden stod för 32 % av dessa utsläpp, medan Eurasien stod för 21 %. 

Majoriteten av utsläpp kom från elektricitetsanvändning, uppvärmning samt från 

reservbränsle som används för att kunna erbjuda deras kunder täckning även vid strömavbrott 

och likartade tillfällen. Scope 3 handlar om andra relevanta indirekta utsläpp som skett p.g.a. 

TeliaSoneras verksamhet. Dessa utsläpp uppgick till drygt 38 000 ton koldioxid under år 

2011, en ökning från drygt 36 000 ton under 2010. Av dessa utsläpp så gjordes runt 80 % i 

Norden som en följd av företagets stora verksamhet i detta område. Ca 36 % av dessa utsläpp 

var en följd av affärsresor. Flygresor stod för ungefär 4 % av företagets totala utsläpp under 

2011. 

 

TeliaSonera redovisar också information om hur hanteringen av avfall och andra 

restprodukter sköts. Under år 2011 hade företaget avfall motsvarande drygt 30 000 ton, att 

jämföra med ca 36 000 ton för år 2010. Det var också kraftiga skillnader i återvinningsnivå 

mellan länder, med skillnader från 0 till 95 % beroende på olika länders förutsättningar och 

utvecklade återvinningsmöjligheter. Ungefär 60 %, 56 % år 2010, av allt avfall kategoriseras 

som farligt avfall. Detta menar TeliaSonera ligger på en nivå som är att vänta för företag i 

denna bransch, men det måste också hanteras i enighet med direktiven från exempelvis Waste 

Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Det farliga avfallet kommer bl.a. från då det 

fasta telefonnätet ska uppgraderas vilket eventuellt innebär att t.ex. stolpar för 

telefonledningen tas bort eller byts ut. Dessa stolpar klassas som farligt avfall då de har 

behandlats med ämnen som betraktas som farliga, medan vissa typer av batterier och kablar 

som byts ut vid sådana uppgraderingar inte klassificeras som farligt avfall. 
 

4.3.2 Energi 

För temat Energi har inga mål kunnat kategoriseras. I motsats till våra två tidigare 

presenterade företag saknar TeliaSonera helt redovisade siffermål och för temat Energi 

framgår det inte om företaget har några uppsatta mål. Det samma gäller också för de fem 

redovisade områden som betraktas som viktigast för bolagets intressenter – inget av dessa 

områden rör temat Energi.  

 

Under år 2011 var TeliaSoneras direkta energiförbrukning uppskattningsvis 547 000 MJ, att 

jämföra med 276 000 MJ för år 2010. Den kraftiga ökningen förklaras med en utökad 

mätningsmetod enligt scope 1 vilket gör att siffrorna för de båda åren inte är jämförbara. 

Företagets direkta energiförbrukning sker främst genom uppvärmning, elektricitet samt den 

reservenergi som krävs för att kunna erbjuda sina kunder företagets tjänster dygnet runt. En 

särskilt stor den av denna reservenergi användes i företagets verksamhetsområden i Eurasien 

eftersom många länder i denna region inte har tillräcklig infrastruktur att förse företaget med 

tillräcklig energi för att kunna ha deras nätverk uppe dygnet runt. I många fall består denna 

reservenergi också av dieselolja. För att minska företagets behov av fossila bränslen och öka 

andelen energi som kommer från förnyelsebara källor i detta område har de under år 2011 

investerat i över 100 solenergipaneler i länder som Nepal, Uzbekistan och Tadzjikistan, som 

ska vara fullt fungerande under 2012.   

 

Den största delen av företagets energiförbrukning är elektricitet. Företagets 

elektricitetsförbrukning var under 2011 1 174 GWh, en ökning från 1 140 GWh (3 %) från år 
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2010. Elektricitet används för att hålla nätverk och andra tjänster tillgängliga dygnet runt och 

till företagets kontor och butiker. TeliaSoneras mål är att öka sin konsumtion av energi som 

kommer från förnyelsebara källor (inga siffror anges dock) och idag är 52 % av den köpa 

energin från förnyelsebara källor dessutom certifierad av två organ i Sverige och Finland. 

 

4.3.3 Human resources 

Till detta tema finns det återigen inga mål som kan kopplas. Ett av de områden som företagets 

intressenter har identifierat som ett av de viktigaste rör dock detta tema delvis. Det handlar 

om vilket arbete TeliaSonera göra för att värna mänskliga rättigheter samt arbetarnas 

rättigheter, med särskilt vikt vid skyddande av den privata integriteten och integriteten online. 

Det är framför allt arbete kring arbetarnas rättigheter som faller under detta tema då det rör 

företagets anställda. 

 

TeliaSonera redovisar i flertalet stycken uppgifter om företagets demografiska profil hos dess 

anställda. Totalt har företaget 28 000 anställda i 30 olika länder. Majoriteten av dessa, 46 % 

av det totala antalet anställda, återfinns i Sverige och Finland. Hela 47 % av företagets totala 

antal anställda arbetar inom affärsområdet Bredbandstjänster. Redovisad information handlar 

också om andelen kvinnor i olika kontexter. Av det totala antalet anställda så är 44 % kvinnor, 

27 % av styrelsen (3 av 11) samt i koncernledningen var 30 % kvinnor (3 av 10). Inom ramen 

för den demografiska profilen redovisas också uppgifter om de anställdas åldersfördelning i 

olika verksamhetsregioner och inom olika affärsområden. För hela koncernen gäller att 29 % 

av de anställda var under 31 år gamla, 52 % mellan 31 och 50 år samt resterande 19 % över 

50 år gamla. I exempelvis regionen Eurasien ser fördelningen annorlunda ut än för hela 

koncernen. Där är hela 56 % under 31 år, 41 % mellan 31 och 50 år gamla och endast 3 % 

över 50 år. Omsättningen på anställda har under 2011 varit 8,4 % en marginell minskning från 

8,8 % år 2010. Antalet anställda som täcks av kollektivavtal i respektive verksamhetsregion 

redovisas också. Bl.a. täcks 100 % i Sverige och 95,5 % i Finland av de anställda av 

kollektivavtal, i dessa siffror är den högsta ledningen i de båda länderna exkluderad, medan 

andelen anställda i Norge och Danmark som har kollektivavtal är 29,4 respektive 69 %. I 

övriga regioner täcks minst 85 % av de anställda av kollektivavtal. Totalt täcks 75 % av det 

totala antalet anställda av kollektivavtal, högsta ledningen i Sverige och Finland exkluderad. 

 

Vidare redovisar TeliaSonera information om policys som företaget har antagit gällande hur 

de anställda ska behandlas och hur olika verksamheter ska utföras. Exempelvis ska minst 

hälften av alla chefer komma från det landet som ett visst projekt genomförs i. Vidare verkar 

TeliaSonera också för att deras anställda känner att de har möjlighet att göra karriär inom 

företaget genom att erbjuda utbildningar och annan träning för de anställda. Träningen och 

kompetensutvecklingen syftar också till att stärka de anställda som individer. Genom träning 

av de anställda, och nyanställda, möjliggör företaget också att de kan utveckla sina produkter 

och utvecklas som företaget, menar de. Ett internetbaserat träningsverktyg har skapats för att 

möjliggöra att anställda kan ta del av denna träning och särskild träning inom detta verktyg 

riktar sig också mot att den anställda ska erbjudas en möjlighet att utveckla sina 

språkkunskaper i engelska, TeliaSoneras officiella företagsspråk. 

 

I TeliaSoneras hållbarhetsredovisning återfinns många stycken som handlar om de anställdas 

hälsa och säkerhet. Dessa stycken har räknats till temat Human resources. TeliaSonera arbetar 

kontinuerligt för att skapa en säker arbetsplats genom att förebygga olyckor och genom att 

minska riskerna för att exempelvis bli sjuk på arbetsplatsen. Företagets arbetsplatser ska också 

vara drogfria, samt inga former av våld, diskriminering eller trakasserier tolereras. Företaget 
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uppmuntrar också sina anställda till fysisk träning och aktivitet genom att subventionera 

relaterade kostnader för de anställda. I Norden och Baltikum har TeliaSonera också tecknat 

avtal med externa sjukvårdsgivare för deras anställdas räkning. I många länder i Eurasien har 

de anställda sjukvårds- och olycksförsäkringar samt i exempelvis Azerbajdzjan och Georgien 

täcks även de anställdas familjemedlemmar av sjukvårdförsäkringar. Statistik redovisas också 

om antalet olyckor på arbetsplatserna, uttryckt som antalet skador genom det totala antalet 

arbetstimmar, för företagets egna anställda. Under år 2011 låg denna nivå på 0,14 olyckor. 

Antalet förlorade arbetsdagar p.g.a. olyckor låg på 2, räknat som antalet arbetsdagar genom 

det totala antalet arbetstimmar, samt antalet olyckor med dödlig utgång var noll. För 

TeliaSoneras leverantörer var nivåerna högre då antalet olyckor fördelat på antalet 

arbetstimmar var 3, antalet förlorade arbetsdagar p.g.a. olyckor var 14, samt antalet olyckor 

med dödlig utgång var noll. 

 

4.3.4 Produkter 

TeliaSonera har inte redovisat några mål när det kommer till detta tema. Det går inte heller att 

räkna något av intressenterna huvudkrav till temat Produkter.  

 

TeliaSoneras säljer produkter i form av tjänster för telekommunikation såsom abonnemang till 

mobiltelefoner och internetuppkoppling. I detta har också basstationer för täckning som 

exempelvis master räknats till företagets produkter även om dessa inte säljs till kunderna men 

de är dock en förutsättning för att sälja sina produkter. TeliaSonera redovisar information 

kring risker och utmaningar gällande säkerhetsaspekter kring deras produkter. Framförallt 

handlar dessa risker och utmaningar om vilken effekt deras produkter har på användarnas och 

andra människors hälsa. Företaget redovisar exempelvis information om vad, under året, 

genomförd forskning har kommit fram till när det gäller hälsoeffekterna av strålning från 

mobiltelefoni och annan kommunikationsutrustning. Vidare poängterar TeliaSonera att WHO, 

World Health Organization, vid tiden för författandet av denna redovisning ännu inte sagt att 

det finns något som tyder på att ökad användning av mobiltelefoni skulle leda till ökad risk 

för exempelvis hjärntumör. TeliaSonera följer EU:s direktiv och rekommendationer som 

handlar om hur kommunikationsutrustning skall installeras för att minska allmänhetens 

exponering mot elektromagnetiska fält. Uppgifter finns också om TeliaSoneras placering av 

master. Det framkommer att 73 % av företagets drygt 44 500 master och annan utrustning 

som ger mobil täckning antingen placerats på redan befintliga höga byggnader eller på ställen 

där redan annan operatör har utrustning. Detta görs för att minska allmänhetens exponering 

mot elektromagnetiska fält och strålning.    

 

4.3.5 Community involvement 

TeliaSonera har inga redovisade mål för temat Community involvement. Inget av de 

områdena som har identifieras av intressenterna som huvudområden går att räkna till detta 

tema. 

   

År 2011 donerade TeliaSonera 72,3 MSEK till olika samhällsnyttiga projekt. Omkring 60 % 

av den summan gick till projekt i Eurasien. Bl.a. engagerade sig dotterbolaget i Nepal, Ncell, i 

ett skolprojekt som innebar en ökad kvalitet i skolan. Ncell renoverade klassrum, byggde 

vattenfaciliteter och lekplatser samt bidrog med studiemedel och utbildning för lärare. Detta 

gjorde Ncell i elva olika skolor fördelat på fem skilda områden. Majoriteten av det avsatta 

kapitalet gick dock till olika projekt för att förbättra infrastrukturen i de lokala samhällena i 

regionen. 
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De beskriver även företagets involvering i projekt som ska leda till att TeliaSoneras 

kommunikationsmöjligheter ska fungera även vid exempelvis naturkatastrofer. På flera platser 

har man ingått samarbete med myndigheter för att beredskap ska finnas och för att möjliggöra 

att mobiltäckningen inte ska slås ut, vilket exempelvis skulle innebära att räddningsarbete 

försvåras. Det redovisas också om två specifika händelser som skedde under 2011 – 

jordbävningen och den påföljande tsunamin som svepte in över Japan och skapade stor 

förödelse, bland annat skadades ett kärnkraftverk svårt, och en jordbävning i östra Turkiet 

som påverkade tusentals människor i det området. Under båda dessa naturkatastrofer bidrog 

TeliaSonera med gratis telefonsamtal till sina kunder för att underlätta för dem att exempelvis 

kontakta närstående som eventuellt kunde ha skadats eller på annat sätt påverkats. Vid den 

senare händelsen donerade TeliaSonera även 9,7 miljoner kronor för att direkt bidra med 

ekonomiska medel till att återuppbygga skadade skolor i området.  

 

Ibland annat Uzbekistan och Azerbajdzjan har TeliaSoneras dotterbolag, Ucell samt Azercell, 

mobila basstationer som kan flyttas till områden för naturkatastrofer eller annan typ av 

katastrof för att underlätta räddningsarbetet. I denna region finns också kapacitet att skicka ut 

sms med varningar för pågående naturkatastrofer, som exempelvis jordbävningar, till 

företagets kunder som befinner sig i områden som löper risk att drabbas.  

 

TeliaSonera har också stort fokus på att skydda barn och unga på internet. De arbetar 

tillsammans med en rad olika organisationer, bl.a. Friends och Surfa lugnt, för att förebygga 

att barn exponeras i sexuella bilder eller kommer i kontakt med personer som har tveksamma 

syften.  

    

4.3.6 Ej kategoriserbart 

De mål som TeliaSonera valt att redovisa för sitt CSR-arbete är inte tillräckligt konkreta för 

att de skall ha kunnat räknas till ett specifikt tema. Därför har alla de åtta målen räknats som 

ej kategoriserbara. Även tre av fem av de viktigaste områdena för TeliaSoneras intressenter är 

ej kategoriserbara. Dessa områden handlar om hur TeliaSoneras etik- och uppförandekod är 

utformad och framförallt hur dessa koder implementeras i verksamheterna i Eurasien, hur 

företaget arbetar med hållbarhets- och ansvarsfrågor i leverantörskedjan samt hur företagets 

risker och ansvar utvärderas i samband med investeringsbeslut. Det fjärde området, hur 

TeliaSonera arbetar för att upprätthålla mänskliga och arbetarnas rättigheter med särskilt 

fokus på privat integritet och integritet för användarna på internet, har enbart delvis kunnat gå 

att räkna till temat Human resources för den delen som berör arbetarnas rättigheter, medan 

resterande del handlar om etiska ställningstaganden och därmed är ej kategoriserbart.      

 

Flertalet stycken berör hur TeliaSonera arbetar med att skydda den data de tillhandahåller om 

företagets kunder och anställda. De har under året implementerat en ny policy som handlar 

om hur de skall skydda dessa data. Företaget fick under 2011 in 66 anmälningar eller 

klagomål om att den privata integriteten hade brutits eller på annat sätt inte kunnat skyddas. 

46 av dessa klagomål mottogs från utomstående parter, t.ex. kunder, medan de resterande 20 

riktades från myndigheter eller andra reglerande organ. Det kunde konstateras att 11 

klagomålsanmälningar hade inneburit förlust av data, stöld av data eller att data läckts till 

utomstående part. 

 

TeliaSonera har 14 stycken i sin hållbarhetsredovisning som handlar om skyddandet om den 

privata integriteten, TeliaSoneras öppenhet beträffande internet i frågor som rör vad kunden 
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köper för hastighet och vad kunden senare får samt frågor som behandlar en ansvarsfull 

marknadsföring av företagets produkter. TeliaSonera arbetar exempelvis ständigt med att 

kunna erbjuda sina potentiella kunder tydliga prislistor där alla direkta och indirekta kostnader 

för en viss produkt visas på ett klart och tydligt sätt, samt att marknadsföringen ska följa 

respektive verksamhetslands lagstiftning och andra regler. Vidare redovisar företaget att de 

under 2011 inte hade några klagomål från kunder eller myndigheter som rörde deras 

produkters påverkan på användarens hälsa eller att produkterna utsatte användaren för några 

hälsorisker. Under 2011 har företaget också varit inblandat i 15 olika fall där myndigheter 

menat att företaget inte följt gällande lagar och regler, eller uppfyllt frivilliga åtaganden som 

företaget sagt sig följa. Alla fall var relaterade till märkning eller information om produkter 

och efter utredningar fann respektive myndigheter att TeliaSonera i de flesta fall inte brutit 

mot några regler. I övriga fall undvek man böter eller annan påföljd genom snabba 

korrigeringar för att åtgärda felen. 

 

Ytterligare 14 stycken behandlar TeliaSoneras bidrag till olika intressentgrupper, i form av 

ekonomiska bidrag av olika slag. I dessa stycken redovisas utdelningar till aktieägare, räntor 

till kreditgivare, inköpskostnader till leverantörer och inbetalda skatter till olika stater där 

företaget är verksamt. Detta skulle kunna klassas som Community involvement då många av 

TeliaSoneras leverantörer är lokala i olika samhällen där företaget bedriver verksamhet och då 

bidrar företagets inköp till en ekonomisk, och indirekt till en social utveckling, i dessa 

samhällen. Detta gäller särskilt där det rör sig om mindre utvecklade samhällen jämfört med 

exempelvis Sverige eller Finland. Trots att dessa siffror är mycket konkreta vad gäller vad 

företaget faktiskt i kronor har bidragit med till olika intressentgrupper, har vi valt att räkna 

dessa stycken som ej kategoriserbara stycken då temat Community involvement snarare rör 

vad företaget direkt har bidragit med för att förbättra t.ex. arbetsvillkoren eller möjligheter till 

vård, utbildning, tillgång till rent vatten för människor i utvecklingsländer, eller motverka 

drogberoende eller andra typer av sociala problem som förekommer i mer utvecklade länder. 

Det finns dock ett stycke som i samma avsnitt redovisar antalet anställda och totala summan 

av utbetalda löner under året. Detta stycke har räknats till temat Human resources, enligt vår 

punktlista. 

 

Enligt samma resonemang har stycken rörande investeringar i telekommunikation inte heller 

räknats till temat Community involvement eftersom dessa investeringar direkt förbättrar 

TeliaSoneras möjligheter till bättre framtida resultat. Indirekt så kan dessa investeringar leda 

till bättre möjligheter till ekonomisk eller social utveckling i ett samhälle då de bidrar till ökad 

tillgång till kommunikation, men den direkta effekten av investeringarna är inte ekonomisk 

eller social utveckling utan snarare förbättrade möjligheter för TeliaSonera att bedriva sin 

verksamhet och skapa ekonomiskt värde för sina intressenter. De stycken vi kategoriserat till 

temat Community involvement är projekt eller andra välgörande aktiviteter som direkt 

förbättrar en viss aspekt av människors vardag i ett specifikt samhälle, region eller land. 

 

Tema 

 

Företag 

Miljö Energi Human 

resources 

Produkter Community 

involvement 

Ej 

kategoriser-

bara stycken 

Totalt 

antal 

stycken 

Telia-

Sonera 

26 9 71 13 19 72 210 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras vårt empiriska material med hjälp av tidigare presenterad teori för 

att finna slutsatser för uppsatsens problemformulering. Kapitlet inleds med en analys av 

likheter och skillnader i de hållbarhetsredovisningarna och avslutas med en analys av vad 

som kan förklara dessa likheter och skillnader. 

 

5.1 Likheter och skillnader mellan företagens redovisning 
Med tre företag i tre olika branscher hoppades vi kunna finna ett mönster, liknande det 

tidigare forskning har gjort, vilket pekade på att företag i olika branscher också kommer att 

redovisa olika typer av uppgifter i sina sociala redovisningar. Efter vår innehållsanalys av 

H&M:s, Stora Ensos och TeliaSoneras hållbarhetsredovisningar har vi funnit att så verkar 

vara fallet då skillnader, men också likheter, mellan redovisade uppgifter har identifierats.  

 

Företagens storlek på dess hållbarhetsredovisningar varierar kraftigt där Stora Enso har drygt 

100 stycken fler än TeliaSonera. Eftersom dessa variationer finns har antalet stycken räknats 

om till procent av det totala antalet stycken för de delar av de sociala redovisningarna som har 

studerats. Tabellen nedan visar fördelningen av stycken, i både antal och procent, för 

respektive tema och företag. 

 

FÖRETAG 

TEMA 
H&M Stora Enso TeliaSonera 

Miljö 49 (19 %) 92 (28,6 %) 26 (12,4 %) 

Energi 12 (4,7 %) 16 (5 %) 9 (4,3 %) 

Human resources 41 (15,9 %) 71 (22,1 %) 71 (33,8 %) 

Produkter 11 (4,3 %) 22 (6,8 %) 13 (6,2 %) 

Community 

involvement 
32 (12,4 %) 18 (5,6 %) 19 (9 %) 

Ej kategoriserbart 113 (43,8 %) 103 (32 %) 72 (34,3 %) 

Totalt antal stycken 258 (100 %) 322 (100 %) 210 (100 %) 

 

I tabellen ovan kan utläsas att ”ej kategoriserbara stycken” utgör största del av de sociala 

redovisningarna för samtliga företag. Detta beror, som nämnt tidigare, främst på att många 

stycken är allt för generella och inte lämnat uppgift om konkreta åtgärder eller framsteg och 

därmed inte har gått att placera till ett visst tema enligt den punktlista som använts vid 

kategoriseringen av det empiriska materialet. Vidare återfinns flest stycken, bortsett de som är 

ej kategoriserbara, för Stora Enso räknat till temat Miljö, för TeliaSonera till temat Human 

resources och för H&M till temat Miljö. Bilden av H&M är dock inte helt rättvisande, 

eftersom över hälften av de styckena som inte har gått att kategorisera, enligt vårt 

klassificeringsschema, egentligen handlar om hållbarhetsarbete och utmaningar i företagets 

leverantörskedja. Det samma gäller även Stora Enso, om än av andra orsaker. Detta är dock 

något som vi återkommer till senare.  

 

Skillnaderna i mängden stycken räknade till olika teman avspeglas också självklart i den olika 

mängden arbete som respektive företag bedriver och redovisar för varje tema. Stora Enso, 

med många stycken om temat Miljö, har uppgifter redovisade om allt från bevaring av 
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naturliga miljöer för olika djurarter till minskade utsläpp av koldioxid men också av en rad 

andra växthusgaser och andra farliga ämnen. Denna bredd på miljöarbete kan troligen delvis 

förklaras med just den verksamhet som Stora Enso bedriver och därmed den bransch som 

företaget tillhör. H&M:s miljöfokus däremot ligger främst i att efterfråga produkter som 

tillverkats miljövänligt och därigenom minska företagets indirekta miljöpåverkan i form av 

främst minskade utsläpp av koldioxid och minskad vattenförbrukning vid produktionen. 

TeliaSoneras marginella, i förhållande till de två andra företagens, miljöarbete fokuserar 

främst på minskade utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid, samt hanteringen av 

företagets avfall vid exempelvis uppgraderingen av det fasta telefonnätet då bl.a. 

telefonledningsstolpar byts ut. 

 

Temat Community involvement innehåller också klara skillnader mellan företagen. H&M är 

det företag som gör klart mest, med allt från donationer eller kampanjer för att bidra med 

medel till organisationer som ger möjligheter till rent vatten i fattiga länder, till involvering i 

arbete mot drogberoende i Sverige. H&M bedriver också kampanjer där intäkter från särskilda 

kollektioner innebär donationer av monetära medel till katastrofområden av olika slag. H&M 

särskiljer sig också genom detta arbete som det enda företag som direkt donerar till 

välgörande ändamål. Stora Ensos och TeliaSoneras ansträngningar som har räknats till 

Community involvement handlar främst, likväl som vissa delar av H&M:s arbete, om att bidra 

till utveckling av de samhällen där företagen har verksamhet. Det kan exempelvis handla om 

att bygga skolor eller liknande åtgärder som inte direkt är kopplat till företagens verksamhet, 

men insatser som alltså görs i områden och regioner där företagen bedriver verksamhet.  

 

För temat Human resources finns å andra sidan många gemensamma referenspunkter för 

samtliga företag. Alla företagen redovisar uppgifter om fördelningen mellan könen och ålder 

bland deras anställda och andra relaterade uppgifter till den demografiska profilen av de 

anställda, såsom fördelningen mellan fast- och deltidsanställda och fördelningen av 

anställningar mellan länder eller regioner. Både Stora Enso och TeliaSonera har också stort 

fokus på hälsa och kanske framför allt säkerhet på arbetsplatserna då deras båda verksamheter 

är förknippade med olycksrisker. Detta är något som H&M dock saknar uppgifter om. Även 

temat Energi är likartat hos de tre företagen och handlar i mångt och mycket om redovisade 

uppgifter kring energieffektiviserande åtgärder och hur mycket energiförbrukningen har 

minskats under året tack vare dessa åtgärder. Slutligen kan också sägas att temat Produkter 

även det är likt hos samtliga tre företag genom dels väldigt sparsamt med information om 

området och dels med stort fokus på framför allt säkerhetsaspekten av företagens produkter. 

 

5.2 Orsaker till likheter och skillnader 
Legitimitetsteorin baseras på tanken att företag och organisationer måste verka inom de 

ramar, riktlinjer och normer som är satta av det omgivande samhället för att erhålla eller 

upprätthålla sin legitimitet. Normerna kan avspeglas både i mål satta av företaget, eller i krav 

som ställs på företaget från dess intressenter. Ett företag som inte verkar inom dessa ramar 

riskerar att förlora sin legitimitet vilket slutgiltigt kan innebära konkurs. Det sociala kontraktet 

mellan företag och omgivning är föränderligt då dagens krav och förväntningar inte 

nödvändigtvis är samma som morgondagens vilket ställer ytterligare krav på ett företag att ha 

en organisation som är uppbyggd för att kunna ställa om verksamheten och möta de nya 

kraven av idag. Både redovisade mål och krav kommer att användas som referenspunkter när 

legitimitetsteorin tillämpas för att förklara varför visst innehåll återfinns i ett företags sociala 

redovisning i följande analys. 
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FÖRETAG 

 

TEMA 

H&M Stora Enso TeliaSonera 

Stycken Krav & 

Mål 

Stycken Krav & 

Mål 

Stycken Krav & 

Mål 

Miljö 49 11 92 5 26 1 

Energi 12 2 16 0 9 0 

Human resources 41 6 71 3 71 1 

Produkter 11 4 22 0 13 0 

Community 

involvement 
32 4 18 0 19 0 

Ej 

kategoriserbart 
113 20 103 6 72 11 

Totalt 258 47 332 14 210 13 

 

I H&M:s hållbarhetsredovisning har en rad sådana krav och normer från företagets olika 

intressentgrupper identifierats, totalt 38 st. Drygt hälften av dessa krav, totalt 20 st., har varit 

att betrakta som ej kategoriserbara medan övriga 18 krav har kunnat räknas till ett särskilt 

tema. H&M har flest förväntningar  och krav för temat Miljö, sex st., vilket följs av fyra krav 

för Human resources, Produkter respektive Community involvement. Temat Energi saknar 

krav, vilket gäller för samtliga tre undersökta företag. H&M har också redovisat en rad mål 

som räknats till olika teman. Det finns fem mål för temat Miljö, två mål för Energi, två mål 

för Human resources, inga mål för Produkter, inga mål för Community involvement samt inga 

mål som varit att betrakta som ej kategoriserbara. 

 

Med utgångspunkt i legitimitetsteorin, eller om legitimitetsteorin ska kunna förklara 

innehållet i H&M:s hållbarhetsredovisning, så bör dessa krav avspeglas i mängden 

information som H&M har redovisat för olika teman. Bortsett från de stycken som varit ej 

kategoriserbara i H&M:s sociala redovisning så är flest stycken räknade till temat Miljö, 

vilket också är det temat som både flest krav har riktats mot och flest mål är satta för. Det 

verkar dock inte föreligga något samband mellan de fyra kraven för Human resources, 

Produkter och Community involvement. Antalet stycken som berör varje tema varierar 

kraftigt, där särskilt Human resources sticker ut och endast har åtta färre stycken än temat 

Miljö. Dock har även två mål identifierats för Human resources vilket innebär totalt sex 

referenspunkter och därmed verkar legitimitetsteorin kunna förklara att näst flest stycken 

handlar om just Human resources. Produkter och Community involvement skiljer sig däremot 

starkt åt i antalet stycken, trots att dessa båda teman har lika många krav och dessutom inga 

mål. En ytterligare aspekt som inte verkar gå att förklara med legitimitetsteorin är de dryga 

tiotalet stycken som behandlar H&M:s energiarbete. Det finns inga identifierade krav riktade 

mot temat Energi och endast två mål, men trots det finns det lika många stycken redovisade 

om detta tema som om temat Produkter, som har fyra krav. Istället verkar det snarare vara så 

att utformandet av redovisningen enligt GRI:s riktlinjer är orsaken till att H&M redovisar 

uppgifter om t.ex. energieffektiviserande åtgärder, och alltså inte några krav från företagets 

intressentgrupper. 

 

Som berörts tidigare handlar över hälften av de stycken som i H&M:s sociala redovisning inte 

har gått att kategoriseras egentligen om hållbarhetsarbete i dess leverantörskedja. För dessa 

utmaningar finns också totalt elva krav och förväntningar som inte heller har gått att 
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kategorisera till ett särskilt tema. Det innebär att det är flest stycken som handlar om 

företagets leverantörskedja, totalt 63 stycken, vilket stämmer överrens med att det också är 

flest antal referenspunkter (krav och mål) riktade mot utmaningarna i den samma. I detta fall 

verkar legitimitetsteorin kunna förklara varför H&M redovisar denna stora mängd 

information om detta ämne, men eftersom det inte har varit möjligt att kategorisera varken 

informationen, kraven eller målen om detta ämne enligt vår modell, så kan detta inte 

bestämmas med teoretisk eller vetenskaplig grund. Den enda slutsats som kan dras är att det 

verkar finnas så många stycken, krav och mål som behandlar problematiken med 

hållbarhetsarbete i leverantörskedjan. Utan ett särskilt tema, eller ytterligare riktlinjer för vilka 

uppgifter som hör till varje tema, går det inte att bestämma dessa stycken, mål och krav 

närmare.   

 

Stora Enso och TeliaSonera skiljer sig från H&M när det handlar om redovisning av kraven 

från intressentgrupperna. TeliaSonera har redovisat fem områden som dess intressenter ägnat 

mest uppmärksamhet åt och därmed ställer mest krav på medan Stora Enso inte ens har 

redovisat sådana krav som är riktade från intressenterna, utan istället valt att redovisa de 

händelser under året som fått största uppmärksamhet från intressentgrupperna. I TeliaSoneras 

fall är dessa mest uppmärksammade områden inte heller lika noggrant formulerade som i 

H&M:s hållbarhetsredovisning. Dessutom har TeliaSonera inte heller redovisat några 

konkreta siffermål utan endast väldigt övergripande mål som därmed inte har kunnat 

kategoriseras till ett särskilt tema. Stora Enso har dock totalt nio redovisade mål där de flesta 

har gått att kategorisera. Fem mål har kopplats till temat Miljö, inga mål till Energi, två mål 

till Human resources, inga mål till varken Produkter eller Community involvement samt 

slutligen två mål som varit ej kategoriserbara. Detta gör att analysen av både Stora Ensos och 

TeliaSoneras sociala redovisning försvåras genom legitimitetsteorin dels då Stora Enso saknar 

krav som kan användas som referenspunkter för vad företaget behöver legitimera och dels då 

det i TeliaSoneras fall hade varit bättre med både mer noggranna, men framför allt med fler 

krav. Analysen av TeliaSonera försvåras än mer då ytterligare referenspunkter för vad 

företaget, enligt dess intressenter, behöver legitimera inte finns genom några redovisade mål.  

 

I varje fall har Stora Enso en händelse som handlade om en strejk vid dess joint venture i 

Sydamerika. Denna händelse har kategoriserats till temat Human resources. Övriga fyra 

händelser är att betrakta som ej kategoriserbara. Trots att det för Stora Enso är svårare att 

tillämpa legitimitetsteorin som förklarande faktor till mängden information räknat till 

respektive temat, då krav från intressenter inte är redovisade så kommer dessa händelser 

istället att användas ihop med de redovisade målen. 

 

För temat Miljö verkar legitimitetsteorin verkar kunna ses som förklarande faktor för den 

stora mängden information som är redovisad inom detta tema. Med flest mål, totalt fem, är 

Miljö det temat, bortsett de stycken, händelser och mål som varit ej kategoriserbara, som har 

flest referenspunkter, eller fått mest uppmärksamhet av Stora Ensos intressenter att det 

behöver legitimeras. Detta trots avsaknaden av händelser som har kopplats till detta område. 

Temat Miljö är också det som flest stycken i företagets sociala redovisning behandlar. Det är 

däremot tveksamt om legitimitetsteorin kan ses som enbart förklarande faktor till det stora 

miljöinnehållet i Stora Ensos sociala redovisning då ingen av de mest uppmärksammade 

händelserna under året handlar om miljö. Om flest händelser hade rört miljöarbetet hade 

legitimitetsteorin verkat gälla helt för temat Miljö då företaget haft ett behov av att legitimera 

just det arbete som fått mest uppmärksamhet från intressenterna under året. Avsaknaden av 

mest uppmärksammade händelser som berör miljöarbetet tyder istället snarare på att Stora 

Ensos intressenter är tillfreds med detta arbete och därmed borde inget behov finnas för 
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bolaget att legitimera det, men trots detta handlar fortfarande flest antal stycken om 

miljöarbete. 

 

Övriga fyra händelser som Stora Enso redovisat, och som ej har kunnat kategoriseras, handlar 

om ifrågasatta certifieringar av skog, avverkning av skog som ingår i ekosystem med stor 

ekologisk mångfald och liknande. Alla verkar därmed handla om olika aspekter av det Stora 

Enso själva kallar ”Sustainable forestry”. Det samma gäller även de två redovisade målen som 

inte har gått att räkna till ett visst tema. Likt H&M som hade många stycken som berörde ett 

visst ämne, bland de styckena som varit att betrakta som ej kategoriserbara, innehåller även ej 

kategoriserbart för Stora Enso många stycken som handlar om just hållbart skogsbruk. Runt 

35 stycken, av totalt 103 stycken, rör ämnet ”Sustainable forestry” och ytterligare knappt 30 

stycken, som dock har kategoriserats till ett särskilt tema, handlar i grunden om detta ämne. 

Orsaken till att de har kategoriserats till ett befintligt tema är att styckena har handlat om en 

enskild aspekt, oftast om miljöarbete, som gjort det möjligt att kategorisera dessa stycken. 

Totalt har därmed Stora Enso redovisat omkring 60 stycken som alla verkar beröra 

”Sustainable forestry” vilket skulle kunna förklaras med att det samtidigt finns fyra händelser 

som väckt särskild uppmärksamhet hos företagets intressenter, samt två mål som berör samma 

ämne. Därmed verkar legitimitetsteorin kunna förklara just detta specifika innehåll. Det går 

dock inte att dra några bestämda slutsatser om detta eftersom det, precis som i H&M:s fall, i 

vårt schema har saknats ett tema, samt tillhörande definitioner och riktlinjer till ett sådant 

tema, som rör hållbart skogsbruk samt att vissa av de stycken som handlar om ”Sustainable 

forestry” redan kategoriserats till ett tema, ofta som sagt till temat Miljö.  

 

Vidare finns det totalt tre redovisade referenspunkter (krav & mål) till legitimitetsteorin för 

temat Human resources för Stora Enso. Detta tema är det som innehåller näst flest stycken 

och är det enda tema, vid sidan om temat Miljö, som har relaterade mål och händelser som är 

redovisade. Med både näst flest stycken och referenspunkter, bortsett från det som varit ej 

kategoriserbart, så verkar det finnas ett samband mellan legitimitetsteorin och detta tema. Det 

kan då antas att legitimitetsteorin kan förklara varför denna mängd information finns 

redovisad för temat Human resources. 

 

De tre övriga teman, Energi, Produkter och Community involvement, har varken några 

händelser eller mål som räknats till respektive tema. Dessa teman består också av väldigt få 

stycken varför det snarare verkar rimligt att dessa inte har några relaterade referenspunkter 

med tanke på det få totala antalet referenspunkter i Stora Ensos sociala redovisning. Då temat 

Miljö och Human resources har så många fler stycken, samt de enda referenspunkterna som 

inte varit att betrakta som ej kategoriserbara, verkar det finns ett tydligt behov för Stora Enso 

att legitimera både miljöarbetet och det sociala arbetet som är inriktat på företagets anställda.  

 

TeliaSoneras sociala redovisning är, som nämnt tidigare, svår att analysera. Redovisningen 

innehåller endast fem referenspunkter för legitimitetsteorin, samtliga krav från intressenterna, 

där ett vardera har räknats till temat Miljö respektive Human resources. Då ska betänkas att 

det är över dubbelt så många stycken som räknats till det senare temat än det första, varför 

legitimitetsteorin inte verkar kunna tillämpas för någon förklaring till denna iakttagelse. För 

temat Energi, temat Produkter samt temat Community involvement verkar samma slutsats 

som den för Stora Enso kunna dras. Den enda förklarande orsaken till att dessa få antal 

stycken redovisas om dessa ämnen verkar vara att redovisningen utformas enligt GRI:s 

riktlinjer. 
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6 Diskussion och slutsats 

I detta avslutande kapitel förs en diskussion kring studiens analys vilket följs av ett avsnitt 

som presenterar studiens slutsatser. Slutligen innehåller kapitlet ett avsnitt som presenterar 

förslag till vidare forskning genom iakttagelser som gjorts under studiens gång. 

 

6.1 Diskussion 
Vårt syfte med denna studie var att komparera tre företags sociala redovisning för att finna 

skillnader och likheter och vidare analysera om legitimering kan vara drivkraften bakom 

skillnaderna. Genom en innehållsanalys anser vi att vi på ett bra sätt kunde uppfylla den första 

delen av detta syfte eftersom det gav oss möjligheten att själva välja vilka delar vi ville 

undersöka i företagens hållbarhetsredovisning. Det klassificeringsschema som valts ut har 

också varit ett bra redskap för oss för att kunna kartlägga dessa likheter och skillnader genom 

kategorisering av innehållet i olika stycken. Vi kan däremot konstatera att det valda 

klassificeringsschemat möjligen inte var den bäst lämpade för just våra valda företag. Det 

fungerade tillfredsställande för TeliaSonera, där antalet stycken som varit ej kategoriserbara 

är på en rimlig nivå med endast ett enda stycke mer än det temat som hade flest antal stycken. 

För Stora Enso och H&M finns dock viktigt och branschspecifikt arbete som schemat inte 

lyckades fånga upp. Särskilt gäller detta för H&M med det stora antalet stycken som handlar 

om företagets utmaningar i leverantörskedjan. Om detta varit ett eget tema i schemat hade det 

temat haft både flest stycken, samt flest krav och mål och då anser vi att legitimitetsteorin 

hade kunnat tillämpas än bättre för att förklara innehållet i H&M:s sociala redovisning. I Stora 

Ensos hållbarhetsredovisning fanns inte lika många stycken, men väl en betydande del, som 

handlade om ”Sustainable forestry”, eller hållbart skogsbruk, och som varit att betrakta som ej 

kategoriserbara. Om ett särskilt tema för detta arbete eller ämne erbjudits av schemat hade 

dessa ej kategoriserbara stycken kunnat räknas till detta tema. Istället blev konsekvensen att 

ytterligare ungefär lika många stycken om hållbart skogsbruk har räknats till de befintliga 

teman som fanns i modellen, särskilt då till temat Miljö. Här finns möjlighet att göra en 

likadan studie, men att också implementera dessa båda teman i schemat för att med 

vetenskaplig grund kunna bestämma huruvida legitimitetsteorin då kan förklara innehållet. 

 

Vår valda teori, legitimitetsteorin, som vårt empiriska material har analyserats med 

utgångspunkt i verkar kunna förklara att en hel del uppgifter, och då särskilt skillnader mellan 

redovisningarna, förekommer i H&M:s och Stora Ensos hållbarhetsredovisningar, medan 

legitimering av verksamheten inte kunde fastslås vara drivkraften bakom TeliaSoneras 

hållbarhetsredovisning. Det går dock inte att utesluta att det finns andra faktorer som påverkar 

varför det förekommer stora skillnader i redovisade uppgifter för de tre företagen. 

 

Beträffande likheterna i redovisningarna så är det troligt att dessa beror på att redovisningarna 

utformas enligt GRI:s riktlinjer. Framför allt gäller detta för de teman som få stycken räknats 

till, samt där också uppgifterna i dessa stycken varit snarlika för våra tre studerade företag. 

Här kan särskilt temana Energi och Produkter lyftas fram. Det kan även vara så att likheterna i 

redovisningarna beror på andra faktorer, eller att andra teorier kan bidra med förklaringar till 

motiven för företagen att redovisa dessa uppgifter, som för samtliga företag är väldigt lika. 

Exempelvis kan tänkas att imitationsteori kan förklara likheterna, då denna teori bygger på 

tanken att företag kopierar varandra. Denna studie har dock inte omfattat ytterligare teorier än 

legitimitetsteorin, men det är någonting som vidare forskning kan fokusera på. 
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Det resultatet som vi fick genom tillämpningen av vårt schema för att kategorisera innehållet i 

hållbarhetsredovisningarna var dock förvånande i vissa avseenden, jämfört med det resultatet 

vi hade förväntat oss att få. Det mest anmärkningsvärda var det stora fokus på miljöarbete i 

H&M:s redovisning. Vi hade väntat oss en större inriktning på sociala frågor, men samtidigt 

hade detta resultat kanske också uppnåtts genom en möjlighet till kategorisering av det arbetet 

som var relaterat till företagets leverantörskedja. För Stora Enso väntade vi oss dock att en 

majoritet av företagets CSR-arbete skulle vara inriktat på miljö och minskad miljöpåverkan, 

vilket också var fallet. Däremot var det stora innehållet kring human resources aningen 

förvånande mot våra förväntningar före studiens genomförande. Resultatet av 

datakategoriseringen av TeliaSoneras redovisning var däremot föga förvånade då vi anade att 

fokus skulle ligga på sociala frågor, i form av human resources, med tyngdpunkt på hälsa och 

säkerhet för företagets anställda. 

 

Vi har även iakttagit att det förekommer stora skillnader mellan våra valda företag i vilken typ 

av uppgifter de väljer att redovisa. Det schemat som vi har tillämpat, har av andra forskare 

även använts med en indelning av de redovisade uppgifterna i, för företaget, bra, dåliga eller 

neutrala händelser/nyheter. Stora Enso och TeliaSonera verkar redovisa uppgifter av alla 

typer, medan H&M:s uppgifter framför allt är att räkna som bra nyheter. Det kan dock inte 

styrkas vidare eftersom vi inte implementerat denna del i vårt instrument, men en iakttagelse 

som vidare forskning skulle kunna fokusera på. 

 

Slutligen vill vi poängtera att det är särskilt anmärkningsvärt att i de händelser som Stora 

Enso redovisar som de händelser som under året har väckt största uppmärksamhet hos 

företagets intressenter så nämns inte de totalt fem olyckorna med dödlig utgång som inträffat 

under år 2011. Av dessa olyckor var det hela tre olyckor som skedde under arbetstid, och de 

övriga två var olyckor till och från arbetet. Vi vill påstå att händelser av denna art torde vara 

de som väcker största uppmärksamhet, då detta är den värsta tänkbara konsekvensen av 

bristande säkerhetsrutiner eller säkerhetsåtgärder hos ett företag, eller generellt sett även den 

värsta tänkbara konsekvensen av ett företags verksamhet. 

 

6.2 Slutsats 
Med det klassificeringsschema som använts, trots ovanstående diskussion om dess lämplighet, 

verkar det dock ändå finnas stöd för att legitimitetsteorin kan förklara motiven till innehållet i 

H&M:s hållbarhetsredovisning. Bortsett från stycken, krav och mål som varit att betrakta som 

ej kategoriserbara så stämmer innehållet i H&M:s redovisning väl överens med antalet krav 

och mål för respektive tema, vilket tyder på att legitimering av verksamheten verkar vara 

drivkraften för publiceringen av H&M:s hållbarhetsredovisning. 

 

För Stora Enso och TeliaSonera är det dock svårare att tillämpa legitimitetsteorin för att bidra 

med ett motiv till innehållet eftersom det främst saknas tillräckligt med referenspunkter för 

denna teori. Vi kan däremot dra slutsatsen för Stora Enso att det fåtalet referenspunkter som 

existerar är inriktade på de två områden som företaget redovisat mest uppgifter om, nämligen 

miljö och human resources, där dessutom flest referenspunkter handlar om det området som 

fått mest utrymme i redovisningen. TeliaSonera har redovisat allt för få uppgifter som kan 

användas som referenspunkter för legitimitetsteorin för att en analys av innehållet ska kunna 

göras genom denna teori på ett tillförlitligt sätt. Därmed kan legitimitetsteorin inte förklara 

innehållet i TeliaSoneras hållbarhetsredovisning. 
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Vi kan också se att innehållet varierar kraftigt mellan de tre företagen. Varje företag har, 

utöver olika stora mängd information och uppgifter redovisade om de olika temana, olika 

inriktning på sitt CSR-arbete vilket verkar stämma överrens med vilka branscher respektive 

företag tillhör. Beträffande de klara likheterna som finns mellan de tre 

hållbarhetsredovisningarna så verkar utformningen av redovisningen enligt GRI:s riktlinjer 

vara en bra förklarande faktor till dessa.   

 

En ytterligare slutsats som vi kan dra av vår studie är att det, återigen, hade krävts fler teman 

för att uppmärksamma allt CSR-arbete för H&M och Stora Enso. En implementering av 

”Hållbart skogsbruk” och ”Leverantörskedjan” i schemat hade inneburit en möjlighet till en 

bättre analys av dessa båda företags hållbarhetsredovisningar. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Vi har i denna studie utgått från att faktorerna storlek och branschtillhörighet är två viktiga 

förklarande faktorer till varför företag redovisar olika uppgifter i sin sociala redovisning, och 

därefter valt företag utifrån dessa parametrar. Det finns dock andra infallsvinklar som synes 

intressanta för att undersöka likheter och skillnader i innehåll av den sociala redovisningen för 

olika företag. En sådan tänkbar infallsvinkel är att undersöka om det kan vara så att företag 

som övervägande arbetar direkt mot slutkund (konsument), t.ex. H&M, IKEA eller Nike, 

arbetar mer intensivt samt kommunicerar mer av sitt CSR-arbete till intressenter och 

investerare än vad företag som arbetar B2B, som exempelvis LKAB eller Stora Enso, gör. 

Finns det skillnader eller likheter i hur dessa typer av företag arbetar med CSR och kan detta 

vara en orsak till varierande innehåll i hållbarhetsredovisningarna hos olika företag? Det går 

också att undersöka om företag med ett starkare varumärke, t.ex. Coca-Cola Company, Apple 

och Microsoft, i större utsträckning arbetar med CSR och publicerar mer eftersom deras 

varumärke kan tänkas skadas allvarligare än ett företag med ett mindre känt och inte lika 

starkt varumärke. 

 

Istället för att göra en innehållsanalys på företags hållbarhetsredovisningar ser vi också en 

möjlighet att göra en liknande studie som denna där företags GRI-index istället studeras. Vart 

ligger fokus på redovisningen enligt detta index för respektive företag? Kan skillnader och 

likheter förklaras med exempelvis legitimitetsteorin? Kan imitationsteorin vara en teoretisk 

utgångspunkt för att finna motiv till likheterna i redovisningarna? 

 

En annan tänkbar och intressant studie är att studera de tre företagen som denna studie har 

fokuserat på och använda flera hållbarhetsredovisningar för varje företag och därefter 

undersöka likheter och skillnader mellan det enskilda företagets redovisning. Vilka likheter 

och skillnader kan iakttas? Vad kan förklara skillnaderna och likheterna? Visar 

redovisningarna tecken på att specifika händelser för företagen eller dess branscher har 

påverkat en förändring i innehållet i den sociala redovisningen? 

 

Slutligen kan det också undersökas om våra valda företag, eller med ett urval bestående av 

fler företag än så, tenderar att redovisa uppgifter av övervägande, för företaget, bra karaktär. 

Tenderar flest företag att redovisa bra uppgifter, eller är det stora variationer? Vad kan i så fall 

dessa skillnader bero på? 
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Bilaga 1: Riktlinjer och definitioner för kategorisering av redovisade uppgifter till 

teman 

 

 

Miljö 

(1) Miljöföroreningar 

 Föroreningskontroll i verksamhetens genomförande; kapital-, drift-, och forskning 

och utvecklingskostnader för att minska föroreningar.  

 Uttalanden som tyder på att bolagets verksamhet inte är förorenande och att de är i 

överensstämmelse med lagar och förordningar kring föroreningar. 

 Uttalanden som tyder på att föroreningar från verksamheten har eller kommer att 

minskas. 

 Förebyggande eller reparation av skador på miljön till följd av bearbetning eller 

utvinning av naturresurser, t.ex. nyodling eller återplantering. 

 Bevarande av naturresurser, t.ex. återvinning av glas, metaller, olja, vatten och 

papper. 

 Använda återvinningsbara material. 

 Effektivt använda material i tillverkningsprocessen. 

 Stödja kampanjer som handlar om att minska avfallet. 

 Erhålla en utmärkelse som är relaterad till bolagets miljö- eller policyprogram. 

 Förebygga slöseri.   

(2) Estetisk 

 Designa anläggningar som är harmoniska med miljön. 

 Bidrag, i form av pengar eller konst/skulpturer, till att försköna miljön. 

 Återställa historiska byggnader eller skulpturer. 

(3) Annat 

 Genomföra studier om miljöpåverkan för att kontrollera företagets påverkan på 

miljön. 

 Skydda det vilda djurlivet. 

 Skydd av miljön, t.ex. skadedjursbekämpning. 

Energi 

 Minska energiåtgången i företagets verksamhet. 

 Använda energin mer effektivt genom tillverkningsprocessen. 

 Utnyttja avfall för energiproduktionen. 

 Redovisa energibesparingar som ett resultat av produktåtervinning. 

 Diskutera företagets ansträngningar att minska energiförbrukningen. 

 Redovisa ökad energieffektivisering av produkter. 

 Forskning som syftar till att förbättra energieffektiviteten hos produkter. 

 Erhålla en utmärkelse för ett energibesparingsprogram. 

 Uttrycker bolagets oro kring energibrist. 

 Redovisar företagets energipolicy. 

Human resources 

(1) Hälsa och säkerhet 
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 Minska eller eliminera föroreningar, irriterande eller faror i arbetsmiljön. 

 Främja de anställdas säkerhet och fysiska eller psykiska hälsa. 

 Redovisa olycksstatistik.  

 Uppfylla hälso- och säkerhetsnormer och föreskrifter. 

 Erhålla en säkerhetsutmärkelse. 

 Upprätta en säkerhetskommitté eller policy 

 Bedriva forskning för att förbättra arbetssäkerheten.  

 Erbjuda lågkostnadssjukvård för de anställda.  

(2) Anställda minoriteter eller kvinnor. 

 Rekrytera eller anställda etniska minoriteter och/eller kvinnor. 

 Redovisa procentsats eller antal av de anställda som är av etnisk minoritet 

och/eller kvinnor som arbetar på företaget och/eller i vilken nivå av företaget de 

arbetar. 

 Fastställa mål för minoriteters representation i företaget. 

 Program för att främja minoriteter på arbetsplatsen. 

 Anställning av andra speciella grupper, t.ex. handikappade, före detta fångar eller 

tidigare missbrukare. 

 Redovisa statistik om internt avancemang. 

(3) Personalutbildning.  

 Utbildning av anställda genom egna program. 

 Ge ekonomiskt stöd till de anställda vid fortbildningskurser. 

 Inrätta praktikplatser. 

(4)  Förmåner och Assistans till anställda. 

 Erbjuder hjälp eller vägledning till anställda som är i färd med att gå i pension eller 

som har blivit uppsagd. 

 Erbjuda personalbostäder. 

 Tillhandahålla fritidsaktiviteter eller fritidsbostäder. 

(5) Anställdas löner. 

 Tillhandahålla belopp och/eller procentsats för löner skatter eller pensionsrätter. 

 Eventuella åtgärder/mål/skäl för bolagets ersättningspaket/system. 

(6) Anställdas profiler.  

 Antalet anställda i företaget och/eller dotterbolagen. 

 Lämna uppgift om antalet person som är anställda på chefsnivå 

 Tillhandahålla uppgifter om fördelningen av anställda – i vilka regioner de 

anställda finns och vilket antal för varje region. 

 Tillhandahålla statistik om antalet anställda, längden på tjänsten och deras ålder. 

 Tillhandahålla statistik om anställda, t.ex. omsättning per anställd. 

 Tillhandahålla information om de kvalifikationer som de anställda innehar. 

(7) Anställds aktierelaterade program. 

 Tillhandahållande av information om förekomsten av eller mängden och värdet på 

aktier som erbjuds till anställda under ett pensionsprogram. 

(8) Arbetsmoral 
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 Redovisa information om företagets/ledningens relationer med de anställda i ett 

försök att förbättra trivseln och motivationen. 

 Tillhandahålla information om stabiliteten hos arbetarna jobb och företagets 

framtid. 

 Ge information om tillgången på en anställds separata rapport. 

 Tillhandahålla information om en eventuell utmärkelse om effektiv 

kommunikation med de anställda. 

 Tillhandahållande av information om kommunikation med anställda om nya 

ledningsstrategier som direkt kan påverka de anställda. 

(9) Arbetsmarknadsrelationer 

 Företagets rapporter gällande relationen med facket. 

 Rapporter om eventuella strejker och om det resulterade i förluster i termer av tid 

och produktivitet. 

 Tillhandahållande av information om hur strejker behandlats och reducerats. 

(10) Annat 

 Förbättringar av de allmänna arbetsvillkoren – både i fabrikerna och för 

kontorspersonal. 

 Information om omorganisation av företaget som påverkar personalen på något 

sätt. 

 Program som berör nedläggning av någon del i organisationen och eventuell 

omlokalisering som gjorts för att behålla personalen. 

 Information och statistik kring personalomsättning. 

 Information om dagis och mamma- och pappaledighet. 

Produkter  

(1) Produktutveckling 

 Information om utveckling som är relaterade till företagets produkter, inkluderat 

dess förpackning. 

 Det belopp eller andel i procent som går till forskning och utveckling. 

 Information om något forskningsprojekt skapat av företaget för att förbättra deras 

produkter. 

(2) Produktsäkerhet. 

 Redovisa att produkterna uppfyller gällande säkerhetsnormer.  

 Tillverkar produkterna säkra för användaren. 

 Genomför forskning gällande säkerhet kring företagets produkter. 

 Redovisa förbättrade eller mer hygieniska förfaranden inom produktionen. 

 Information om säkerheten kring produkten. 

(3) Produktkvalitet 

 Information om produktens kvalitet och om den mottagit något pris. 

 Kontrollerbara uppgifter om företaget har ökat kvaliteten på sina produkter (t.ex. 

ISO900) 

Community involvement  
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 Donationer i form av pengar, varor eller tjänster för att stödja de etablerade 

samhällenas aktiviteter, händelser, organisationer, utbildningar eller konst. 

 Sommar- eller deltidsarbetande studenter. 

 Sponsra folkhälsoprojekt. 

 Hjälpa till vid medicinsk forskning. 

 Sponsra utbildningskonferenser, seminarier eller konstutställningar. 

 Finansiera stipendier eller andra skolprojekt. 

 Andra samhällsrelaterade aktiviteter, t.ex. öppna upp företagets anläggningar för 

allmänheten. 

 Stöd till statligt sponsrade kampanjer.  

 Stöd till utveckling, lokala industrier eller gemensamma program eller aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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