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Abstract 
CSR is a concept of sustainability that has become increasingly common in business, as it 

becomes more and more important for corporate stakeholders. This leads to an expectation 

towards companies' sustainability reporting. However, there are no correct definitions of the 

concept more than that it is strongly linked to the sustainability dimensions, environmental, 

social and economic sustainability. Previous research has questioned companies' aims of 

establishing sustainability reports, and in the public debate, a discussion is made about whether 

companies establish sustainability reports solely for the purpose of obtaining external 

legitimacy. As a development of this, proposals have been put forward to introduce 

standardization measures, i.e. green key figures. This study will examine the content of 

sustainability reports based on various legitimacy strategies and examine the possibility of 

measuring sustainability based on the financial reporting. This will be done by comparing the 

review of the sustainability report with the financial report. 

 

We have performed a qualitative discourse analysis and a value-added analysis for two 

companies, which makes it possible for us to measure sustainability dimensions from two 

different perspectives. The discourse analysis is carried out in two steps, where the first step 

responds to how companies legitimize themselves. In the second step, the text extracts from the 

first step are categorized and interpreted in order to answer how the sustainability dimensions 

are distributed. The study's qualitative research has an inductive approach that is based on 

previous research. With the help of the study's selected theories, the questions have been 

answered and the result analyzed. 

 

According to the conclusion, it is clear that the selected companies primarily legitimize their 

activities through the sustainability report through recurring arguments in various formulations, 

which characterize social legitimation. Then the companies in the study legitimize themselves 

by using institutional rhetoric, which is a characteristic feature of responsible legitimation. 

Finally, companies create legitimacy for their business by naming themselves as more 

experienced and leading in environmental and social responsibility than their competitors, 

which characterizes other de-legitimation. The conclusion about the study's second question is 

that it is partly possible to measure sustainability based on the financial accounting and compare 

it with the sustainability report. However, the different dimensions measure differently in 

relation to relevance and usability. The study's conclusion is that financial and technological 

sustainability is more relevant and useful to measure than social and environmental 

sustainability. The environmental sustainability is currently poorly defined and also voluntary 

for companies to include in their financial accounts, which is reflected in this study where only 

one of two companies addresses the record. 
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Sammanfattning 
CSR är ett hållbarhetsbegrepp som har blivit allt vanligare i näringslivet, då det blir viktigare 

och viktigare för företags intressenter. Detta leder till att det byggs upp en förväntan gentemot 

bolags hållbarhetsrapportering. Dock finns det inga korrekta definitioner av begreppet mer än 

att det är starkt kopplat till hållbarhetsdimensionerna, miljömässig, social och ekonomisk 

hållbarhet. Tidigare forskning har ifrågasatt företags syften med att upprätta 

hållbarhetsredovisningar och i samhällsdebatten förs en diskussion kring huruvida företag 

upprättar hållbarhetsredovisningar enbart i syfte att erhålla extern legitimitet. Som utveckling 

av detta har förslag lagts fram om att införa standardiseringsmått, det vill säga gröna nyckeltal. 

Denna studie kommer att granska innehållet av hållbarhetsredovisningar med utgångspunkt i 

olika legitimitetsstrategier samt undersöka möjligheten att mäta hållbarhet utifrån den 

finansiella redovisningen. Detta kommer göras genom att jämföra granskningen av 

hållbarhetsredovisningen och den finansiella redovisningen.  

 

Studien har utfört en kvalitativ diskursanalys och en förädlingsvärdeanalys för två företag, 

vilket gör det möjligt för oss att mäta hållbarhetsdimensioner från två olika perspektiv. 

Diskursanalysen utförs i två steg där det första steget svarar på hur företag legitimerar sig. I det 

andra steget kategoriseras och tolkas textutdragen från första steget i syfte att svara på hur 

hållbarhetsdimensionerna är distribuerade. Studiens kvalitativa forskning har ett induktivt 

tillvägagångssätt som har sin grund i tidigare forskning. Med hjälp av studiens utvalda teorier 

har frågeställningarna kunnat besvaras och resultatet analyseras. 

 

Slutsatsen till första frågeställningen framgår det att de valda bolagen främst legitimerar sina 

verksamheter via hållbarhetsredovisningen genom återkommande argument i olika 

formuleringar vilket karaktäriserar social legitimation. Sedan legitimerar företagen i studien sig 

genom att använda institutionell retorik, vilket är ett karaktärsdrag för responsible legitimation. 

Slutligen skapar företagen legitimitet till sin verksamhet genom att titulera sig själva som mer 

erfarna och ledande inom miljöfrågor och socialt ansvar än sina konkurrenter, vilket 

kännetecknar other de-legitimation. Slutsatsen kring studiens andra frågeställning är att det 

delvis finns möjlighet att mäta hållbarhet utifrån den finansiella redovisningen och jämföra med 

hållbarhetsredovisningen. Dock mäter de olika dimensionerna olika i relation till relevans och 

användbarhet. Studiens slutsats är att den ekonomiska och teknologiska hållbarheten är mer 

relevant och användbar vid mätning än den sociala och miljömässiga hållbarheten. Den 

miljömässiga hållbarheten är idag svagt definierad och dessutom frivillig för företag att ta med 

i sin finansiella redovisning, vilket återspeglas i denna studie där endast ett av två företag tar 

upp posten.  
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1 Inledning 
Detta kapitel börjar redovisa för en bakgrundsbeskrivning och introducera begreppet CSR, 

vilket är ett vitalt begrepp för denna studie. Bakgrunden går sedan vidare till en 

problemformulering som kommer att avslutas med en redogörelse för studiens syfte, 

forskningsfrågor, avgränsningar och studiens fortsatta disposition. 

 

1.1 Bakgrund/CSR 

I modern tid har Corporate Social Responsibility (CSR) utvecklats till ett allt vanligare begrepp 

i näringslivet. CSR kan definieras som hur ett företag integrerar sociala och miljömässiga 

aspekter i affärsverksamheten samt hur organisationer arbetar med intressentrelationer, vilket 

innefattar en bredare publik än bara aktieägarna (Europeiska Unionen 2001; Wang, Tong, 

Takeuchi, & George 2016). Vidare handlar CSR om vad företag gör utöver vad lagen kräver 

inom miljö och samhälle i sin dagliga verksamhet. Bolag som använder sig av CSR är genom 

sitt ansvarstagande med och påverkar och reformerar samhället i en god riktning 

(Löhman & Steinholtz 2004). Bakgrunden till CSR som trend kan delvis förklaras i 

begreppet Generation Fairtrade som innebär att yngre generation blir allt mer medvetna om 

samhälle och miljö (O’Reilly 2014). O’Reilly (2014) utvecklar sitt resonemang om begreppet 

och menar att när dagens ungdomar blir de nya hushållens beslutfattare kommer de ta med en 

större aptit för hållbara produkter. Det finns inga korrekta definitioner av CSR som begrepp 

och olika länder har olika föreställningar om vad som är mest väsentligt, vilket framställs av 

sina egna definitioner (Matten & Moon 2008). Kärnan i dessa definitioner är dock densamma 

vilket innebär att den ska avspegla de sociala nödvändigheterna och orsakssambanden, som är 

kopplade till dem tre aspekterna miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet (ibid.). Det har 

gjorts flera försök att konkretisera begreppet och skapa en tydligare definition utan att det 

uppnåtts någon framgång (Nielsen & Thomsen 2007). Detta har mynnat ut i att CSR-arbete och 

hållbarhetsrapportering hanteras olika av olika företag (Nielsen & Thomsen 2007). CSR blir 

viktigare och viktigare för företagens intressenter och därför har en förväntan har byggts upp 

av en rapportering av hållbarhetsaspekter (Isaksson & Steimle 2009). 

   

Hållbarhetsredovisning för svenska bolag har tidigare varit frivilligt men under hösten 2016 

beslutade riksdagen om ändring i årsredovisningslagen (ÅRL) (PWC 2016). 

Rapporteringskravet har sin grund i ett EU-direktiv från 2014, vilket syftar till att informationen 

om hur bolag arbetar med hållbarhetsfrågor ska vara mer transparent och öppen (ibid.). Tidigare 

fanns endast ett allmänt upplysningskrav vilket avsåg den icke-finansiella informationen i 

förvaltningsberättelsen för att förstå företagens utveckling, särskilda krav, ställning eller 

resultat (PWC 2016). Upplysningskravet förblir kvarstående men kompletteras med ett nytt 

krav på hållbarhetsrapporten, vilken ska innehålla utökad information. Ändringen innebär att 

bolag som uppfyller mer än ett av följande kriterier de två senaste räkenskapsåren måste 

upprätta en hållbarhetsrapport i enlighet med ÅRL. Medelantalet anställda ska uppgå till mer 

än 250, balansomslutningen ska uppgå till mer än 175 mkr och nettoomsättning över 350 

mkr(ibid.). Enligt Frostenson, Helin och Sandström (2012) beskrivs hållbarhetsredovisning 

som ett mätinstrument för vad bolaget åstadkommit i sitt arbete för en hållbar utveckling och 

företaget måste ta ansvar emot sina interna, likaså externa intressenter för att uppnå legitimitet. 

Idag har de externa intressenterna fått en mer kritisk inställning till företags hållbarhetsarbete 

och hur detta kommuniceras i hållbarhetsredovisningen (Frostenson, Helin & Sandström 2012). 
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1.2 Problemformulering  

Denna studie kommer att granska innehållet av hållbarhetsredovisningar med utgångspunkt i 

olika legitimitetsstrategier samt undersöka möjligheten att mäta hållbarhet utifrån den 

finansiella redovisningen. I samhällsdebatten har en diskussion förts kring huruvida företag 

upprättar hållbarhetsredovisnings rapporter enbart i syfte att erhålla extern legitimitet 

(Bonsón & Bednárová 2015). Redovisningen om hållbarhet kan användas som ett verktyg för 

att ändra externas uppfattningar om företagets social- och hållbarhetsarbete samtidigt som det 

fungerar som ett hjälpmedel till att inleda dialoger med intressenter (ibid.). Detta är något som 

styrks av (LeBaron, Lister & Dauvergne 2017). Soh och Martinov-Bennie (2018) hävdar att 

många företag inte arbetar med sitt hållbarhetsarbete så att det genomsyrar 

hållbarhetsredovisningen, fokus läggs istället på själva uppförandet av 

hållbarhetsredovisningen. Detta görs möjligt enligt Kolk och Perego (2010) då riktlinjerna 

kring rapporten är så pass osäkra och diffusa som de för tillfället är. 

 

Problematiken angående enhetligheten av hållbarhetsredovisningar grundar sig i regelverkens 

riktlinjer och det faktum att regelverken inte är standardiserade, vilket leder till att 

jämförbarheten försvåras. Milne och Gray (2013) ställer sig kritiska till Global Reporting 

Initiatives (GRI) riktlinjer, som är ett ramverk för uppförande av hållbarhetsredovisningar, och 

menar att riktlinjerna är otydliga och kan generera förvirring kring tillvägagångsättet. Detta 

resonemang stärks av Kolk och Perego (2010) som menar att det inom hållbarhetsredovisning 

finns en osäkerhet hos företag och konsumenter gällande riktlinjerna för utformningen av själva 

rapporten. Även Figge och Hahn (2004) kritiserar riktlinjerna kring hållbarhetsrapporteringen 

och menar att tillvägagångssättet antingen är för svårt att applicera eller är kraftigt begränsat. 

Det finns en rad olika internationella ramverk, riktlinjer och verktyg att redovisa enligt som 

syftar till att standardisera hållbarhetsarbetet för företag vilket skapar en konkurrens på 

marknaden (Ledarna u.å). Några utav dessa är GRI och OECD och som på alla marknader 

strävar organisationerna som upprättar ramverken att vara den ledande organisatören på 

marknaden. Enligt Zinenko, Rovira och Montiel (2015) kommer det vara omöjligt att uppnå en 

hållbar utveckling om olika ramverk konkurrera med varandra.  

 

För att enklare och mer rättvist kunna revidera hållbarhetsrapporter krävs det 

standardiseringsmått, vilket skulle göra det möjligt att jämföra företag i samma bransch och ett 

företags utveckling av hållbarhet från en period till en annan (Chancé, Derrible & Ashton 

2018; Nitkin & Brooks 1998). Problemet är att det idag görs hållbarhetsredovisning utan 

ett underliggande redovisningssystem som grund (Tidningen Balans 2016). Det finns alltså inga 

hårda värden i hållbarhetsredovisningen vilket bland annat leder till att endast en enklare 

revision kan göras i form av ett bestyrkande (Tidningen Balans 2016). Ur en 

legitimitetssynvinkel är en enklare revision ett problem då den inte har samma tyngd av 

granskning som den finansiella rapporten. Enligt Fagerström, Hartvig och Lindberg är det 

nödvändigt att reglera hållbarhetsredovisningen så att den blir mer verifierbar och därmed 

reviderbar. Detta skulle kunna göras med hjälp av implementering av olika “gröna nyckeltal”, 

nyckeltal som ger mått på hållbarhetsarbete i redovisningen (Tidningen Balans 2016).  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur företag legitimerar sina verksamheter genom 

kommunikation i hållbarhetsredovisningarna med utgångspunkt i olika legitimitetsstrategier. 

Vidare syftar studien till att undersöka möjligheten att mäta hållbarhet utifrån den finansiella 

redovisningen, vilket görs genom att jämföra granskningen av hållbarhetsredovisningen och 

den finansiella redovisningen.  

1.3.1 Frågeställning  

För att besvara syftet kommer studien utgå ifrån följande frågeställningar: 

   

Hur kommunicerar företag sitt hållbarhetsarbete i sina hållbarhetsredovisningar för att skapa 

legitimitet för sina verksamheter? 

    

I vilken utsträckning är det möjligt att mäta hållbarhet utifrån den finansiella redovisningen och 

jämföra/analysera den mot hållbarhetsredovisningen?  

1.4 Avgränsningar  

För att underlätta utförandet av denna studie negligeras företag som inte uppfyller ÅRL krav 

om att upprätta en hållbarhetsredovisning. Vidare läggs inte fokus på någon speciell bransch 

utan studien avgränsas till företag som anses ligga i framkant när det gäller hållbarhetsarbete 

enligt Sustainable Brand Index 2018. Denna studie kommer undersöka två företag. 

Motiveringen till mer än ett företag grundar sig i möjligheten att kunna jämföra resultaten mot 

varandra. Motiveringen till att studien begränsas till två företag grundar sig i analysens 

omfattning och studiens omfång. Ovan avgränsningar kommer bidra till att förenkla 

jämförbarheten, visa en så representativ bild av företagen som möjligt samt utförandet av 

studien. 
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1.5 Disposition 

I kommande kapitel presenteras regelverk, relevanta teorier samt tidigare forskning inom 

analys av förädlingsvärde och diskursanalys. Den tidigare forskningen ligger sedan som grund 

för studiens analysmodeller som avslutar referensramen. Analysmodellerna är modifierade av 

tidigare använda varianter och kommer specificeras i tredje kapitlet, vilket är metoden. I 

metoden kommer det också redogöras för val av företag och hur datainsamlingen har utförts. 

Kapitel fyra utgör studiens resultat där företagen presenteras var för sig. Resultatet avslutas med 

en sammanfattande analys av resultaten för företagen. Det sista kapitlet är diskussionen där 

studiens resultat kopplas till tidigare forskning, slutsatser och förslag till vidare studier. För ett 

förenklat förtydligande över studiens disposition och tillvägagångssätt, se figur 1.1.  

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 1.1 Studiens disposition 

Frågeställningar: 

Hur kommunicerar företag sitt 

hållbarhetsarbete för att skapa 

legitimitet till sina verksamheter 

genom hållbarhetsredovisningarna? 
 

I vilken utsträckning är det möjligt att 

mäta hållbarhet utifrån den finansiella 

redovisningen och jämföra/analysera 

den mot hållbarhetsredovisningen? 

Förädlingsvärdeanalys: 

Hur ser förhållandet ut emellan de fyra 

hållbarhetsdimensionerna i den 

finansiella redovisningen? 

Diskursanalys:  

Hur legitimerar företagen sina 

verksamheter genom 

hållbarhetsredovisningen? 

 

Kategorisering/tolkning: 

Hur ser fördelningen ut mellan de fyra 

olika hållbarhetsdimensionerna i 

hållbarhetsredovisningen? 

 

I vilken utsträckning är det möjligt att 

jämföra analyserna mot varandra?  
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2 Referensram 
För att besvara studiens frågeställningar redogör detta kapitlet för en presentation av GRIs 

ramverk och riktlinjer för hur företag ska kommunicera verksamhetens handlingar i 

hållbarhetsredovisningen. Fortsättningsvis redogörs det för den teori och tidigare forskning 

som varit till inspiration och som kommer ligga till grund för studiens analysmodeller. Slutligen 

presenteras studiens analysmodeller. 

2.1 GRI 

GRIs syfte är att skapa och utveckla ett standardiserat ramverk gällande 

hållbarhetsredovisningar (Global Reporting Initiative 2018). GRI är en internationell 

oberoende ideell organisation som framställer riktlinjer till företag, myndigheter och 

organisationer för att de ska komma underfund med hur kommunikationen av verksamhetens 

handlingar i hållbarhetsredovisningen ska redovisas. År 1997 grundades GRI i Boston med ett 

mål om att utveckla mänsklighetens potential till att bespara resurserna på jorden (Hedberg & 

Von Malmborg 2003). Idag är GRI världens mest använda ramverk gällande 

hållbarhetsredovisningar, dess uppdrag är att hållbarhetsredovisningar skall bedömas som en 

allmän tillämpning samt öka transparensen gentemot företagens externa intressenter (Levy, 

Brown & De Jong 2010). Visionen de hade var att tydliggöra hållbarhetsredovisningar som från 

mitten av 1990-talet publicerades i stor omfattning utan vare sig struktur eller väsentlig 

information (Brown, Jong & Lessidrenska 2009).  

 

Enligt Hedberg & Von Malmborg (2003) grundades GRI för att det tidigare inte existerade 

riktlinjer gällande hållbarhetsredovisningens upprättande. Riktlinjernas syfte är att bistå 

företag, oberoende storlek, att upprätta och formulera hållbarhetsredovisningar med enkelhet 

och på ett korrekt sätt. Dessa riktlinjer stödjer företag till att få ett tydligt helhetsintryck av 

verksamhetens effekter på den hållbara utvecklingen (Global Reporting Initiative 2018). 

Samtidigt skapar dessa riktlinjer en fördel för företagens intressenter då de får en tydligare 

möjlighet till att jämföra företag mot varandra (Hedberg & Von Malmborg 2003).  
 

Idag är GRI ett standardiserat ramverk som syftar till att säkerställa företags redovisning av 

dess miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkningar i hållbarhetsredovisningen 

(Global Reporting Initiative 2018). En av GRI:s uppgifter är att funktionera som en bas för 

ständig förbättring i synnerhet av de tre tidigare nämnda dimensionerna (Hedberg & Von 

Malmborg, 2003). Hedberg och Von Malmborgs (2003) studie uppvisar företags vilja att 

upprätta hållbarhetsredovisningar till följd av att ledningen kommer förfoga över en 

översiktsbild av företaget. Detta är användbart när företagets intressenter  efterfrågar 

information om verksamheten. Upprättandet görs även för att företag söker efter att erhålla 

organisatorisk legitimitet (ibid.). 

 

GRI har etablerat riktlinjer som har sin utgångspunkt från redovisningens innehåll och 

kvalitativa principer. Enligt Larsson och Ljungdahl (2008) är de innehållsmässiga principerna 

väsentlighet, intressenthänsyn, hållbarhetssammanhang och fullständighet medan 

jämförbarhet, precision, balans, tidsaspekt, tydlighet och tillförlitlighet representerar 

kvalitetssäkringen. Med hjälp av dessa principer kan företag upprätta hållbarhetsredovisningar 

som ger dess intressenter en fullständig och tydlig bild av hållbarhetsarbetet (Frostenson, Helin 

& Sandström 2015). Nedan presenteras de innehållsmässiga principerna följt av de kvalitativa 

principerna. 

 

Väsentlighet: Hållbarhetsredovisning ska vara informativ och omfatta de miljömässiga, sociala 

och ekonomiska aspekterna vilka är vitala för både företaget och dess intressenter. Det ska även 
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innefatta indikatorer vilka kan ha inverkan på intressenternas värdering och beslut 

(Global Reporting Initiative 2018).  
 

Intressenthänsyn (Kommunikation med intressenter): Enligt GRI har företag en förpliktelse att 

identifiera sina intressenter samt att fastställa intressenternas behov och önskemål i 

hållbarhetsredovisningen och tydliggöra hur verksamheten har hanterat intressenternas 

förväntningar (Global Reporting Initiative 2018).  
 

Hållbarhetssammanhang: Företagets redovisning ska presentera resultatet i ett brett spektrum 

likaså i ett korrekt sammanhang. Organisationen ska följaktligen förhålla sig till relevanta 

hållbarhetsfrågor och redovisa sina resultat relaterade till de miljömässiga, sociala och 

ekonomiska aspekterna (Global Reporting Initiative 2018).   
 

Fullständighet: Företagets fullständighet innebär att organisationen ska presentera fullständig 

information angående de miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna så att intressenterna 

ges möjlighet till att utvärdera organisationen. Ingen väsentlig information får undanhållas från 

intressenterna (Global Reporting Initiative 2018).  
 

Jämförbarhet: Redovisningens information ska sättas ihop och redogöras konsekvent så att 

bolagets intressenter har chans att analysera företagets utveckling och förändring av 

organisationens resultat. Jämförandet ska kunna ske mot andra företag och över 

tid (Global Reporting Initiative 2018).  
 

Precision: Informationen som rapporteras ska vara tillräckligt korrekt och detaljerad i 

hållbarhetsredovisningen så att bolagets intressenter ska kunna bedöma och utvärdera 

verksamhetens resultat. Därför ska osäkerheter i datamaterialet och eventuella uppskattningar 

rapporteras på ett tillförlitligt sätt (Global Reporting Initiative 2018).  

 

Balans: Redovisningen ska redogöra för neutralitet till följd av att ange både positiva och 

negativa aspekter av företagens resultat, detta för att kunna upprätta balans i redovisningen. 

Både de positiva och negativa aspekterna ska redovisas proportionellt, således ska 

hållbarhetsredovisningen skilja på konkret fakta och organisationens egen tolkning av fakta. 

Det ska även gå att jämföra hållbarhetsredovisningen över tid i både det positiva och negativa 

perspektivet (Global Reporting Initiative 2018). Enligt Crowther och Rayman-Bacchus (2004) 

finns denna princip för att motarbeta ”Window dressing” problematiken, vilken är att bolag till 

stor del presenterar information som ger en positiv effekt och sätter företaget i god dager.   
 

Tidsaspekt (När redovisningen ska avges): Företagen ska rapportera information regelbundet 

så att den är tillgänglig för bolagets intressenter i tid för dem att fatta välgrundade beslut. 

Informationens användbarhet är kopplad till huruvida tidpunkten för offentliggörandet av 

information till intressenter möjliggör dem att effektivt integrera det i deras beslutsfattande 

(Global Reporting Initiative 2018).  
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Tydlighet: Informationen bör vara tillgänglig för intressenter som använder rapporten på ett 

sådant sätt som är förståeligt. Presentationen av informationen ska ske på ett begripligt sätt för 

de intressenter som har en rimlig förståelse för bolaget och dess verksamhet. (Global Reporting 

Initiative 2018).  
 

Tillförlitlighet: Företag bör samla in, registrera, sammanställa, analysera och presentera 

information på ett tillförlitligt sätt så att det kan bli föremål för en granskning av en tredje part 

som kan fastställa informationens kvalité och väsentlighet. (Global Reporting Initiative 2018).  
 

Riktlinjerna ska vara ett hjälpmedel som innehåller resultatindikatorer för att konkretisera 

hållbarhetsredovisningarnas innehåll och hur de ska konstrueras. Resultatindikatorerna kan 

tillämpas för alla aspekter inom de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna. 

Därtill har de även som funktion att ge hållbarhetsrapporten en grund så att samma information 

ska upprättas och finnas med årligen i jämförande syfte (Global Reporting Initiative 2018).  

2.2 Teorier 

2.2.1 Intressentteorin 

En intressent definieras som en grupp eller individ som kan påverka eller påverkas av en 

organisations verksamhet eller mål (Freeman 2010). Freeman (2010) utvecklade sin teori i en 

tid då företags största fokus låg på utdelning till aktieägare, vid den tiden var det allmänt 

ifrågasatt att chefer tog hänsyn till alla intressenter. Ljung (1992) menar exempelvis att 

aktieägarna är i särklass den viktigaste intressenten då det är denna grupp som kan hota 

företagets överlevnad på allvarligast sätt. Vid situationer eller händelser som leder till att 

aktieägarna inte får sin avkastning eller på annat sätt inte tillfredsställs riskerar företaget att 

aktieägarna omplacerar sina aktier till förmånligare placeringar. Att olika intressenter 

är mer eller mindre väsentliga för ett företag faller sig naturligt och detta har resulterat i att de 

mer väsentliga intressenterna har större inflytande på företaget. Freeman (2010) menar dock att 

organisationer i större utsträckning bör ta större hänsyn till sina intressenter och framtida 

tänkbara intressenter än vad som görs idag. Detta förklarar Freeman (2010) med att företag 

verkar i en dynamisk värld där exempelvis grupper som för 15 år sedan inte kunde påverka 

företaget har ett stort inflytande idag, och vice versa. Genom att ta med en större intressentbas 

i beräkningarna och behandla intressenter någorlunda jämställt har verksamheter möjligheten 

att jobba på ett långsiktigare och mer hållbart arbetssätt.  
 

Intressentmodellen innefattar aktieägare, stat och kommun, banker, leverantörer, kunder och 

anställda. Från stat och kommun erbjuds bland annat infrastruktur i utbyte mot att företaget 

betalar skatt. Relationen med bankerna förklaras genom exempelvis lån eller andra former av 

finansiering vilket oftast sker i utbyte mot räntebetalning. Leverantörer förser företaget med 

varor och tjänster mot utbetalningar och kunderna handlar av företaget mot inbetalningar. De 

anställda arbetar åt företaget för en ersättning i form av lön och förmåner (Freeman 2010). I 

litteraturen delas intressenterna in i olika kategorier, nämligen primära och sekundära. Primära 

intressenter är grupper som är avgörande för företagets överlevnad såsom aktieägare, 

investerare, anställda och leverantörer. Sekundära intressenter har en relation med företaget på 

längre distans, det vill säga aktörer som inte dagligen genomför transaktioner med företaget 

men som likväl påverkas av företaget indirekt, t.ex. lokalsamhälle (Clarkson 1995). 

Vad teorin i grunden utgår ifrån är vilka intressenter företaget borde ta hänsyn till, en fråga som 

besvaras annorlunda av olika författare. Enligt Deegan och Unerman (2011, ss. 349–355) 

består intressentteorin av två olika grenar, en etisk och en positiv managementbaserad där den 

etiska grenen utgår från att alla intressenter bör behandlas lika. Den positiva grenen inriktar sig 
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på de primära intressenterna och ju mer makt en viss intressent har, desto mer investeringar 

görs på just den intressentrelationen.  

2.2.2 Signalteorin   

Enligt Spence (1973) presenterar signalteorin en grundligare förståelse för de olika strategier 

företagen använder sig av när de kommunicerar sin hållbarhetsinformation om den 

informationsasymmetrin som finns. På 1970-talet utvecklades signalteorin på grund av en 

studie beträffande hur informationsasymmetri kunde minskas på arbetsmarknaden (ibid). 

Signalteorin utgörs av tre huvudbegrepp, signal, sändare och mottagare (Zmud, Croes, Shaft 

& Zheng 2010). Enligt Connelly, Certo, Ireland och Reutzel (2011) har dock signalteorin 

ytterligare ett begrepp, vilket är återkoppling. 

    

Teorin grundas i situationer med asymmetrisk spridning av information enligt Hahn 

och Kühnen (2013). Enligt Bergh, Connelly, Ketchen och Shannon (2014) besitter företag 

information och blir således sändare, de väljer strategiskt ut hur informationen ska 

kommuniceras (sändas) ut till informationens mottagare vilka är företagets intressenter. 

Intressenterna i sin tur väljer hur informationen ska utläsas och analyseras innan återkoppling 

inträffar med signaleraren (Connelly et al. 2011). Informationsasymmetri emellan sändare och 

mottagare kan enligt Connelly et al. (2011) inträda när sändaren har en möjlighet till att påverka 

valet av information som ska kommuniceras. Utöver detta kan signalen förvrängas vilket 

påverkar hur informationen tas emot av mottagaren (ibid.). Vidare beskriver Connelly et al. 

(2011) att det finns två riktningar av den asymmetriska informationen. Vid återkopplingen vill 

mottagaren få mer information om signaleraren, samtidigt som denna vill få ytterligare 

information om mottagaren. Detta för att veta vilka signaler som drar mest uppmärksamhet, är 

mest tillförlitliga och hur signalerna tolkas (ibid.).  

  

Ett exempel där det finns informationsasymmetri mellan sändare och mottagare är 

hållbarhetsredovisningar enligt Hahn och Kühnen (2013). Hållbarhetsprestationerna från 

företag kan ses som asymmetrisk information då det är svårt för dess externa intressenter att 

erhålla trovärdig information om dess aspekter. För att minimera informationsasymmetrin 

signalerar företag ut sin information via hållbarhetsredovisningar för att erhålla legitimitet 

(Hahn & Kühnen, 2013). Skälet till den asymmetriska informationen är att företag innehar 

informationen som hållbarhetsredovisningen delvis skall bestå av, men på grund av 

flexibiliteten har de själva möjligheten att välja vilken information som redovisas. Flexibiliteten 

gör det följaktligen besvärligare för intressenterna att tolka företags hållbarhetsredovisningar. 

Signalteorin framställer förhållandet då teorin klargör hur företag signalerar ut information och 

hur intressenter tar emot och tolkar den (ibid.).   

2.2.3 Legitimitetsteorin  

Enligt Suchman (1995, s. 574) ansåg teoretiker inom organisationsteori att företag var enheter 

som tydligt var avgränsade från den omgivande miljön, men sedan slutet av 1960-talet har 

däremot den här uppfattningen undergått en händelserik förändring. De organisatoriska 

gränserna har idag ändrats till att vara lösa och problematiska och centrum av denna förändring 

är begreppet organisatorisk legitimitet. Suchmans (1995, s. 574) definition av legitimitet är 

enligt följande: ”Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an 

entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, 

values, beliefs, and definitions.” 

   

Suchmans (1995, s. 574) definition beskriver hur organisationer befinner sig i ett socialt system. 

För att vara legitima måste företag framställa kongruens mellan de sociala värden verksamheten 
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är associerade med samt de skapade normerna för vad som anses som godtagbart handlande i 

det överordnade systemet (Dowling & Pfeffer 1975, ss. 122-123). Deegan och Unerman (2006, 

ss. 268-276) utvecklar Suchmans (1995) teorier och menar att legitimitetsteorin har sin grund i 

ett ”socialt kontrakt” mellan samhället och företag. Kontraktet är menat att företräda kvantiteten 

av de implicita och explicita förväntningarna som ställs på organisationer från samhället. 

Företag strävar efter en försäkring om att deras agerande anses vara i linje med de gränser och 

normer som samhället ställer, så att dess agerande utåt således anses vara legitimt. Dessa 

gränser och normer är inte konstanta utan föränderliga, vilket leder till att företag nödvändigt  

måste vara mottagliga för etiken och moralen som föreligger i omgivningen (Deegan & 

Unerman 2006, ss. 268-276).  

 

Deegan och Unerman (2006, ss. 268-276) menar att legitimitetsteorin har bidragit till bland 

annat att förklara varför företag använder sig av vissa redovisningstekniker och varför det kan 

ske särredovisningar av sociala ansvarstaganden. De finansiella rapporterna blir följaktligen 

resultatet av utbytet mellan företag och dess omgivning i strävan att förmedla information och 

få denna att överensstämma med olika intressen. Enligt Deegan (2002, ss. 296-302) förändras 

samhällets förväntningar på företaget och dess åtaganden med tiden, det som en gång ansågs 

som ett godtagbart beteende hos ett företag är inte längre det, vilket visar på legitimitetens 

dynamiska särdrag. När företag kommer underfund med att dess verksamhet inte 

överensstämmer med det ”sociala kontraktet” måste stödåtgärder vidtas. Det krävs följaktligen 

överensstämmelse mellan sociala värderingar, normer och det egna handlandet för att försäkra 

sig om att beteendet bedöms som legitimt och stämmer överens med förväntningarna som finns 

(Deegan & Unerman 2006, ss. 268-276). Nås inte en överensstämmelse kan legitimiteten 

skadas enligt Deegan (2002, s. 296) då ett förtroendegap skapas, vilket kan påverka företagets 

förmåga att fortsätta verksamheten. Legitimitet är således ett viktigt begrepp för att få en 

förståelse för företag och deras ställningstagande till den sociala miljön de är verksamma i 

(Parsons 1956).   
 

Legitimitetsteorin kan enligt Guthrie och Parker (1989, s. 344) användas till att förklara varför 

företag redovisar hållbarhet. Företagsinformation hänger nämligen samman med miljöfaktorer 

och det är därför företag redovisar hållbarhet i syfte att erhålla legitimitet för sina beslut. Även 

enligt Tilling (2004) är kommunikation och redovisning ett sätt för företag att erhålla 

legitimitet, således är legitimitetsteorin ett viktigt verktyg för att begripa företags 

hållbarhetsredovisningar. Desto mindre den uppfattade legitimiteten inom bolag är, ju mindre 

sannolikt är det att företag kommer att redovisa för hållbarhet.  Sannolikt finns det även perioder 

då företag enligt Tilling (2004) ökar innehållet i sina hållbarhetsredovisningar i försök att möta 

hot alternativt för att kommunicera bolagets systematiska förändring.   

 

Gray, Kouhy och Lavers (1995, s. 52) förklarar CSRs brister och distinktioner emellan de olika 

teorierna som klargör varför företag arbetar med CSR. Legitimitetsteorin och intressentteorin 

som genomsyrat de senaste årens analyser av företags CSR-arbete och Gray, Kouhy och Lavers 

(1995, ss. 52-53) menar att de ovan nämnda teorierna i synnerhet borde ses som överlappande 

teorier som kompletterar varandra snarare än att vara två konkurrerande teorier. Detta då dessa 

båda teorier handlar om förmedling, omvandling och modifiering, om än ur olika perspektiv 

(ibid). Legitimitetsteorin karaktäriseras av fokus på företags interaktioner med samhället medan 

intressentteorin förklarar att företag agerar i överenstämmelse med intressenternas behov 

(Cunningham 2002).    
 

I en studie avseende miljöredovisningspraxis som genomförts av Ljungdahl (1999, s. 202) av 

svenska börsbolag, framställs det i likhet med Gray, Kouhy och Lavers (1995) att frågan om 

företags legitimitet har ett samband med hanteringen av företags intressenter. Enligt Ljungdahl 
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(1999, s. 202) behöver inte alltid företags legitimitetshot vara dramatiska utan kan behandlas 

med varierande kommunikationsstrategier för att utbilda, informera och påverka uppfattningen 

om företaget från omgivningen. Genom att ”utbilda” företagets viktigaste intressentgrupper 

gällande verksamhetens intentioner i mån om att reparera och återställa legitimitet. 

Utbildningen kan exempelvis göras genom att vidta åtgärder i hållbarhetsarbetet och 

kommunicera ut detta.   
 

Intervjuundersökningen Ljungdahl (1999, s. 202) utför, förklarar att trovärdighet är en viktig 

aspekt av legitimitet, då företag löper en större risk att betraktas som oaktsamma och illegitima 

om de inte framstår som trovärdiga. Således blir företagsledningens strävan efter att 

upprätthålla legitimitet en vital del för att kunna uppvisa en övertygande bild av företagets 

hållbarhetsarbete (ibid). Enligt Hedberg och von Malmborg (2003, s. 154) tenderar företag i 

Sverige att söka legitimitet i dess organisatoriska områden och samhället från sina CSR-

aktiviteter. Vidare menar Hedberg och von Malmborg (2003, s. 162) att bolag som strävar efter 

legitimitet skulle kunna uppnå detta genom ett upprättande av hållbarhetsredovisning.    

 

Ljungdahl (1999, s. 203) betonar i sin undersökning av praxis för hållbarhetsredovisning visar 

att allt fler noterade bolag under 1993 inledde att redovisa hållbarhetsinformation i 

årsredovisningarna. Den poängterar också en stegrande förekomst av separata 

hållbarhetsredovisningar vilket var en trend under mitten på 1990-talet, vilket kan förklaras av 

att innovationer sprids ut och anammas av allt fler aktörer. Upprättandet av 

hållbarhetsredovisningar kan enligt en institutionell förankring baseras på att bolag tenderar att 

följa den trend som vid tillfället råder. Upprättandet av hållbarhetsredovisning blir således något 

institutionaliserad i samhället och kommer där av ses som en procedur för utmärkande av 

legitima företag (Ljungdahl 1999, s. 203-204).   

2.3  Analysmodell diskursanalys 

Det finns olika typer av strategier för att urskilja legitimitet för hållbarhetsredovisningar, varav 

en utav de är framtagen av Hahn och Lüfts (2014). Deras strategi bygger en proaktiv 

legitimering genom att företag frivilligt tar upp negativ information som har potential att 

påverka företagets legitimitet negativt. En annan strategi för legitimering av CSR-

kommunikation har utvecklats av Coupland (2005). Coupland (2005) har skapat ett ramverk för 

att kunna identifiera och analysera trender och samband som företag använder sig av för att 

kunna beskriva arbetet med CSR samt hur de arbetar med att legitimera sina handlingar. Denna 

studie kommer att tillämpa Couplands (2005) repertoarer eftersom dess struktur passar studiens 

syfte och frågeställningar. Ramverket som Coupland (2005) producerat innehåller fyra 

repertoarer, även beskrivna som ”virtous circle rhetorics” och består av, social legitimation, 

responsible legitimation, other de-legitimation samt context specifik legitimation. Genom dessa 

repertoarer visar Coupland på vilket sätt företag skapar legitimitet i sin CSR-kommunikation 

via text i hållbarhetsredovisningarna. 

   

Social legitimation är enligt Coupland (2005) argument som är återkommande i olika 

formulering. Det handlar om intressenters förväntningar av företagens hållbarhetsarbete vilket 

i sin tur leder till att företagen i fråga måste svara upp till förväntningarna från omgivningen 

(ibid). Genom cykliskt stödjande argument som hänvisas till samhället fokuserar företag på 

frågor som ligger bortom de mest uppenbara ansvarsområdena för en vinstdrivande 

organisation. Repertoaren kännetecknas som “samhället förväntar sig” eller “omvärlden är i 

behov av” i textform, vilket utgör svar på samhällets efterfrågan och förväntningar. Dessa 

textutdrag antyder att CSR beskrivs av samhället och företaget redogör för hur dem syftar till 
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att anpassa sig efter dessa förväntningar. Det sociala kontrakt som infinner sig mellan samhället 

och organisationen utnyttjas av organisationer för att skapa legitimitet i sin verksamhet.  

 

Responsible legitimation kan enligt Coupland (2005) delas upp i tre kategorier, där den första 

hanterar CSR och dess funktion för att skapa och etablera konkurrensfördelar emot sina 

konkurrenter och bidra till lönsamhet. Den andra kategorin fokuserar till stor del på företags 

tendenser till att prioritera en maximering av vinsten i ekonomiska termer, samtidigt som 

företagen strävar efter att uppnå en balans för att besvara de konkurrerande kraven från 

exempelvis aktieägare. Den sista kategorin är gällande lagar och regler, här konstateras att vissa 

handlingar inte är genomförbara då lagar och regler begränsar utförandet för företaget. Ansvaret 

placeras utom företaget genom att hänvisa till lagar och regler och på så sätt rättfärdigas tidigare 

handlingar (ibid.). Genom att utnyttja institutionell retorik utformar företag sitt ansvar mot 

samhället på ett affärsmässigt vis. Vid en noggrannare analys av en hållbarhetsredovisning kan 

man enligt Coupland (2005) se diskreta indikationer om att lönsamheten är det som är av 

primärt intresse för företaget. De miljömässiga och sociala aspekterna blir därför sekundärt och 

fungerar som en typ av hävstång till lönsamheten. 

    

Den tredje repertoaren, Other de-legitimation beskrivs av Coupland (2005) som en metod där 

legitimitet skapas för sitt eget företag genom att uppvisa konkurrenternas svagheter och 

underminera dess legitimitet. Detta med hjälp av ett noggrant utvalt språkval. På så vis vill 

företag påpeka att man är bättre än sina konkurrenter vilket leder till att företaget legitimerar 

sig själva. Det görs exempelvis genom att understryka sitt arbete med socialt ansvar och 

miljöfrågor och titulera sig själva som erfarna och mer kunniga. En annan metod är att 

ifrågasätta och förminska CSR som koncept genom att påvisa organisationens kunskapsnivå 

och att konstatera sin ledande roll i frågan.  

 

Den sistnämnda repertoaren context specific legitimation handlar om hur ett företag anpassar 

sin hemsida för att skapa legitimitet. Eftersom denna studie endast undersöker 

hållbarhetsredovisningar diskursivt kommer denna repertoar tas bort från diskursanalysen. 

Ytterligare redogörelse för den modifierade tolkningen av Couplands (2005) repertoarer, se 

avsnitt 2.5. 

2.4 Hållbarhetsdimensioner 

Larsson, Bratt och Sandahl (2011) beskriver hållbarhet utifrån tre olika dimensioner, vilka är 

ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensioner. Vidare adderas teknologisk hållbarhet som 

en fjärde dimension, se motivering nedan.  
 

Den första dimensionen är social hållbarhet vilken förhåller sig till samhället, människor och 

organisationer och hur arbetet förs för att kommande generationer ska få bra möjligheter till 

välstånd (Lehtonen 2004). Matthews (1997) utvecklar begreppet ytterligare och menar att social 

hållbarhet är en påföljd av sociala investeringar som en organisation prioriterar mot 

intressentgrupper som verkar samhället. Vidare menar Matthews (1997) att till skillnad från det 

traditionella synsättet att företagens ansvar är att förse aktieägarna med avkastning handlar 

social hållbarhet om prioritering av sina medarbetare med hänsyn till lön och säkerhet, men 

också enklare ingrepp som att öppet redovisa fördelningen mellan uppskjutna och betalda 

skatter inför sina intressenter.  
 

Miljömässig hållbarhet handlar om jordens ekosystem och hur arbetet kring frågor som 

framställning av energi och hur samhället förser sig med mat hanteras (Larsson, Bratt & 

Sandahl 2011). För att konvertera denna dimension till företagsnivå har begreppen 
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miljökostnader och miljöinvesteringar tagits fram (EU-kommissionens rekommendationer 

2001). Kostnaderna och investeringarna är sådana som orsakas av olika miljöskyddsåtgärder 

som uppstår för att förhindra, reducera eller återställa skador på miljön. Enligt EU-

kommissionens rekommendation (2001) kan uppskattningar göras då det förekommer 

svårigheter om vad som är direkt hänförligt till miljökostnader och miljöinvesteringar.  
 

Ekonomisk hållbarhet handlar i korthet om tillväxt i BNP förutsatt att övriga 

hållbarhetensdimensioner inte får några negativa konsekvenser (Mulligan 2017). Dimensionen 

berör huruvida ett företag lever upp till fortlevnadsprincipen och enligt Spangenberg och 

Bonniot (1998) måste ett företag ha pengar över efter betalda utgifter kopplade till 

verksamheten. Pengar som blir över ska då täcka för räntan och avkastningen på det totala 

kapitalet. Fagerström, Hartvig och Lindberg för vidare resonemanget kring ekonomisk 

hållbarhet och menar att det handlar om “going concern” som innebär att ett företags 

verksamhet är hållbar om den klarar av att fortskrida långsiktigt utan att riskera konkurs 

(Tidningen Balans 2016). 

 

Den teknologiska hållbarheten handlar i korthet om att företag redovisar direkta forsknings- 

och utvecklingskostnader (FoU-kostnader) men även indirekta kostnader i form av tidigare 

FoU-investeringars avskrivningar (Tidningen Balans 2016). FoU är en betydelsefull aspekt i ett 

företags potential att följa fortlevnadsprincipen och således uppnå långsiktig hållbarhet vilket 

styrks av tidigare forskning. Tidigt kom Mansfield (1969) fram till slutsatsen att FoU-

investeringar leder till förväntade avkastningar. Likaså har efterföljande forskning från Chan, 

Faff, Ghargori och Ho (2007) påpekat att FoU har en påtaglig positiv inverkan på kommande 

avkastningar.  

2.5 Förädlingsvärde 

En tidig definition av begreppet förädlingsvärde beskrevs av Suojanen (1954) som intäkter med 

avdrag från externa kostnader såsom material, råvaror, energi etcetera. Avskrivningarna är en 

kostnad som i Suojanens (1954) modell inte ingår i de externa kostnaderna, något som också 

framgår av Fagerströms, Hartvig och Lindbergs uppdaterade modell (Tidningen Balans 2016). 

En beskrivning av vad förädlingsvärdet presenterar har tagits fram av Haller och Van Staden 

(2015) vilka sammanfattar begreppet som ett mervärde en organisation generar inom loppet av 

en bestämd tidsperiod. Kontentan vid appliceringen av en förädlingsvärdemodell är enligt 

Suojanen (1954) att förse intressenter med information om hur mervärdet fördelas mellan 

intressenterna. Kijewska, Bluszcz och Sojda (2015) menar att förädlingsvärdet i sig inte är 

intressant, däremot om man utvecklar förädlingsvärdet till en fördelning mellan olika 

intressentgrupper blir det desto mer relevant.  
 

På finansiella marknader är det enligt Figge och Hahn (2005) etablerat att kapital fördelas dit 

där de väntas ge maximal avkastning och därmed skapa så bra värde som möjligt för 

verksamheten. Enligt Wurgler (2000) så sker det en allokering oavsett bransch av 

förädlingsvärdet. Figge och Hahn (2005) hävdar att effektiviteten kring hållbarhetsarbete 

sammanhänger med förädlingsvärdet som fördelas i alla olika delar av verksamheten. Med 

effektivitet menas att för en given mängd insatt kapital få ut ett större värde i den andra ändan, 

ett värde i form av pengar (ibid.). Det är även enligt Figge och Hahn (2005) beslutet av 

kapitalallokering i verksamheten som är det mest vitala för att fastställa hållbarheten inom ett 

visst företag.  

 

Enligt Figge och Hahn (2005) är företag i behov av flera olika former av kapital och inte endast 

ekonomiskt kapital som i synnerhet berör aktieägarna och andra investerare. De olika formerna 
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av kapital måste tas i beräkning för att få ett mer omfattande perspektiv angående hållbar 

utveckling och dess kontribution till samhället. Figge och Hahn (2005) ger exempel på i dess 

forskning på ett gas/olje-bolag där de miljömässiga och sociala faktorerna exemplifierar hur 

resurserna fördelas inom de båda dimensionerna. Posten som Figge och Hahn (2005) 

undersökte och beräknade var exempelvis arbetsplatsolyckor i den sociala dimensionen samt 

utsläpp av koldioxid i miljödimensionen. De uppmärksammar dilemmat att på ett effektivt sätt 

mäta hållbarhet utifrån det fördelade förädlingsvärdet. För att få jämförbarhet på ett mer 

tillförlitligt vis, borde valet av metoden för mätning vara densamma vid undersökning av flera 

företag som verkar i samma bransch eller är av likartad storlek (ibid.). Figge och Hahn (2005) 

betonade att det uppstår en särskild svårighet i mätningen när företag inte redovisar för poster 

inom den sociala och miljömässiga dimensionen, som därav leder till svårigheter vid en 

jämförbarhet mellan olika företag.  
 

För att tidigare undersöka hållbarhet och förädlingsvärde användes enligt Figge och Hahn 

(2011) variablerna sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensioner. Dock var det endast den 

sistnämnda som användes som beroende variabel, då sociala och miljömässiga dimensioner 

endast betraktades som komplettering till den ekonomiska dimensionen.  Figge och Hahn 

(2011) är positiva till mätning av alla tre ovan nämnda dimensioner, då de anser att även de 

sociala och miljömässiga dimensionerna är kompatibla i sammanhanget hållbarhet och 

förädlingsvärde (ibid.). Dock finns det en begränsning vid mätning av miljökostnader och 

miljöinvesteringar då posten i den finansiella redovisningen är relativt ny och ej etablerad. 

Posten är dessutom frivillig för företagen att ta med (Bokföringsnämnden 2003). Fagerström, 

Hartvig och Lindberg har modifierat förädlingsvärdemodellen ytterligare och adderat en 

hållbarhetsdimension, teknologisk hållbarhet (Tidningen Balans 2016). FoU är en betydelsefull 

aspekt i ett företags potential att följa fortlevnadsprincipen och således uppnå långsiktig 

hållbarhet vilket styrks av tidigare forskning (Mansfield 1969). 

 

Nedan ges en övergripande beskrivning av Fagerström, Hartvig och Lindbergs modifierad 

förädlingsvärdesanalys som redogör för tillvägagångssättet i analysen av den finansiella 

redovisningen (Tidningen Balans 2016). För en mer specificerad och detaljerad förklaring av 

tillvägagångssätt, se avsnitt 3.5 i metoden. Modellen bygger på data från den finansiella 

redovisningen och genom värden från resultaträkningen kan nyckeltal från fyra olika 

hållbarhetsdimensioner räknas fram, vilka är följande:   
 

1. Social hållbarhet: Hur mycket betalas ut i lön? (+ Sociala kostnader)   
2. Miljömässig hållbarhet: Hur stora är miljökostnaderna och miljöinvesteringarna?   
3. Ekonomisk hållbarhet: Hur mycket ges ut i utdelning?   
4. Teknologisk hållbarhet: Hur stora är kostnaderna för forskning och utveckling?  
  

Från dessa dimensioner kan nyckeltal räknas fram i förhållande till ett förädlingsvärde genom 

att subtrahera omsättningen med externa kostnader (insatsvaror och insatstjänster). Kvar av 

omsättningen blir då de kostnader som företaget i en högre grad kan påverka och välja hur det 

ska disponeras. Den delen av förädlingsvärdet som ej räknas med i finansiell, social, 

miljömässig eller teknologisk hållbarhet är övriga avskrivningar och ett utrymme för framtida 

avskrivningar på inventarier och kommer fortsättningsvis klassificeras som ”kvar i företaget”.  

2.6 Studiens analysmodell  

Denna studie kommer att undersöka hur företag legitimerar sitt hållbarhetsarbete och mäta 

hållbarhet från två rapporter, hållbarhetsredovisningen och den finansiella redovisningen. 
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Nedan kommer därför en redogörelse för hur studien undersöker och mäter 

hållbarhetensdimensionerna i diskursanalysen och förädlingsvärdeanalysen. 

   

Genom att använda oss av en modifierad modell av Couplands (2005) repertoarer kommer 

studien kunna ge svar på hur de utvalda företagen skapar legitimitet med hjälp av språket genom 

sin kommunikation och presentation av sin hållbarhetsredovisning. Context specific 

legitimation selekteras aktivt bort med hänvisning till att den handlar om hur företag anpassar 

sin hemsida för att skapa legitimitet. För att göra det möjligt att svara på studiens andra 

frågeställning huruvida det är möjligt att mäta hållbarhet utifrån de fyra olika 

hållbarhetsdimensionerna kategoriseras resultatet utifrån den kodningen av repertoarerna. 

 

Sedan kommer Fagerström, Hartvig och Lindbergs modifierade förädlingsvärdemodell att 

användas för att mäta hållbarhetsdimensionerna i den finansiella redovisningen (Tidningen 

Balans 2016). Här kommer en viss tolkning att göras för att få en så representativ bild av 

räkenskaperna som möjligt, något som mer utförligt kommer att redogöras för i metoden.  
 

När empirin slutligen är bearbetad och färdig kommer resultaten från de två modellerna ställas 

mot varandra för att besvara studiens andra frågeställning: I vilken utsträckning är det möjligt 

att mäta hållbarhet utifrån den finansiella redovisningen och jämföra/analysera den mot 

hållbarhetsredovisningen? En specifik genomgång av tillvägagångsätt och hur analyserna 

kommer genomföras beskrivs i metoden.  
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3 Metod 
Studien använder två analysmodeller, en diskursanalys och en förädlingsvärdeanalys, för att 

kunna ställa resultaten från de båda analyserna mot varandra. Valet av diskursanalysen 

gjordes av en tolkande och strategisk ansats med fokus på hur språket används. Det här kapitlet 

börjar med att redogöra för forskningsansats, val av företag samt datainsamling. Vidare 

redogörs det för tillvägagångssättet för studiens analysmodeller och kapitlet kommer att 

avslutas med reflektioner över valda analysmodeller och etiska överväganden. 

3.1 Forskningsansats 

Enligt Bryman och Bell (2017, s. 58) finns det två olika undersökningsansatser inom forskning, 

kvalitativ samt kvantitativ. Dessa två ansatsers åtskillnad är betydelsefull då det handlar om en 

klassificeringsfråga angående olika metoder inom forskning av företagsekonomi. Den 

vanligaste beskrivningen av förhållandet mellan kvalitativ och kvantitativ forskning kan 

framställas med att den kvalitativa forskningen har ett induktivt tillvägagångssätt som har sin 

grund i tidigare forskning. Kvantitativ forskning har ett deduktivt synsätt där fokus är att 

framställa teorier, där explicita hypoteser ska bekräftas eller förkastas.. Denna studie kommer 

ha en kvalitativansats med ett induktivt tillvägagångssätt och genom modifierade modeller 

försöker studien förklara och bevisa slutsatser utifrån empirin (Bryman & Bell 2017).  

3.2 Val av företag 

De utvalda företagen i studien är båda företag som enligt ÅRL är skyldiga att upprätta en 

hållbarhetsredovisning, valda företag använder sig också av GRIs ramverk vid uppförande av 

densamma. För att öka relevansen i studien ligger fokus på företag som av konsumenter anses 

vara hållbara och som upprättar kvalitativa hållbarhetsredovisningar under 2018. Studien 

avgränsas till företagen Stora Enso och Stena Metall som är två av dem ledande företagen 

i kategorin B2B (business to business) inom CSR. Företagen förekommer båda på listan 

Sustainable Brand Index 2018 där Sveriges mest hållbara företag presenteras varje år, ett index 

som är uppbyggt på konsumentintervjuer.  

3.2.1 Presentation av Stena Metall och Stora Enso 

Stena Metall är ett moderbolag till Stena Recycling som är verksamt i tio länder och på mer än 

200 platser. Stena Metall omsätter ca 27 miljarder och i koncernen är det styrelsen som ansvarar 

för upprättandet av hållbarhetsredovisningen. En organisation har skapats bestående av en 

hållbarhetskoordinator i varje företag. Med tillgång till verkställande direktören (VD) och 

representanter för områden inom HR, marknad och kommunikation, miljö, säkerhet och 

produktion arbetar koordinatorerna med hållbarhetsarbetet och rapporterar sedan till en 

koordinator på koncernnivå. Hållbarhetskoordinatorerna ansvar är också att förankra 

hållbarhetsfrågor med bolagscheferna (Stena Metall 2018). 

 

Stora Enso är ett av världens största pappers-förpacknings och skogproduktbolag. Den största 

delen av verksamheten bedrivs i Sverige och bolagets huvudkontor är stationerat i Helsingfors. 

Företaget är ledande inom hållbar skogsindustri och placerar sig på en andraplats på 

listan av Sustainable Brand Index 2018. Hållbarhetsarbetet främjas av styrelsen, 

ledningsgruppen och  VD, däremot är det VD som har det yttersta ansvaret för strategin. 

Styrelsen har även en kommitté som löpande granskar implementeringen av 

hållbarhetsstrategier (Stora Enso 2018).   
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3.3 Studiens datainsamling 

Saunders, Lewis och Thornhill (2007) menar att det finns två olika data till en studies empiriska 

avsnitt, vilka är primärdata och sekundärdata. Studien använder endast primärdata vilket är 

information som införskaffats för egen hand. Sekundärdata är information som inte samlats in 

personligen utan som till exempel samlats in av andra organisationer. Primärdata i denna studie 

har samlats in från företagens hållbarhetsredovisningar och finansiella redovisningar, vilka har 

inhämtats på respektive företags hemsida.  
 

Analysmaterialet som används utgörs av publika och allmänna dokument som är tillgängliga 

på företagens hemsidor. Med grund i Couplands (2005) repertoarer identifieras det vad 

företagen kommunicerar kring sitt hållbarhetsarbete i sina hållbarhetsredovisningar. Studiens 

data bygger på texter från offentliga dokument som återspeglar företagens hållbarhetsarbete och 

siffror från företagens årsredovisningar. Sedan analyseras och granskas studiens data genom att 

utföra två olika analyser, för att tolka innebörden av det som kommuniceras. 
 

Något som ligger till grund för att studien ska kunna uppnå en så representativ bild som möjligt 

av företagen är en noga genomförd litteratursökning, vilket leder till att den insamlade datan 

kommer att tolkas och analyseras på ett tillförlitligt sätt som möjligt (May 2013). Den 

genomförda litteratursökningen kommer att bidra med kunskap samt en tydligare infallsvinkel 

med hjälp av tidigare studier och forskning, vilket leder till ett tydligt förhållningsätt till 

hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisningar (Patel & Davidson 2013). Processen kring 

analysen kan beskrivas som upprepande och iterativ. Studien har gjort ett aktivt val och minskat 

datamaterialet genom modifierade analysmodeller samt lägga vikt och fokus på att tolka, 

sammanfatta och transformera den data som har analyserat. I och med att en diskursanalys 

understryker och poängterar språkets betydelse har det insamlade materialet lästs och 

analyserats noggrant, när ett tydligt perspektiv skapats gås materialet åter igenom vid 

upprepande tillfällen. 

 

3.4 Diskursanalys 

Diskursanalysen är en relativt ny analysmodell inom samhällsvetenskapen och i början av år 

2000 var den kontroversiell och mycket ifrågasatt. Idag är dock läget annorlunda och allt fler 

samhällsvetenskapliga undersökningar använder sig av diskursanalytisk tradition (Bergström 

& Boréus 2012). Inom samhällsvetenskapen kan diskursanalysen betraktas som vetenskap- och 

samhällsteori, men ses även som en metod då den inkluderar ett speciellt sätt att undersöka och 

analysera texter (ibid.). Dem som anför diskurs som teori understryker distans till empirisk 

vetenskap och kännetecknar diskursteori som konstitutiv teori (Howarth 2007). 

Diskursanalysen beskrivs som en specifik analys för att identifiera en kontext samtidigt som 

den inriktar sig på frågor om makt och identitet och dämpar inflytelsen av offentliga aktörer 

(Coulthard 1996). 

 

Metoden, vars grunder är klargjorda i referensramen, kommer att modifieras i syfte att svara på 

vår första frågeställning: Hur kommunicerar företag sitt hållbarhetsarbete föra att skapa 

legitimitet i sina hållbarhetsredovisningar?  

 
  



 

 - 17 - 

Tabell 3.1 Tillvägagångssätt för kodning 

Repertoar  Studiens tolkning av Coupland  

Social legitimation  Hänvisningar till faktorer bortom företagets 

kontroll som tvingar organisationen till handling.  

Responsible legitimation  Hänvisar till lönsamhet och konkurrensfördelar, 

uttalar att lagar följs.  

Other de-legitimation  Avlegitimering genom att baktala konkurrenter men 

också genom att positionera sig själva som erfarna, 

kunniga och ledande inom ämnet.  

 

Studiens andra frågeställning är: I vilken utsträckning är det möjligt att mäta hållbarhet utifrån 

den finansiella redovisningen och jämföra/analysera den mot hållbarhetsredovisningen? För att 

svara på denna frågeställning kommer kodningen att delas in i hållbarhetsdimensioner utefter 

en kategorisering och tolkning av vad textutdragen från kodningen kommunicerar, se tabell 3.2. 

 
Tabell 3.2 Tillvägagångssätt av kategorisering av kodningens resultat 

Hållbarhetsdimensioner  Studiens kodning  
Social hållbarhet  Indikatorer på att företag i 

hållbarhetsredovisningar argumenterar för: 

• Personalinvesteringar  
• Förhållning till sina intressenter  
• Mänskliga rättigheter  

Miljömässig hållbarhet  Indikatorer på: 
• Miljökostnader  
• Miljöinvesteringar  

Ekonomisk hållbarhet  Indikatorer på att skapa affärsmässiga fördelar 

och mervärde gentemot sina aktieägare:  
• Hur tillfredsställs aktieägarna  
• Förhåller sig till att vara lönsam  

Teknologisk hållbarhet  Indikatorer på: 
• Forskning och utveckling  

 

3.5 Förädlingsvärdeanalys 

För att mäta prestationer för det pågående arbete som sker inom hållbarhetsredovisningen krävs 

uppföljningssystem av olika slag (SOU 1999:127). Nyckeltal kan beskrivas som ett 

sammanfattande index över förhållanden, sanna eller osanna, verkliga eller overkliga. Nyckeltal 

skapar rentav en formulering för den verklighet vi konstruerar och representerar, sådan som vi 

uppfattar den (Catasús 2008). Nyckeltal utgör grundläggande mätvärden för organisationer och 

är ett vedertaget tillvägagångssätt för att analysera och följa upp verksamheter (Öberg 2017). 

Hållbara nyckeltal kan enligt Öberg (2017) delas in i tre underkategorier, social hållbarhet, 

miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Ett upplägg som följer definitionen av 

hållbarhet är Fagerstörm, Hartivg och Lindbergs förädlingsanalys adderat med den 

teknologiska hållbarheten (Tidningen Balans 2016).   
 

I studiens analysmodell av förädlingsvärde kommer social, miljömässig, ekonomisk, 

teknologisk hållbarhet samt “kvar i företaget” mätas, se figur 3.1. Social hållbarheten beräknar 

lönekostnader och sociala kostnader och i den ekonomiska hållbarheten inräknas storleken på 

utdelningen. Den miljömässiga hållbarheten räknas fram genom dem miljömässiga kostnaderna 

samt aktiverade miljöinvesteringar. Teknologiska hållbarhet motsvarar kostnader för forskning 
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och utveckling och slutligen mäts ”kvar i företaget” som skillnaden mellan förädlingsvärdet 

och summan av de fyra första hållbarhetsdimensionerna.    

 

 

 

 
Figur 3.1 Fördelning av förädlingsvärdet 

 

I tabell 3.3 ges en förenklad redogörelse för ett beräkningsexempel av förädlingsvärdet i 

miljoner kronor (mkr). När förädlingsvärdet är uträknat återstår det sedan att fördela värdet 

mellan de olika hållbarhetsdimensionerna som klargörs i tabell 3.4. 

 
Tabell 3.3 Exempelberäkning av förädlingsvärde 

Beräkning av förädlingsvärde  mkr 

Nettoomsättning  20 853  

Externa kostnader  -15 060  

Förädlingsvärde  5 803  

 

 

I tabell 3.4 redovisas hur förädlingsvärdet har allokerats mellan de olika 

hållbarhetsdimensionerna. Fördelningen framförs i både mkr och i förhållande till 

förädlingsvärde.   

 
  

Förädlingsvärdemodell

Miljömässig hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Kvar i företaget

Social hållbarhet Teknologisk hållbarhet



 

 - 19 - 

Tabell 3.4 Exempelfördelning av förädlingsvärdet 

Fördelning av 
förädlingsvärde  

mkr % av 
Förädlingsvärde 

1.Ekonomsik hållbarhet  
  

Utdelning (ägare)  465 
 

Finansnetto (kreditgivare)  248 
 

Totalt  713 12,30 % 

2.Social hållbarhet  
  

Till anställda  
  

Ledning/styrelse  57 
 

Övrig personal  2100 
 

Totalt  2157 37,20 % 

Till offentlig sektor  
  

Betald Företagsskatt  124 
 

Uppskjuten företagsskatt  335 
 

Punktskatter  200 
 

Totalt  659 11,30 % 

3.Miljömässig hållbarhet  
  

Miljökostnader  307 
 

Avskrivningar miljöinvest.  150 
 

Totalt  457 7,90 % 

4.Teknologisk hållbarhet  
  

FoU-kostnader  357 
 

Avskrivningar FoU  43 
 

Totalt  400 6,90 % 

5.Kvar i företaget  
  

Totalt  1417 24,40 % 

Summa 5803 100 % 

3.6 Metodreflektion  

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 562) är det viktigt att vara medveten och beakta viss skevhet 

vad det gäller pålitligheten i digitala dokument. Gällande den kvalitativa dataanalysen riktas 

det kritik av kodningsförfarandet då det finns potentiella problem kring att kontexten kan gå 

förlorad i det som sägs. Till följd av att selektera textstycken från sammanhanget det 

förekommer från kan den sociala situationen tappas bort (Bryman & Bell 2017, s. 532). Ett 

etiskt perspektiv vid val av en kvalitativ metod är potentialen att själva välja vad som lyfts upp 

och vad som inte lyfts upp i analysen. Det som lyfts upp kan framställas som förmånligt eller 

oförmånligt för ett företag. Därav är det av största vikt att eftersträva en representativ bild av 

företagen, att inte vara partisk och inte lyfta det negativa för ett företag och det positiva för ett 

annat. För att säkerställa en representativ bild och öka transparensen i studien redovisas 

analysens alla steg, vilket bidrar till en opartisk och mer representativ bild av de företag som 

kommer analyseras och granskas. Samtidigt är studien författare väl medvetna om att det 

material som används till viss del är beroende av betraktarens personliga tolkning och därför är 

det svårt att helt utesluta att personliga erfarenheter och värderingar påverkar studien. Detta är 

en bidragande orsak till att studien inte utför intervjuer då det kan bidra till ett subjektivt och 

partiskt förhållningssätt. Studiens specificerar fortsättningsvis hur de olika delarna av det 

insamlade material klassificeras i repertoarer för att sedan kategoriseras. Tillsammans upprepas 

tolkningsprocessen för att minimera både de systematiska och tolkande felen som kan uppstå 

för att öka studiens grad av trovärdighet.  
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Ett alternativ till diskursanalysens text-metod är en innehållsanalyserande kvantitativ ansats.  

Studien hade dock blivit begränsad i och med att den inte fått en strategiska och tolkande ansats 

studien är i behov av för att besvara syftet. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 320) ligger vikten 

i en kvantitativ innehållsanalys på frekvens och mätning vilket haft till följd av att den ofta fått 

ta emot kritik för att sakna teoretiskt grund. Den kvalitativa ansatsen och diskursanalysen 

medför utveckling och förbättring av nuvarande teori. Med hjälp av tal och skrift vill människor 

uppnå olika ting och diskursanalysen har inriktning på strategierna som tas i anspråk för att 

uppnå olika syften (Bryman & Bell 2013, s. 532). Studien anser att en kvantitativ ansats då 

”mätningarna” inte kan klassificeras i en kvotskala är problematisk. Vidare undersöks och 

analyseras offentliga digitala dokument som är riktade till allmänheten och intentionen med 

studien är inte att rikta kritik mot de företag och dokument som undersökas och 

analyseras. Därför passar diskursanalysen bra när studien ska studera och analysera vad företag 

kommunicerar kring sitt hållbarhetsarbete i sin hållbarhetsredovisning, samt ifall det är möjligt 

att utifrån den finansiella redovisningen mäta hållbarhet och ifall det går att jämföra och 

analysera detta mot hållbarhetsredovisningen.  
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet utifrån empirin. Till en början redovisas hur Stena Metall  

legitimerar sin verksamhet. Efter detta tolkas och kategoriseras resultatet  till de fyra olika 

hållbarhetsdimensionerna. Sedan redogörs fördelningen av förädlingsvärdet och vidare 

kommer studien undersöka i vilken utsträckning det är möjligt att jämföra resultatet mellan 

kategoriseringen av hållbarhetsdimensionera och förädlingsvärdet samt analysera detta 

resultat. Samma procedur kommer sedan att återupprepas för Stora Enso AB. Avslutningsvis 

kommer studien redogöra för en sammanfattande analys av hur de båda företagen legitimerar 

sina verksamheter och på ett tydligt sätt vill kunna jämföra och ställa företagen mot varandra 

i relation till studiens teorier.  

4.1 Stena Metall 

Kodningarna och tolkningarna av Stena Metalls hållbarhets- och finansiella redovisning 

kommer att sammanställas och presenteras nedan. Empirin från hållbarhetsredovisningen samt 

tolkning av dess resultat som ligger till grund för fördelningen av hållbarhetsdimensionerna 

finns tillgängliga i bilaga 1.1 och bilaga 1.2.  

4.1.1 Hur legitimerar Stena Metall sig? 

Resultatet från Stena Metall summerades ihop till 34 textutdrag från dess 

hållbarhetsredovisning som kommunicerar hur de skapar legitimitet. Resultatet kommer att 

presenteras och analyseras nedan. 

 
Tabell 4.1 Stena Metall, textutdrag per repertoar 

Social legitimation  Responsible legitimation  Other de-

legitimation  

Totalt   

20st  13st  1st  34st  
  

 

Något som karaktäriserar hur Stena Metall legitimerar sin verksamhet är återkommande 

argument i olika formuleringar vilket kännetecknar social legitimation (Coupland 2005). Stena 

Metalls intressenter har förväntningar angående verksamhetens hållbarhetsarbete. För att möta 

och svara upp till dessa förväntningar kommunicerar Stena Metall att verksamheten har en 

öppen och regelbunden dialog med sina intressenter. Se kommande textutdrag från bilaga 1 

som exemplifierar de återkommande argumenten om de regelbundna dialogerna med 

intressenterna. ”Med lokal närvaro och öppen dialog med intressenter medverkar koncernen till 

en positiv samhällsutveckling” (Stena Metall 2018, s.47). Vidare skriver de också: ”Genom 

regelbunden dialog med kunder, medarbetare, kreditgivare, politiker och grannar till 

anläggningarna får koncernen nödvändig input till utvecklingen av det strategiska 

hållbarhetsarbetet” (Stena Metall 2018, s.47). 

 

Stena Metall understryker att konsumenterna blir allt mer pålästa och kunniga inom 

hållbarhetsfrågor, vilket höjer förväntningarna på företaget. Således skapas legitimitet genom 

att belysa samhällets förväntningar av vad ”världen är i behov av” vilket också karaktäriserar 

social legitimation (Coupland 2005). Denna trend gör att företaget identifierar intressenternas 

efterfrågan för att på så sätt kunna möta marknadens hårdnande krav. De båda textutdrag nedan, 

tagna från bilaga 1 är en del av resultatet från kodningen som exemplifierar detta. ”Vi ser ett 

ökande intresse från våra kunder och samarbetspartners att tillsammans finna långsiktigt 

hållbara och värdeskapande lösningar” (Stena Metall 2018, s.13). ”Världen står inför en stor 

utmaning i att minska den totala klimatpåverkan. Hur företaget utnyttjar resurser som energi 
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och material på det mest effektiva sättet är viktigt, liksom utvecklingen mot fossilfria lösningar” 

(Stena Metall 2018, s.17). 

 

Som framgår av ovan tabell 4.1 skapar Stena Metall legitimitet genom kommunikation i dess 

hållbarhetsredovisning som kan härledas till repertoaren responsible legitimation. Stena Metall 

skapar och etablerar konkurrensfördelar emot sina konkurrenter genom att utnyttja institutionell 

retorik och hänvisa till CSR och dess funktion vilket är ett utmärkande för responsible 

legitimation (Coupland 2005). Vidare strävar Stena Metall efter att prioritera vinst och besvara 

kraven från sina aktieägare. Se kommande textutdrag, tagna ur bilaga 1 som illustrerar de två 

första kategorierna av responsible legitimation. ”Den cirkulära modellen visar produkter, 

tjänster och service som Stena Metallkoncernen erbjuder och vilka värden som skapas 

tillsammans med kunder, affärspartners och andra intressenter. Genom förbättrad lönsamhet 

kan koncernen göra investeringar som bidrar till en fortsatt utveckling av lösningar med bättre 

resursutnyttjande och minskad klimatpåverkan” (Stena Metall 2018, s.20) samt ”Stena Metall 

ska skapa lönsamhet genom att investera i affärsutveckling och forskning för att utveckla 

koncernens produkter och tjänster som skapar värde för ägare, kunder, samarbetspartners, och 

samhället i stort i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi” (Stena Metall 2018, s.38). 

 

Stena Metall förklarar hur företaget förhåller sig till regler och lagar och hur detta avgränsar 

arbetet för verksamheten. Således placerar de ansvaret utom sitt område och rättfärdigar 

handlingar retroaktivt. Detta kategoriserar den sista av de tre kategorierna och är något som 

starkt karaktäriserar responsible legitimation (Coupland 2005). Kommande textutdrag, tagna 

från bilaga 1 exemplifierar ovan resonemang. ”Stena Metallkoncernens uppförandekod bygger 

på FN:s Global Compacts principer om arbetsrätt, miljö, mänskliga rättigheter och anti-

korruption och kommuniceras med medarbetare och affärspartners för att säkerställa en samsyn 

kring dessa områden genom värdekedjan”(Stena Metall 2018, s.47) och ”Programmet bygger 

på affärsmässiga förutsättningar, omvärldsanalys, intressentdialoger och väsentlighetsanalys 

samt internationella riktlinjer och principer såsom FN:s Global Compact” (Stena Metall 2018, 

s.48). 

 

Den sista repertoaren other de-legitimation är den som Stena Metall använder sig minst utav 

för att legitimera sin verksamhet. Som framgår av tabell 4.1 framgick endast 1 textutdrag vars 

karaktär stämde överens med repertoaren. Här vill företaget uppvisa konkurrenternas svagheter 

och påvisa sig själva som strået vassare, vilket i sin tur leder till att legitimitet skapas till sin 

egen verksamhet. Detta har Stena Metall gjort genom att titulera sig själva som mer erfarna och 

kunniga, se textutdrag från bilaga 1 som påvisar detta påstående. ”Som Nordens ledande 

återvinningsföretag har Stena Metallkoncernen under verksamhetsåret 2017/2018 stärkt sin 

marknadsposition genom huvudsakligen organisk tillväxt” (Stena Metall 2018, s.12).    

 

Sammanfattningsvis skapar alltså Stena Metall legitimitet till sin verksamhet genom att främst 

kommunicera sådant som karaktäriserar social legitimation vilket uppfyllde 59 procent av 

kodningens resultat. Tätt följt med 38 procent av kodningens resultat kommer kommunikation 

av det som kan kategoriseras som responsible legitimation. Slutligen använder de sig utav other 

de-legitimation endast en gång i deras hållbarhetsredovisning, vilket motsvarar 2 procent av 

kodningens totala resultat. För resultatets fullständiga empiri se bilaga 1.    

4.1.2 Stena Metall om kategorisering av hållbarhetsdimensioner 

Kodningen resulterad sammanlagt i 34 textutdrag i hållbarhetsredovisningen som är kopplade 

till legitimering av hållbarhetsarbetet. Kodningens resultat har tolkats och kategoriserats, vilket 

summerade till att 5 textutdrag kopplades till ekonomisk hållbarhet, 17 till social hållbarhet, 16 
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till miljömässig hållbarhet och 14 till teknologisk hållbarhet. Dessa summerar till totalt 52 

textutdrag och finns tillgängliga i bilaga 2, se fördelning i tabell 4.2. 

 
Tabell 4.2 Stena Metall, textutdrag per hållbarhetsdimension 

Social 

 hållbarhet  

Miljömässig  

hållbarhet  

Ekonomisk 

hållbarhet  

Teknologisk 

hållbarhet  

Totalt   

17st 16st 5st  14st  52st  

 

Differensen mellan kodningen i avsnitt 4.1.1 och kategoriseringen förklaras av att vissa texter 

indikerar på hållbart arbete i mer än en dimension, se exempel på textutdraget. ” I dialog med 

kunder och andra samarbetspartners utvecklas kontinuerligt produkter och tjänster för ökad 

återvinning och resurseffektivitet av kundernas material.” (Stena Metall 2018, s.48). Stena 

Metall jobbar utifrån intressenters intresse, vilket indikerar på socialt hållbart arbete. Vidare 

beskrivs det att företaget utvecklar produkter och tjänster, något som kan tolkas som en 

indikator på forskning- och utvecklings utgifter. Slutligen kopplas även texten till miljömässig 

hållbarhet då investeringen görs för att öka återvinning och resurseffektivitet.   

 

Social hållbarhet: I termer av kvantitet är den sociala hållbarheten en av de mer prioriterade 

hållbarhetsdimensionerna i Stena Metall ABs hållbarhetsredovisning, vilket resulterade i 17 

texter. Ett återkommande argument är att det är omgivningen i form av kunder, leverantörer 

och andra samarbetspartners som har fått ett ökande intresse för långsiktigt hållbara och 

värdeskapande lösningar i skiftet från en traditionell, linjär värdekedja till en cirkulär 

värdekedja. Detta antyder på att Stena Metall AB, genom sin hållbarhetsredovisning 

kommunicerar sin medvetenhet om samhället samt hur verksamheten förhåller sig till 

densamma och dess intressenter (Bilaga 2). 
 

I resultatet återfinns också underlag och information angående hur arbetet med interna 

intressenter hanteras och investeras i. Det som nämns om arbete, engagemang och 

investeringarna hos dem anställda är upprättandet av en uppförandekod som bygger på FN:s 

Global Compacts principer om arbetsrätt, miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption. 

Uppförandekodens syfte är att säkerställa samsyn kring dessa områden genom hela 

verksamhetens värdekedja och fungerar som en påföljd av företagets sociala investeringar 

(Bilaga 2).  

 

Miljömässig hållbarhet:  Genom kodningen av det miljömässiga hållbarhetsarbetet framgår 

det att Stena Metall prioriterar miljöinvesteringar och miljökostnader högt. Något som speciellt 

lyfts fram är en stor investering gjord i Halmstad som förklaras som Europas modernaste 

återvinningsanläggning, vilket utgör navet i koncernens infrastruktur för industriell 

materialåtervinning. Vidare förklarar företaget att verksamheten är ledande i återvinnig av 

aluminiumråvara i Norden och menar att kontinuerlig dialog med kunder och samarbetspartners 

utvecklar denna process kontinuerligt ihop med en rad andra processer mot mer återvinning och 

resurseffektivitet (Bilaga 2).  
 

Genom att förbättra utformningen av sina plastprodukter samt förbättrad återvinning av 

plastavfall som kan användas i nya produkter ökas ständigt kundernas intresse för verksamheten 

då både Stena Metalls kunder och kundernas kunder har ett stadigt ökande intresse för 

återvinning och hållbarhet (Bilaga 2).  

 

Ekonomisk hållbarhet: Av de fyra hållbarhetsdimensioner var den ekonomiska hållbarheten 

minst prioriterad av Stena Metall med endast ett resultat av fem textutdrag.  Företaget riktar sig 

egentligen inte direkt till aktieägarna någon gång. I de fall det indikeras på att verksamheten 
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tillfredsställer sina aktieägare sker det genom en satsning på en annan hållbarhetsdimension. 

Vidare antyder Stena Metall att verksamheten är hållbar och kommer klara av att fortskrida 

långsiktigt utan att riskera konkurs, vilket vill säga leva upp till fortlevnadsprincipen. Se 

kommande textutdrag som exemplifierar detta, taget från bilaga 2. ”Stena Metall ska skapa 

lönsamhet genom att investera i affärsutveckling och forskning för att utveckla koncernens 

produkter och tjänster som skapar värde för ägare, kunder, samarbetspartners, och samhället i 

stort i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi” (Stena metall 2018, s.38). Företaget skriver också 

om sitt engagemang i Hagainitiativet, vilket handlar om att minska näringslivets 

klimatpåverkande utsläpp och att klimatstrategier som ger affärsmässiga fördelar (Bilaga 2). 

 

Teknologisk hållbarhet: Den teknologiska hållbarheten och utvecklingen i Stena Metall är 

central enligt deras hållbarhetsredovisning och kodningen resulterade i 14 textutdrag. Företaget 

poängterar vid flertalet tillfällen att organisationen kontinuerligt investerar i forskning, teknik 

och nya innovationer samtidigt som medarbetarnas kompetens ständigt utvecklas. Som exempel 

investerar Stena Metall i forskning och utveckling både när det gäller digital teknik likaså vid 

nya tekniker för produktion. Detta utgörs för att skapa lönsamhet och utveckla verksamhetens 

produkter och tjänster som skapar värde för företagets alla intressenter. Genom förbättrad 

lönsamhet kan företaget göra fler investeringar som bidrar till fortsatt utveckling av lösningar 

med bättre resursutnyttjande, vilket verksamhetens cirkulära modell eftersträvar.  

   

Koncernen analyserar löpande utvecklingen i omvärlden och har identifierat digitalisering och 

teknik som en viktig faktor för framtiden, men också ett ökat behov av råvaror. För att kunna 

möta framtidens efterfrågan krävs det långsiktiga investeringar, liksom ett nära samarbete 

mellan alla parter för att utveckla affärsmöjligheter.  

4.1.3 Stena Metall om fördelning av förädlingsvärde 

Av tabell 4.3 framgår det att Stena Metalls nettoomsättning är 26 680,7 mkr och att de externa 

kostnaderna är 24 642,7 mkr. Detta resulterar i en differens på 2 038 mkr som utgör 

förädlingsvärdet (Stena Metall 2018). Sedan presenteras fördelningen av förädlingsvärdet 

mellan de olika hållbarhetsdimensionerna.  

 
Tabell 4.3 Stena Metall, beräkning av förädlingsvärde 

Beräkning av förädlingsvärde  mkr 

Nettoomsättning  26 680,7  

Externa kostnader  -24 642,7  

Förädlingsvärde  2 038   

 

Av förädlingsvärdet är 3,9 procent fördelat på ekonomisk hållbarhet vilket motsvarar 79 mkr. 

Till social hållbarhet är sammanlagt 87,6 procent fördelat där 85 procent går mot löner till 

ledning/styrelse och anställda och 2,6 procent går till den offentliga sektorn. Den miljömässiga 

hållbarheten uppgår till 0 procent av förädlingsvärdet och den teknologiska hållbarheten uppgår 

till 1,9 procent. Detta resulterar i att 6,6 procent av förädlingsvärdet är ”kvar i företaget”, vilket 

motsvarar differensen mellan förädlingsvärdet och summan av hållbarhetsdimensionerna.  
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Tabell 4.4 Stena Metall, fördelning av förädlingsvärde 

Fördelning av förädlingsvärde  mkr  % 
av förädlingsvärde 

1.Ekonomsik hållbarhet      

Utdelning (ägare)  79    

Finansnetto (kreditgivare)  0    

Totalt  79  3,9 %  

2.Social hållbarhet      

Till anställda      

Ledning/styrelse  75,8    

Övrig personal  1657,4    

Totalt  1 733,2  85 %  

Till offentlig sektor      

Betald Företagsskatt  1,4    

Uppskjuten företagsskatt  50,8    

Punktskatter      

Totalt  52,2  2,6 %  

3.Miljömässig hållbarhet      

Miljökostnader  0    

Avskrivningar miljöinvest.  0    

Totalt  0  0 %  

4.Teknologisk hållbarhet      

FoU-kostnader  39    

Avskrivningar FoU      

Totalt  39  1,9 %  

5.Kvar i företaget      

Totalt  134,6  6,6 %  

Summa  2038  100 %  

 

4.1.4 Analys mellan hållbarhetsredovisningen och den finansiella 
redovisningen 

I tabell 4.5 redogörs resultaten från avsnitten 4.1.2 och 4.1.3 för att tydliggöra hur Stena Metall 

har prioriterat de fyra hållbarhetsdimensionerna i hållbarhetsredovisningen och i vilken 

utsträckning det genomsyrar den finansiella redovisningen. 

 
Tabell 4.5 Analys, möjlighet av jämförande mellan hållbarhetsdimensionerna och förädlingsvärde  

Social 
hållbarhet 

Miljömässig 
hållbarhet 

Ekonomisk 
hållbarhet 

Teknologisk 
hållbarhet 

Kvar i företaget 

4.1.2 Fördelning av 
hållbarhetsdimensioner i 
hållbarhetsredovisningen 

32,7 % 30,8 % 9,6 %  26,9 % 

 

4.1.3 Fördelning av 
hållbarhetsdimensioner i 
förädlingsvärdet 

87,6 % 0 % 3,9 % 1,9 % 6,6 % 
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Den sociala hållbarheten summerar till sammanlagt 17 textutdrag, motsvarande 32,7 procent 

och var den hållbarhetsdimension som förekom flest gånger, se tabell 4.5. Här kommunicerar 

Stena Metall om hur omgivningen har förändrats och hur verksamheten anpassar sig för att 

passa in i den nya cirkulära ekonomin. Här beskrivs också att organisationen har många 

samarbeten med olika typer av intressenter för att bidra till samhällsutvecklingen. Av dem 

sociala hållbarhetsindikatorerna framkom det dock relativt lite om hur företaget arbetar med 

sina anställda i form av löner, utbildningar etcetera. Av förädlingsvärdeanalysen kan inte några 

siffror utläsas som tyder på att företaget arbetar med eller investerar i samhället. Det som kan 

utläsas och är hänförligt till social hållbarhet är löner till anställda och ledning och vad företaget 

betalar i skatt vilket tillsammans summerar till 1 785,4 mkr, där 52,2 mkr av dessa motsvarar 

skatt. Dessa siffror motsvarar 87,6 procent av förädlingsvärdet. Den stora differensen här kan 

tolkas vara hänförlig till hur företaget använder sig av retorik vid uppbringandet av 

hållbarhetsredovisningen samt hur intressant det är för intressenterna att i text få utläsa hur 

mycket företagets anställda får i lön. Istället väljer Stena Metall att lägga fokus på hur företaget 

investerar i forskning och affärsutveckling för verksamhetens produkter och tjänster samtidigt 

som de anställdas kompetens ständigt utvecklas, vilket i sin tur genererar mervärde för 

företagets intressenter och samhället i stort (Ljung 1992).  

  

Genom kodningen av hållbarhetsdimensionerna framgår det att företaget prioriterar och 

investerar i olika miljöprojekt och studien kategoriserade 16 textutdrag till miljömässig 

hållbarhet, vilket motsvarar 30,8 procent. Som tidigare nämnts berättar Stena Metall om en stor 

investering gjord i Halmstad som beskrivs som Europas modernaste återvinningsanläggning 

vilket utgör navet i koncernens infrastruktur för industriell materialåtervinning. Vidare målar 

verksamheten upp sin aluminiumåtervinning som en kontinuerlig utvecklingsprocess, vilket 

kräver kontinuerliga investeringar. Förädlingsvärdeanalysen genomsyrar dock inte det företaget 

i text uttrycker i sin hållbarhetsredovisning. I miljökostnader och miljöinvesteringar redovisar 

Stena Metall inte några utgifter eller investeringar alls. Vad som ligger till grund för denna 

differens mellan redovisningarna kommer diskutera i nästa kapitel, se kapitel 5.  

 

Som tidigare nämnts var den ekonomiska hållbarhetsdimensionen lägst kvantitativt prioriterad 

med bara 5 textutdrag vilket motsvarar 9,6 procent av den insamlade empirin, se tabell 4.5. I de 

sammanhangen Stena Metall indikerar på ekonomisk hållbarhet uttrycker organisationen sig 

indirekt och använder sig av en annan hållbarhetsdimension. Av förädlingsvärdeanalysen i 

avsnitt 4.1.3 framgår det att den ekonomiska hållbarheten uppgår till 79 mkr och motsvarar 3,9 

procent av förädlingsvärdet, vilket hänför sig till utdelning till aktieägarna. Differensen kan ha 

sin grund i många varierande orsaker. En tolkning är att företaget har identifierat att dem måste 

intressera en större grupp intressenter för att öka möjligheterna att arbeta på ett långsiktigare 

och mer hållbart arbetssätt. Då företaget verkar i en mer dynamisk omgivning och värld än 

tidigare. Vilket enligt Freeman (2010) är en av byggstenarna i intressentteorin.  

 

Av analysen för den teknologiska hållbarheten i Stena Metalls hållbarhetsredovisning framgår 

det att forskning och utveckling värderas högt. Kodningen visar att 14 textutdrag är hänförliga 

till hållbarhetsdimensionen, vilket motsvarar 26,9 procent, se tabell 4.5. I text läggs fokus både 

på digital teknik men också på nya tekniker för produktion. I den finansiella redovisningen 

underbyggs också en del av det företaget skriver och av förädlingsvärdet på 2 038 mkr så 

disponeras 39 mkr på forskning och utveckling, vilket motsvarar 1,9 procent.  Förädlingsvärdet 

för den teknologiska hållbarheten är relativt enkel att följa upp i den finansiella redovisningen. 

Således tolkas skiljaktigheten som att Stena Metall är väldigt intresserade av att kommunicera 

flertalet gånger att företaget kontinuerligt investerar i forskning, ny teknik samt affärsutveckling 

men att detta inte återspeglas i den finansiella redovisningen. Stena Metalls presentation och 
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kommunikation av hur mycket dem investerar i den teknologiska hållbarheten tolkas som ett 

sätt att motverka informationsasymmetri. För att begränsa informationsasymmetrin signalerar 

verksamheten ut återkommande och liknande information för att erhålla legitimitet (Hahn & 

Kühnen 2013). 

4.2 Stora Enso 

Kodningarna och tolkningarna av Stora Ensos hållbarhets- och finansiella redovisning kommer 

att sammanställas och presenteras nedan. Se bilaga 1.3 för den insamlade empirin från 

hållbarhetsredovisningen samt tolkning av dess resultat som ligger till grund för fördelningen 

av hållbarhetsdimensionerna.   

4.2.1 Hur legitimerar Stora Enso sig? 

Kodningens resultat från Stora Enso identifierade 89 textutdrag i hållbarhetsredovisningen som 

kommunicerar hur företaget skapar legitimitet, se tabell 4.6. Textutdragen som utgör empirin 

finns tillgängliga i bilaga 1.3. Resultatet kommer att presenteras och analyseras nedan. 

 
Tabell 4.6 Stora Enso, textutdrag per repertoar 

Social       

legitimation   

Responsible  legitimation  Other de-  

legitimation  

Totalt   

50st  29st   10st  89st  

 

Kodningen av Stora Ensos hållbarhetsredovisning  resulterade i 50 textutdrag som 

kategoriserades under social legitimation. Stora Enso legitimerar sin verksamhet via 

hållbarhetsredovisningen genom återkommande argument i olika formuleringar vilket 

karaktäriserar social legitimation. Vidare har Stora Enso skapat en policy inom företaget som 

bygger på socialt ansvar och hållbarhet, vilken ska hjälpa verksamheten att leva upp till 

intressenternas förväntningar. För att kunna uppfylla policyns innebörd har företaget en öppen 

och kontinuerlig dialog med sina intressenter, vilket är något som kännetecknar social 

legitimation (ibid.). Något som exemplifierar detta är kommande textutdrag från bilaga 3, 

“Open dialogue with our key stakeholders is crucial if we are to successfully identify 

stakeholder concerns, global trends and market expectations” (Stora Enso 2018, s.7) samt ”The 

policy requires sustainable forest management through responsible sourcing and land use – to 

safeguard the health and ecological functions of ecosystems and to help conserve biodiversity, 

soil, and water resources. To achieve this, we maintain an open dialogue with our stakeholders” 

(Stora Enso 2018, s.50).  

 

Stora Enso antyder i sin hållbarhetsredovisning att intressenternas förväntningar på 

verksamheten blir större och större med tiden, vilket förklaras av att dem blir allt mer pålästa 

och kunniga inom frågor som berör hållbarhet. Stora Enso skapar legitimitet genom att urskilja 

intressenternas efterfrågan samt att uppmärksamma samhällets förväntningar av vad ”världen 

är i behov av”, vilket kännetecknar social legitimation (Coupland 2005). Intressenternas 

växande kunskap gör att företaget identifierar dess efterfrågan för att på så sätt kunna möta 

marknadens hårdnande krav. Kommande textutdragen är ett urplock från vårt empiriska 

material som exemplifierar hur företaget legitimerar sin verksamhet med hjälp av text som 

karaktäriseras av social legitimation. “Our operations are based on renewable raw material and 

sustainable forest management, which contribute to responsible consumption and resource use” 

(Stora Enso 2018, s.10) och ”We also contribute to raising awareness of global warming, which 

is a central topic in our communications with stakeholders” (Stora Enso 2018, s.11). 
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Fortsättningsvis skapar Stora Enso legitimitet till sin verksamhet genom kommunikation i dess 

hållbarhetsredovisning som kan härledas till repertoaren responsible legitimation. Stora Enso 

skapar och etablerar konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter genom att använda sig av 

institutionell retorik och peka på CSR och dess funktion vilket är ett karaktärsdrag för 

responsible legitimation (Coupland 2005). Vidare fokuserar Stora Enso på att prioritera vinst 

samt att bemöta sina aktieägares krav vilket även det är starkt ihopkopplat med responsible 

legitimation (Coupland 2005). Följande textutdragen, tagna från vårt empiriska underlag, se 

bilaga 3, illustrerar de två första kategorierna som igenkänner responsible legitimation. ”In 

2018, Forum Ethibel included Stora Enso in the Ethibel PIONEER Investment Register which 

indicates that the company can be qualified as a sector leader in terms of Corporate Social 

Responsibility (CSR). Stora Enso is also listed in the Ethibel Sustainability Index Excellence 

Europe” (Stora Enso 2018, s.66) och ”We address the concerns of key stakeholders, comply 

with regulatory frameworks, adhere to best practices, and manage supply risks” (Stora Enso 

2018, s.61).  

  

Stora Enso tydliggör hur de förhåller sig till regler och lagar och hur detta kan påverka och 

avgränsa verksamhetens arbete. På detta sätt placerar de ansvar utanför sitt område, vilket i sin 

tur rättfärdigar kommande likväl som redan utförda handlingar. Ovan beskrivning kategoriserar 

enligt Coupland (2005) den sista kategorin av responsible legitimation. Följande textutdrag 

taget från den insamlade empirin, se bilaga 3, exemplifierar resonemanget. ”Making sure that 

laws, regulations, and company rules are complied with is an essential part of our business” 

(Stora Enso 2018, s.30). 

 

Slutligen skapar Stora Enso legitimitet till sin verksamhet genom att använda sig av noggrant 

utvalt språkval för att titulera sig själva som mer erfarna och kunniga inom miljöfrågor och 

socialt ansvar än sina konkurrenter, vilket är utmärkande för other de-legitimation (Coupland 

2005). Fortsättningsvis påvisar Stora Enso sin egen organisations kunskapsnivå och fastställer 

sin ledande roll på marknaden. Kommande textutdrag belyser hur Stora Enso använder sig av 

responsible legitimation för att skapa legitimitet till sin verksamhet. ”In November 2018 Stora 

Enso was ranked as the most sustainable listed company in Sweden by Dagens Industri, Aktuell 

Hållbarhet, and Lund University School of Economics and Management” (Stora Enso 2018, 

s.66). 

 

Som framgår av tabell 4.6 samt bilaga 1.3 skapar alltså Stora Enso sammanlagt legitimitet till 

sin verksamhet genom att primärt presentera och kommunicera sådant som kännetecknar social 

legitimation. Således uppfyllde denna repertoar 56 procent av vad den totala kodningen 

resulterade i. Repertoaren som prioriterats näst mest utav Stora Enso i dess 

hållbarhetsredovisning är responsible legitimation och utgör 33 procent av det totala empiriska 

underlaget. Slutligen använder de sig av 11 procent språkval som karaktäriserar other de-

legitimation vilken således är den minst prioriterade repertoaren. 

4.2.2 Stora Enso om kategorisering av hållbarhetsdimensioner 

Av kodningen för Stora Enso framgår sammanlagt 89 textutdrag. Av dessa kategoriseras 9 till 

den ekonomiska hållbarheten, 68 till social hållbarhet, 46 till miljömässig hållbarhet och 3 till 

teknologisk hållbarhet. Detta summerar till 126 textutdrag sammanlagt och finns tillgängliga i 

bilaga 4, som tidigare nämnts i avsnitt 4.1.2 så förklaras skillnaden av att vissa texter indikerar 

på hållbarhet i mer än en dimension. Se fördelningen av de olika dimensionerna i tabell 4.7. 
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Tabell 4.7 Stora Enso, textutdrag per hållbarhetsdimension 

Social 

 hållbarhet  

Miljömässig 

hållbarhet  

Ekonomisk 

hållbarhet 

Teknologisk 

hållbarhet  

Totalt   

68st  46st  9st  3st  126st  

 

Social hållbarhet: För Stora Enso var den sociala hållbarheten högst prioriterade sett till antalet 

vilket gav ett utfall på 68 textutdrag. Ur flera textutdrag framgår det att företaget investerar och 

arbetar med sin personal och sina chefer, både genom interna och externa kurser och utbildning. 

Vidare görs medarbetarundersökningar för samtliga anställda i koncernen för att mäta hur nöjda 

och välmående personalen är. Företaget understryker här att verksamheten i den senaste 

mätning nått upp till 83 i indexet som utgår från en 100 skala.  

 

Resultatet visar också hur Stora Enso arbetar med externa intressenter för att få inblick i vad 

omvärlden förväntar sig och efterfrågar. Företaget tar till åtgärder som grundar sig i kunderna, 

leverantörer och andra samarbetspartners efterfrågningar dessa argument är återkommande. 

Företaget förklarar att i samarbete med statliga, icke-statliga och branschorganisationer 

utvecklar man branschpraxis för att bekämpa utmaningar kopplade till mänskliga rättigheter, 

svält samt allmän etik inom branschen. Mänskliga rättigheters stora betydelse för Stora Enso är 

också något återkommande och företaget hävdar att denna fråga är så pass integrerad i 

verksamheten att det är ett övergripande tema som genomsyrar organisationen, se textutdrag, 

“Respect for human rights is considered to be so integral to our long-term success that it is an 

overarching theme of our Sustainability Agenda.” (Stora Enso 2018, s.5).  

 

Miljömässig hållbarhet: Den miljömässiga hållbarheten utgör den andra dimension och är 

enligt kodningen den näst största i ordningen med sammanlagt 46 textutdrag. Av resultatet 

framgår det att Stora Enso identifierar sig själva som viktig aktör i kampen om den globala 

uppvärmningen och mot en fossilfri och mer hållbar värld. I deras strategi ingår att hjälpa sina 

kunder att leverera hållbara lösningar och produkter baserade på förnybart material till sina 

kunder. Tillsammans med statliga, icke-statliga och branschorganisationer är Stora Enso med 

och utvecklar branschpraxis mot en cirkulär ekonomi, vilket bland annat innefattas av 

minskning av matsvinn, hållbart skogsbruk och utveckling inom biokemi. Stora Enso skriver i 

sin hållbarhetsredovisning att organisationen påverkar och engagerar sig i samhället genom 

verksamhetens samtliga grenar, försäljnings- och försörjningskedjor.  Genom integration i båda 

kedjor bidrar verksamheten också med att öka medvetenheten om miljöfrågor, vilket är ett 

centralt ämne i kommunikationen med intressenter.   

 

Engagemanget och det miljömässiga arbetet genomsyrar, enligt Stora Ensos 

hållbarhetsredovisning, även den egna organisationen och för att påvisa detta skriver företaget 

att samtliga anställda utbildas i ekologisk förvaltning. Målet för verksamheten är att minska 

utsläppen av växthusgaser med 31 procent i produktionen fram till år 2030 med utgångspunkt 

från år 2010 då målet sattes. Vidare formuleras att företaget ständigt investerar för att förbättra 

resurseffektiviteten och återvinningen av material och att detta arbete även bekräftas av att 95 

procent av deras energiförbrukning är certifierad enligt ISO 50001 som är en standard för 

energieffektivitetshantering. För att ytterligare styrka sitt goda miljöarbete hänvisar företag till 

allmänt erkända riktlinjer för produktion som ingår i EU-lagstiftningen och att koncernens 

samtliga fabriker är certifierade enligt erkända hygienstandarder.  

 

Ekonomisk hållbarhet: Av hållbarhetsdimensionerna var den ekonomiska en av de med lägre 

prioritet och det var bara nio textutdrag som indikera på ekonomisk hållbarhet, vilket motsvarar 

9 procent. Stora Enso skriver återkommande att verksamheten vidtar åtgärder för att vara 
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lönsamma och tillfredsställa sina aktieägare. Exempelvis motiverar verksamheten sina 

investeringar i länder där det är hög risk för korruption och bedrägeri med att det är bra för 

lönsamheten. I hållbarhetsredovisningen hänvisar Stora Enso vidare till olika listor som 

företaget är topplacerade på. Av dessa listor ingår Forum Ethibels investeringsregister över de 

företag som är branschledare i CSR men också listor över ledande hållbarhetsföretag från 

tidningar som Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet.   

 

Teknologisk hållbarhet: Den teknologiska hållbarheten och utgifter på forskning och 

utveckling är inte essentiell i Stora Enso hållbarhetsredovisning och kodningen resulterade i  

endast 3 textutdrag till den insamlade empiri som är hänförliga till denna dimension. Istället för 

att framhålla att företaget investerar i forskning och teknik samtidigt som medarbetarnas 

kompetens ständigt utvecklas kommuniceras snarare allmänt om att forskning och utveckling 

är viktigt för företagets framtid. Företaget poängterar inte vad som egentligen görs och hur 

investering i forskning och utveckling ser ut. Som exempel skriver Stora Enso följande: “The 

development of capabilities in customer insight, innovation and operational efficiency, as well 

as the ability to utilise new technologies will be critical for our future success.” (Stora Enso 

2018, s.17).  

  

Vidare redogör Stora Enso för att verksamheten utvecklar processer och verktyg som ska leda 

till ändamålsenlig information, vilket i sin tur ska uppmuntra investerare att fokusera på 

företagets hållbarhet och resultat. Retoriken som används i detta textutdrag tolkas som att 

företaget trycker på att man vill uppnå långsiktig hållbarhet och således kategoriseras detta 

textutdrag under den teknologiska hållbarheten. 

4.2.3 Stora Enso om fördelning av förädlingsvärde 

Av tabell 4.8 framgår att Stora Ensos nettoomsättning uppgår till 10 486 mkr och de externa 

kostnaderna uppgår till 6 157 mkr. Differensen de emellan mynnar ut i förädlingsvärdet vilket 

uppgår till 4 329 mkr (Stora Enso 2018). Fördelningen av förädlingsvärdet mellan de olika 

hållbarhetsdimensionerna sammanställs i tabell 4.9. 

   
Tabell 4.8 Stora Enso, beräkning av förädlingsvärde 

Beräkning av förädlingsvärde  mkr  

Nettoomsättning  10 486  

Externa kostnader  -6 157  

Förädlingsvärde  4 329  

 

Av förädlingsvärdet är 7,5 procent fördelat på ekonomisk hållbarhet vilket motsvarar 326 mkr. 

Den sociala hållbarheten summerar posterna uppskjuten företagsskatt och löner till 1 551 (1330 

+ 221) mkr, vilket motsvarar 35,8 (30,7 + 5,1) procent av förädlingsvärdet. Den miljömässiga 

hållbarheten uppgår till 283 mkr och den teknologiska till 149 mkr, vilket motsvarar 6,5 procent 

och 3,4 procent av förädlingsvärdet. Kvar i företag blir då 46,7 procent vilket speglar 

differensen mellan förädlingsvärdet och summan av hållbarhetsdimensionerna. 
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Tabell 4.9 Stora Enso, fördelning av förädlingsvärde 

Fördelning av förädlingsvärde  mkr % 
av förädlingsvärde 

1.Ekonomisk hållbarhet  
  

Utdelning (ägare)  326 
 

Finansnetto (kreditgivare)  
  

Totalt  326 7,5 % 

2.Social hållbarhet  
  

Till anställda  
  

Ledning/styrelse  
  

Övrig personal  1 330 
 

Totalt  1 330 30,7 % 

Till offentlig sektor  
  

Betald Företagsskatt  
  

Uppskjuten företagsskatt  221 
 

Punktskatter  
  

Totalt  221 5,1 % 

3.Miljömässig hållbarhet  
  

Miljökostnader  283 
 

Avskrivningar miljöinvest.  
  

Totalt  283 6,5 % 

4.Teknologisk hållbarhet  
  

FoU-kostnader  149 
 

Avskrivningar FoU  
  

Totalt  149 3,4 % 

5.Kvar i företaget  
  

Totalt  2020 46,7 % 

Summa  4329 100 % 

 

4.2.4 Analys mellan hållbarhetsredovisningen och den finansiella 
redovisningen 

I tabell 4.10 redogörs resultaten från avsnitten 4.2.2 och 4.2.3 för att tydliggöra hur Stora Enso 

har prioriterat de fyra hållbarhetsdimensionerna i hållbarhetsredovisningen och i vilken 

utsträckning det genomsyrar den finansiella redovisningen. 

 
Tabell 4.10 Analys, möjlighet av jämförande mellan hållbarhetsdimensionerna och förädlingsvärde 

  Social 
hållbarhet 

Miljömässig 
hållbarhet 

Ekonomisk 
hållbarhet 

Teknologisk 
hållbarhet 

Kvar i 
företaget 

4.2.2 Fördelning av 
hållbarhetsdimensioner i 
hållbarhetsredovisningen  

54 % 36,5 % 7,1 %  2,4 % 

 

4.2.3 Fördelning av 
hållbarhetsdimensioner i 
förädlingsvärdet  

35,8 % 6,5 % 7,5 % 3,4 % 46,7 % 

 

Fördelningen av den sociala hållbarhetsdimensionen i hållbarhetsredovisningen visade på 54 

procent. Företaget berör hur verksamheten investerar och arbetar med sina medarbetare men 

också hur de anpassar sig till sina intressenter genom att vara lyhörda och uppmärksamma. 
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Vidare skriver Stora Enso att mänskliga rättigheter är av stor betydelse för organisationen och 

att frågor som har med mänskliga rättigheter fungerar som ett tema som genomsyrar 

organisationen. Resultatet från förädlingsvärdeanalysen visar att den finansiella redovisningen 

är den sociala hållbarheten näst största med 35,8 procent av det totala förädlingsvärdet. Trots 

detta stora resultat kan inga siffror spåras som är hänförliga till investeringar i samhället, utan 

posten innefattar löner till anställda samt uppskjuten företagsskatt. Den bristande 

överensstämmelsen tolkas vara liknande Stena Metalls, det vill säga att företaget utnyttjar sina 

retoriska kunskaper vid framställandet av sin text till hållbarhetsredovisningen. Istället för att 

skriva om de anställdas löner och vad lönerna kan bidra till, t.ex. att höga löner kan attrahera 

kompetenta medarbetare vilket i sin tur kan leda till ökad lönsamhet. Stora Enso fokuserar 

istället på att klargöra att företaget kontinuerligt investerar i utvecklingen av verksamhetens 

ledare genom ett program som dem kallar ”Lead Through People” som riktar sig till alla chefer 

i bolaget. Samtidigt som företaget förklarar att organisationen ställer tydliga förväntningar 

gällande medarbetarnas individuella utvecklingsmål. Dessa förväntningar ska bidra till att 

medarbetarna får en djupare förståelse av sammanhanget för hur de bidrar till företagets 

framgång. Genom att utnyttja språket generar verksamheten mervärde till bolagets viktigaste 

intressenter och samhället i stort, vilket ger mervärde för bolagets aktieägare (Ljung 1992). 

 

Den hållbarhetsdimension som är näst störst i ordningen är den miljömässiga, vilken motsvara 

36,5 procent av samtliga textutdrag för Stora Enso. I dessa texter identifierar sig Stora Enso 

som en viktig aktör i kampen om den globala uppvärmningen och mot en fossilfri och mer 

hållbar värld. Företaget kommunicerar att man kontinuerligt investerar för att förbättra 

resurseffektivitet och återvinning av material. Av förädlingsvärdeanalysen framgår det att 

företaget har utgifter för miljökostnader på 283 mkr vilket motsvarar 6,5 procent av 

förädlingsvärdet. Stora Enso redovisar för miljökostnader och ur en analytisk synpunkt tolkas  

resultatets differens som att den miljömässiga hållbarheten mäts i ett större perspektiv än vad 

som redovisas i räkenskaperna. I hållbarhetsredovisningen kommunicerar Stora Enso att 

verksamheten bidrar till att öka medvetenheten om den globala uppvärmningen, vilket är 

indirekt hållbarhetsarbete och kan därför inte vara hänförlig i den finansiella redovisningen.  

 

Som framgick i avsnitt 4.2.2 var den ekonomiska hållbarheten av lägre prioritet i 

hållbarhetsredovisningen och endast nio av 126 textutdrag var kopplade till denna dimension, 

vilket motsvarar 7,1 procent. I dessa textutdrag är det återkommande att företaget vidtar 

åtgärder i syfte att vara lönsam och tillfredsställa aktieägarna. Av förädlingsvärdeanalysen 

framgår det att 7,5 procent av förädlingsvärdet är hänförligt till den ekonomiska hållbarheten, 

vilket kommer från utdelning till aktieägare. Den föga differensen analyseras och tolkas som 

att Stora Enso har kommit underfund med att aktieägarna är de mest väsentliga intressenterna 

för företagets fortlevnad och därför vill de kommunicera information som genomsyrar de båda 

redovisningarna (Freeman 2010). Följaktligen vet företaget vad de ska kommunicera för att 

dess intressenter ska tillfredsställas och således lever upp till aktieägarnas förväntningar.  

  

Av analysen för den teknologiska hållbarheten i Stora Ensos hållbarhetsredovisning framgår 

det att forskning och utveckling är underordnat de andra hållbarhetsdimensionerna. Kodningen 

visar att endast 2,4 procent av textutdragen är hänförliga till forskning och utveckling. I de fall 

man berör teknologisk hållbarhet är det allmänt utan några konkreta projekt eller planerade 

projekt i forskning och utveckling. Av förädlingsvärdeanalysen framgår det att av 

förädlingsvärdet på 4 329 mkr disponeras 149 mkr på forskning och utveckling, vilket 

motsvarar 3,4 procent. Det Stora Enso utrycker i text  angående forskning och utveckling i deras 

finansiella redovisning återspeglas i hållbarhetsredovisningen, eftersom differensen mellan 

procentenheterna är liten förhållande till de andra dimensionernas differens. Följaktligen 
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investerar företaget ungefär lika mycket som verksamheten kommunicerar kring investeringar 

och således minimeras risken för informationsasymmetri (Hahn & Kühnen 2013). 

 

4.3 Sammanfattande analys av studiens resultat  

Stena Metall och Stora Enso strävar efter att prioritera vinst samt att besvara kraven från sina 

aktieägare vilka är de viktigaste intressenterna då de har störst påverkan för företagens fortsatta 

överlevnad. Vid händelser som leder till att aktieägarna inte får önskad avkastning kan de välja 

att omplacera sina aktier till förmånligare placeringar (Ljung 1992). För att undvika detta 

klargör Stena Metall för deras modell om en cirkulär ekonomi. Vilken grundar sig i att företaget 

ska generera lönsamhet genom att investera i affärsutveckling och utveckla verksamhetens 

produkter och tjänster som skapar ett värde för intressenter och samhället i stort. I längden 

kommer dessa investeringar bidra till lösningar med bättre resursutnyttjande och en minskad 

klimatpåverkan vilket i sin tur sluter cirkeln då det åter ska skapa lönsamhet till företaget. 

Således tas även hänsyn till framtida tänkbara intressenter vilka är mer väsentliga idag då 

företagen verkar i en mer dynamisk värld som inte existerade för 15 år sedan (Freeman 2010). 

För att undvika missnöje från sina aktieägare redogör Stora Enso istället för att företaget är 

rankat som branschledande inom CSR av diverse listor och tidningar t.ex. Forum Ethibels. 

Fortsatt hänvisar man till listor över ledande hållbarhetsföretag där företaget är topplacerade 

från tidningar som Dagens Industri. Likt Stena Metall tar Stora Enso beaktning till framtida 

intressenter men de gör det genom att använda sig av annan typ av retorik och kommunicera 

helt skilda meningar. Stora Enso påvisar att de prioriterar sina aktieägare högt genom att 

berättiga investeringar i länder där det föreligger risk för bedrägeri och korruption genom att 

det bidrar till möjligheter för gynnsam handel och bra lönsamhet. 

 

Både Stena Metall och Stora Enso anser att deras intressenter blir allt mer pålästa och 

kunskapsrika inom hållbarhetsfrågor, vilket gör att förväntningarna på företaget höjs. Enligt 

Ljungdahl (1999, s. 202) kan legitimitetshot undvikas genom att använda olika 

kommunikationsstrategier för att utbilda och påverka omgivningens uppfattning om företaget. 

Stena Metall gör detta genom att kommunicera att organisationen är medveten om att världen 

står inför stora utmaningar för att minska den totala miljöpåverkan. Stena Metall påpekar att 

dem drar sitt strå till stacken genom att effektivisera de resurser de använder sig av samtidigt 

som man trycker på utveckling mot fossilfria lösningar. Detta kan ses som en 

kommunikationsstrategi för att utbilda och påverka företagets intressenter gällande 

verksamhetens intentioner i mån att erhålla legitimitet (Ljungdahl 1999, s.202). Stora Enso är 

mer direkta i sin kommunikationsstrategi och utbildar sina intressenter genom att trycka på att 

deras verksamhet bygger på förnyelsebara råmaterial, vilket bidrar till ansvarsfull konsumtion 

samt resursanvändning. Samtidigt som dem kommunicerar att deras kommunikation med 

intressenter bidrar till ökad medvetenhet inom global uppvärmning vilket är ett väldigt tydligt 

exempel på Ljungdahl (1999, s. 202) kommunikationsstrategier för att reparera och erhålla 

legitimitet.  

  

I analysen av empirin och resultatet framkommer det vissa likheter likaså skillnader mellan 

Stena Metall och Stora Enso. Likheterna skulle kunna förklaras av att båda använder sig av 

GRIs riktlinjer gällande uppförande av hållbarhetsredovisningar som innefattar 

innehållsmässiga och kvalitativa principer. Där det exempelvis redogörs för företagens 

förpliktelse att identifiera sina intressenter och fastställa deras behov samt tydliggöra hur 

verksamheten hanterar intressenternas förväntningar (Global Reporting Initiative 2018). Både 

Stena Metall och Stora Enso skapar legitimitet till sin verksamhet genom att föra öppna och 

kontinuerliga dialoger med sina intressenter, vilket de gör för att identifiera dess intressen samt 
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samhällets och marknadens förväntningar. Genom detta har man enligt Deegan & Unerman 

(2006, ss.2 268-276) således skapat ett socialt kontrakt. Eftersom samhällets förväntningar 

ständigt förändras är det vitalt att upprätta kvalitativa kommunikationer med sina intressenter 

för att nå en överenstämmelse mellan de sociala värderingarna, normer och verksamhetens 

handlande (Deegan & Unerman 2006, ss. 268-276). Följaktligen strävar både Stena Metall och 

Stora Enso efter att försäkra att verksamheternas agerande utåt så att det således anses legitimt. 

Når dem inte en överensstämmelse kommer det enligt Deegan (2002, s. 296) uppkomma ett 

förtroendegap, vilket har en inverkan på företagens fortsatta verksamhet. De kontinuerliga 

kommunikationerna med intressenterna karaktäriserar även signalteorin enligt Spence (1973) 

och Connelly, Certo, Ireland och Reutzel (2011). De båda företagen strävar efter att minska 

informationsasymmetrin genom att strategiskt välja vilken information som ska sändas ut i 

hållbarhetsredovisningen och således blir informationens mottagare företagens intressenter. 

Intressenterna kommer att kunna tolka denna information men då båda Stena Metall och Stora 

Enso har kontinuerliga dialoger med sina intressenter kommer de kunna påverka återkopplingen 

så att informationen som de kommunicerar inte förvrängs och informationsasymmetri uppstår. 
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5 Diskussion och slutsats 
Detta kapitel inleds med en diskussion av studiens resultat utifrån tidigare forskning. 

Fortsättningsvis kommer diskuteras slutsatserna utifrån studiens frågeställningar. Slutligen 

redogörs det för studiens bidrag och förslag till vidare studier. 

5.1 Studiens resultat i relation till tidigare forskning 

Tidigare forskare har hävdat att hållbarhetsredovisningar tenderar till att spegla en förfinad bild 

av verksamheten och att företag inte gör det dem borde i frågan om hållbarhetsarbete. Det vill 

säga att engagera sig och investera i hållbarhet (Soh & Martinov-Bennie 2018). Detta är något 

som görs möjligt eftersom GRI:s riktlinjer kring rapporteringen är osäkra och diffusa (Kolk & 

Perego 2010). Studien visar att det finns en viss avvikelse mellan verksamhetens 

hållbarhetsarbete och vad som uttrycks textmässigt i hållbarhetsredovisningen. I vissa fall kan 

detta tolkas som en förfinad bild av verkligheten. Detta görs tydligt om man ser till den skeva 

fördelningen av de fyra hållbarhetsdimensionerna i kategoriseringen för våra två undersökta 

företag där Stena Metall disponerar 32,7 procent till social hållbarhet och Stora Enso disponerar 

54 procent. Vid förädlingsvärdeanalysen framgår det att Stena Metall egentligen är det företag 

som prioriterar den sociala hållbarheten högst med 87,6 procent mot Stora Ensos 35,8 procent. 

Borglund, Frostenson och Windell (2010) riktar kritik mot gröna nyckeltal och menar att de är 

svåra att precisera och stämma överens med riktlinjerna, särskilt när det omfattar att välja ut 

och styra efter väsentliga faktorer (ibid.). Kritiken poängterar att företag ofta pratar och lyfter 

upp sig själva i arbetet med hållbarhet som om att de har förändrat verksamhetens arbete. Men 

vid granskning visar det sig att det inte inträffat några reala åtgärder, verkligheten är som så att 

verksamheten fortgår som tidigare (Milne & Gray, 2013). Studien visar att det finns en viss 

asymmetri mellan verksamheten hållbarhetsarbete och vad företaget uttrycker i sin 

hållbarhetsredovisning, vilket styrks av Milne och Gray (2013). Ett motiv till detta kan vara att 

hållbarhetsdimensionerna kan vara komplexa och svåra att avgränsa. Studien visar en viss 

problematik vid avgränsningen av framförallt den sociala hållbarheten, där nyckeltalen endast 

kan mäta löner och betald skatt men dimensionen egentligen är betydligt mer omfattande. Detta 

är något som styrks av Keirstead och Leach (2008). 

 

I tidigare forskning har kritik lagts fram mot GRI:s riktlinjer om att de är otydliga och genererar 

förvirring kring tillvägagångssättet (Figge & Hahn 2004; Milne & Gray 2013). Kolk och Perego 

(2010) styrker detta resonemang och menar att det finns en osäkerhet hos företagen och 

konsumenterna gällande riktlinjer för utformningen av själva rapporten. Även om denna studie 

inte ämnar att svara på hur osäkra GRI:s riktlinjer så tyder resultat på att riktlinjerna är osäkra. 

Motiveringen är att resultatet för företagen ser olika ut, både när man ser till fördelningen av 

hållbarhetsdimensionerna men också hur man legitimerar verksamheten. I tidigare forskning 

framgår också att för att enklare och mer rättvist kunna revidera hållbarhetsrapporter krävs det 

standardiseringsmått, vilket skulle göra det möjligt att jämföra företag i samma bransch och ett 

företags utveckling i hållbarhet från en period till en annan (Chancé, Derrible & Ashton, 2018; 

Nitkin & Brooks, 1998). Studiens slutsats styrks av Chancé, Derrible och Ashton (2018) och 

Nitkin och Brooks (1998) som menar att det är möjligt att jämföra företag i samma bransch men 

kan inte dra några slutsatser om det är möjligt att jämföra över tid. En faktor som spelar roll i 

denna fråga är hur mycket företag ändrar i sin hållbarhetsredovisning mellan åren.  
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5.2 Slutsatser 

5.2.1 Studiens slutsatser om hur företagen skapar legitimitet? 

Stora Enso och Stena Metall legitimerar sina verksamheter via hållbarhetsredovisningen genom 

återkommande argument i olika formuleringar vilket karaktäriserar social legitimation. 

Hänvisningar till intressenter är också genomgående för båda företagen i form av att man 

resonerar fram till olika beslut ihop med sina intressenter. Slutligen för social legitimation följer 

företagen varandras exempel och beskriver intressenternas efterfrågan och genom att 

uppmärksamma samhällets förväntningar av vad “världen är i behov av”, vilket är ett 

kännetecken för social legitimation (Coupland 2005).  

 

Företagen i studien använder institutionell retorik och pekar på CSR och dess funktion, vilket 

är ett karaktärsdrag för responsible legitimation. Genomgående är att man fokuserar på att 

generera vinst och bemöta sina aktieägares krav, detta framgår genom motivering av handlingar 

och beslutstaganden med att de är lönsamma. Båda företagen är också väldigt tydliga med hur 

man förhåller sig till lagar och regler, vilket också är en indikation på Couplands (2005) andra 

repertoar responsible legitimation. Angående denna del av repertoaren hänvisar Stora Enso i 

större grad till olika typer av regler och riktlinjer utöver GRI:s riktlinjer medan Stena Metall 

endast förhåller sig till GRIs riktlinjer och FN:s Global Compacts principer om arbetsrätt, miljö 

mänskliga rättigheter och anti-korruption.  

 

Den sista repertoaren i studien handlar om hur företagen använder sig av ett noggrant utvalt 

språkval för att titulera sig själva som mer erfarna och ledande inom miljöfrågor och socialt 

ansvar än sina konkurrenter (Coupland 2005). Enligt undersökningen var en betydligt större 

andel av kodning som hänförlig till denna repertoar för Stora Enso än för Stena Metall. Stena 

Metall använde sig av retorik hänförlig till den sista repertoaren endast vid ett tillfälle då de 

utrycker sig själva som Nordens ledande företag i återvinningsbranschen. Textutdragen från 

Stora Enso däremot är till stor del tagna från en lista över utmärkelser utgivna av tidningar och 

andra organisationer som delar ut priser.    

5.2.2 Studiens slutsatser om i vilken utsträckning det är möjligt att mäta 
hållbarhet? 

Den sociala hållbarheten för företagen visar en differens på 54,9 procentenheter för Stena 

Metall och 18,2 procentenheter för Stora Enso. Bakgrunden till differensen förklaras av att det 

inte är möjligt att mäta hållbarhet lika omfattande i den finansiella redovisningen som i 

hållbarhetsredovisningen. I hållbarhetsredovisningen mäts textutdrag kopplade till 

investeringar gjorda i eller för personalen, hur företag förhåller sig till sina intressenter och hur 

man förhåller sig till mänskliga rättigheter och jämställdhet. I förädlingsvärdeanalysen å andra 

sidan mäts löner och hur mycket som betalats eller kommer att betalas i skatt. Hur företaget 

förhåller sig till mänskliga rättigheter eller intressenter är svårt att mäta och identifiera i en 

resultaträkning. Detta gör att relevansen i denna del av undersökningen kan ifrågasättas då det 

naturligt blir större differenser i denna mätning. Den sociala hållbarheten i studien mäter också 

löner och skatt, något som till viss del är standardiserat. CSR handlar om vad man gör utöver 

det som måste göras, men i Sverige är det ett måste att betala både löner och skatt för att hålla 

sig inom lagens ramar. Förädlingsvärdeanalysen handlar om hur företag frivilligt väljer att 

fördela ett värde mellan olika hållbarhetsdimensioner och genom det visar företaget hur dem 

prioriterar olika intressenter. Här kan argumentation ske för att löner och skatt blir mindre 

relevant i ett land som Sverige eftersom båda dessa utgifter är direkt hänförliga till lag, och om 

man ser till skatt så kan företaget inte påverka detta alls. Löner kan däremot påverkas då de är 

mer rörliga och möjliga för företag att influera, dock till en begränsad nivå.  
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Studien omfattar två företag och det är endast Stora Enso som har tagit upp miljökostnader eller 

miljöinvesteringar. Varför Stena Metall inte har tagit upp några sådana poster kan grunda sig i 

flera saker. En anledning skulle kunna vara att företaget inte har några miljökostnader, något 

som dock förefaller osannolikt då företaget verkar i återvinningsbranschen. En annan anledning 

kan vara ett kunskapsgap i hur man redovisar miljökostnader och miljöinvesteringar eller vad 

som är tillåtet att ta upp. Miljökostnader är som tidigare nämnts i avsnitt 2.5 svårdefinierad och 

dessutom frivillig att redovisa vilket kan bidra till att Stena Metall undviker att redovisa denna 

post. Stora Enso har tillskillnad mot Stena Metall tagit upp miljökostnader till 283 mkr, vilket 

motsvarar 6,5 procent av förädlingsvärdet. I studien framgår det vidare att miljömässig 

hållbarhet i hållbarhetsredovisningen uppgår till 36,5 procent. Detta kan tyda på att Stora Enso 

upprättar en hållbarhetsredovisning som inte genomsyrar verksamheten men det kan också tyda 

på att företaget, likt Stena Metall, har svårigheter med att avgränsa miljökostnader och 

miljöinvesteringar.  

 

Den ekonomiska hållbarheten för Stena Metall och Stora Enso visar en differens på 5,7 

respektive 0,4 procentenheter. I analysen för hållbarhetsredovisningen mäts hur många gånger 

man riktar sig till sina aktieägare och hur många gånger man motiverar sina handlingar med 

argument om att vara lönsam. Mätningen och jämförelsen mellan dessa är ytterst relevant 

eftersom indikationer på att man verkar för att tillfredsställa sina ägare rimligen borde speglas 

i en utdelning.  

 

Den teknologiska hållbarheten för företagen visar en differens på 25 procentenheter för Stena 

Metall och 1 procentenheter för Stora Enso. I analysen av Stena Metall framgår det alltså en 

viss avvikelse, vilket betyder att det stora fokus som forskning och utveckling ges i 

hållbarhetsredovisningen inte avspeglas i företagets räkenskaper. Till skillnad från övriga 

signifikanta differenser i detta avsnitt är denna differens svår att hitta en alternativ förklaring 

till.  En argumentation skulle kunna föras om att 1,9 procent av förädlingsvärdet, vilket 

motsvarar Stora Ensos fördelning, för forskning och utveckling är relativt mycket och att ställa 

dessa kostnader emot de andra dimensionerna visualiserar en orättvis bild.   

 

I förädlingsvärdeanalysen är den sista dimensionen “kvar i företaget”, vilken består av 

differensen mellan förädlingsvärdet och summan av hållbarhetsdimensionerna. Detta innebär 

att dimensionen innehåller poster från resultaträkningen som avskrivningar och övriga 

kostnader eftersom dessa inte är hänförlig till någon av det fyra första 

hållbarhetsdimensionerna. Vad man enligt undersökningen inte väljer att prioritera på 

hållbarhet, vilket den sista dimensionen innebär, är inte i samma utsträckning möjligt att 

identifiera genom en innehållsanalys i hållbarhetsredovisning. Vidare ger 

förädlingsvärdeanalysen en helhet att utgå ifrån i form av ett förädlingsvärde, något som 

analysen av hållbarhetsredovisningen inte gör. Detta innebär att om ett företag väljer att förbise 

en av hållbarhetsdimensionerna i hållbarhetsredovisningen blåser man i samband med detta upp 

de andra då de blir en större del av helheten. Denna studie hade som utgångspunkt att företag i 

hållbarhetsredovisningen inte skriver om negativ information vilket innebär brister i företagets 

hållbarhetsarbete eller sådant som företaget hade kunnat göra bättre. Detta innebär att det finns 

en möjlighet att företag skriver om negativ information men att denna studie medvetet inte tar 

hänsyn till detta.  

 

För att sammanfatta och återkoppla till studiens andra frågeställning är det delvis möjligt att 

mäta hållbarhet utifrån den finansiella redovisningen och jämföra med 

hållbarhetsredovisningen. Dock mäter de olika dimensionerna olika i relation till relevans och 
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användbarhet. Studien är också medveten om en begränsning vad det gäller att mäta textutdrag 

då en då olika meningar kan ha olika tyngd, vilket inte framgår av studiens analysmodell. 

Slutsatsen är att den ekonomiska och teknologiska hållbarheten mäter bättre och är mer relevant 

och användbar än den sociala och miljömässiga hållbarheten. Den miljömässiga hållbarheten 

är idag svagt definierad och dessutom frivillig för företag att ta med i sin finansiella redovisning, 

vilket återspeglas i denna studie där endast ett av två företag tar upp posten. För att kunna göra 

en mer kvalitativ och relevant mätning av social hållbarhet utifrån den ekonomiska 

redovisningen krävs det en avgränsning av begreppet i metoden. Det finns därför en möjlighet 

i att strama åt begreppet och exkludera vissa punkter såsom de mänskliga rättigheterna, 

jämställdhet och förhållandet till intressenter. Detta eftersom dessa aspekter av den sociala 

hållbarheten idag inte är möjliga att spåra i en resultaträkning, vilket är nödvändigt då 

förädlingsvärdeanalysen utgår från just denna.    

5.3 Studiens bidrag och förslag till vidare studier 

Studien kommer kunna bidra till en ökad förståelse om en mer komplett och relevant 

hållbarhetsredovisning ur flera perspektiv. Den modifierade modellen hade kunnat fungera som 

ett verktyg för företag att starkare koppla samman sin hållbarhetsredovisning med 

verksamheten och den finansiella redovisningen, vilket i sin tur skulle leda till ökad relevans, 

trovärdighet och jämförbarhet. En utveckling av studiens modifierade förädlingsvärdemodell 

skulle också kunna användas inom revisionsyrket i samband med granskningen av 

hållbarhetsredovisningen för att på säkrare sätt säkerställa vad företagen kommunicerar. 

  

Det finns även potential i att utveckla och modifiera modellen ytterligare i syfte att öka 

relevansen och användbarheten. Utvecklingen hade kunnat se ut som en åtstramning av 

hållbarhet som begrepp med särskild hänsyn till den sociala och miljömässiga hållbarheten. 

Som framgår av avsnitt 5.2.2 finns brister i huruvida social och miljömässig hållbarhet mäter 

samma värden i de två rapporterna, vid en åtstramning av dessa dimensioner skulle vidare 

forskare få en högre relevans och göra modellen än mer användbar.  

 

Efter övervägning av olika faktorer beslutades tidigare i studiens process att två företag ska 

undersökas. Det finns även möjligheter för forskare att utvidga denna studie till ett större 

perspektiv genom ett större urval, andra branscher eller eventuellt i ett annat land. Ett bredare 

perspektiv skulle kunna leda till en större förståelse i ämnet vilket är ett viktigt steg för en mer 

komplett modell.  

 

Tidigare i studien diskuteras det om en möjlighet att företag tar upp sina brister i 

hållbarhetsredovisningen. Studiens valda metod har en begränsning i frågan om att mäta negativ 

information, vilket innebär indikatorer i hållbarhetsredovisningen där företaget frivilligt tar upp 

sina brister och förklarar vad man inte gör i hållbarhetsarbetet (Hahn & Lüft 2014). Vad som 

också diskuteras i avsnitt 5.2.2 är att hållbarhetsdimensionen ”kvar i företag” endast kan mätas 

ur ett perspektiv utifrån studiens undersökningsmodell, nämligen förädlingsvärdeanalysen. För 

vidare forskning finns därför en möjlighet att mäta negativ information som då kan motsvara 

”kvar i företaget”, något som är möjligt utifrån Hahn och Lüfts (2014) strategier för kodning av 

hållbarhetsdimensioner.  
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1  

Stena Metall - Couplands repertoarer – Kodning 1  
Social legitimation   

1. Vi ser ett ökande intresse från våra kunder och samarbetspartners att tillsammans finna 

långsiktigt hållbara och värdeskapande lösningar.  
2. Många investerare har en hållbar placeringsstrategi och attraheras av den här typen av 

gröna investeringar.   
3. I en alltmer orolig omvärld har osäkerheten på såväl finans- som råvarumarknaden ökat.  
4. Stena Metalls långsiktiga utveckling påverkas av ett antal omvärldsfaktorer. För att 

möta förändringar krävs kontinuerliga investeringar, liksom ett nära samarbete mellan alla 

parter för att utveckla nya affärslösningar.  
5. Koncernen analyserar löpande utvecklingen i omvärlden och har därutöver identifierat 

ett antal övergripande frågor som kommer att fortsätta påverka såväl den egna verksamheten 

som intressenterna. - Ökat behov av råvaror, - Klimatförändringar, - Digitalisering och 

teknisk utveckling.  
6. Världen står inför en stor utmaning i att minska den totala klimatpåverkan. Hur man 

utnyttjar resurser som energi och material på det mest effektiva sättet är viktigt, liksom 

utvecklingen mot fossilfria lösningar.  
7. Ett antal globala initiativ finns för att gemensamt arbeta för en minskad klimatpåverkan, 

exempelvis FN:s Globala hållbarhets mål där näringslivet har en viktig roll i att bidra till att 

förverkliga målen. Stena Metalls verksamheter bidrar genom ökad återvinningsgrad och 

genom utveckling av nya produkter och tjänster som bidrar till mer resurseffektiva lösningar 

som minskar klimatpåverkan.  
8. Den tekniska utvecklingen, framförallt när det gäller digital teknik, har stor påverkan på 

utvecklingen i samhället.  
9. Ökad transparens, snabbare informationsflöden, delningstjänster och högre grad av 

automatisering och robotisering förändrar hur samhället producerar, konsumerar och 

interagerar.  
10. Den linjära modell för ekonomisk tillväxt som hittills varit gällande är inte anpassad 

efter behoven i dagens moderna samhällen i en globaliserad värld.  
11. Skiftet från en traditionell, linjär värdekedja till en cirkulär värdecykel bygger på 

förändrade konsumtionsmönster och ett hållbart resursutnyttjande.   
12. Ett stadigt ökande intresse för återvinning från såväl kunder som kundernas kunder 

bidrar till att fortsätta utveckla verksamheten.   
13. En viktig del i utvecklingen för att skapa ytterligare värde för kunderna är fortsatta 

investeringar i ny teknik.   
14. Med lokal närvaro och öppen dialog med intressenter medverkar koncernen till en 

positiv samhällsutveckling.   
15. Genom regelbunden dialog med kunder, medarbetare, kreditgivare, politiker och 

grannar till anläggningarna får koncernen nödvändig input till utvecklingen av det 

strategiska hållbarhetsarbetet.   
16. Koncernens kärnvärden Enkelt, Tryggt, Utvecklande ger ytterligare styrka att möta 

intressenternas behov på kort och lång sikt.   
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17. Ett viktigt syfte med hållbarhetsprogrammet är att stärka Stena Metallkoncernens 

affärsutveckling och relationen med kunder och andra samarbetspartners för att tillsammans 

bidra till en samhällsutveckling som bygger på en cirkulär ekonomi.   
18. Vi ska investera i affärsutveckling och forskning för att utveckla våra tjänster och 

produktertill att skapa värde för vår ägare, kunder, samarbetspartners, och samhället i stort 

i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.  
19. Stena Metall investerar kontinuerligt i forskning, ny teknik och innovationer samtidigt 

som medarbetarnas kompetens inom exempelvis materialkunskap ständigt utvecklas.   
20. Inom koncernens forsknings- och utvecklingsverksamhet levereras lösningar för en 

framtid med en mer cirkulär ekonomi. ¨ 
 

Responsible legitimation   
1. Stena Metallkoncernen arbetar aktivt för att främja denna utveckling genom att skapa 

samarbeten inom forskning och teknikutveckling samt genom att föra dialog om hur legala 

hinder kan överbryggas, och gemensamt skapa framtida affärsnytta.   
2. Den cirkulära modellen visar produkter, tjänster och service som Stena Metallkoncernen 

erbjuder och vilka värden som skapas tillsammans med kunder, affärspartners och andra 

intressenter. Genom förbättrad lönsamhet kan koncernen göra investeringar som bidrar till 

en fortsatt utveckling av lösningar med bättre resursutnyttjande och minskad 

klimatpåverkan.   
3. Stena Nordic Recycling Center i Halmstad är en av Europas modernaste 

återvinningsanläggningar, och utgör navet i koncernens infrastruktur för industriell 

materialåtervinning.  
4. Europakommissionen har presenterat en ny plaststrategi som kan komma att förändra 

hur plastprodukter designas, tillverkas, används och återvinns inom EU.   
5. Genom bättre utformning av plastprodukter samt ökad och förbättrad återvinning av 

plastavfall kommer marknaden för återvunnen plast att öka, eftersom mer återvunnen plast 

kan användas i nya produkter.   
6. Stena Aluminium är Nordens ledande producent av återvunnen aluminiumråvara.   
7. Stena Components är också den enda licensierade återförsäljaren av Toolox, ett 

lättbearbetat maskin- och verktygsstål som tillverkas av SSAB.   
8. Stena Metall ska skapa lönsamhet genom att investera i affärs-utveckling och forskning 

för att utveckla koncernens produkter och tjänster som skapar värde för ägare, kunder, 

samarbetspartners, och samhället i stort i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.   
9. Stena Metallkoncernens uppförandekod bygger på FN:s Global Compacts principer om 

arbetsrätt, miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption och kommuniceras med 

medarbetare och affärspartners för att säkerställa en samsyn kring dessa områden genom 

värdekedjan.   
10. I Sverige fortsätter Stena Recycling engagemanget inom Hagainitiativet för att minska 

näringslivets klimatpåverkande utsläpp och samtidigt visa hur ambitiösa klimatstrategier 

ger affärsmässiga fördelar.   
11. Stena Nordic Recycling Center fick under året priset Årets avfallsbehandlare vid 

Återvinningsgalan som arrangeras av tidskriften Recycling i samarbete med 

branschorganisationerna Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna.   
12. I dialog med kunder och andra samarbetspartners utvecklas kontinuerligt produkter och 

tjänster för ökad återvinning och resurseffektivitet av kundernas material.   
13. Programmet bygger på affärsmässiga förutsättningar, omvärldsanalys, 

intressentdialoger och väsentlighetsanalys samt internationella riktlinjer och principer 

såsom FN:s Global Compact.  
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Other-de-legitimation   
1. Som Nordens ledande återvinningsföretag har Stena Metallkoncernen under 

verksamhetsåret 2017/2018 stärkt sin marknadsposition genom huvudsakligen organisk 

tillväxt.  
 

7.2 Bilaga 2 

Tolkning av resultatet från Couplands repertoarer (Kodning 2)  
Ekonomisk hållbarhet  

1. Vi ska investera i affärsutveckling och forskning för att utveckla våra tjänster och 

produkter till att skapa värde för vår ägare, kunder, samarbetspartners, och samhället i stort 

i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.  
2. Genom bättre utformning av plastprodukter samt ökad och förbättrad återvinning av 

plastavfall kommer marknaden för återvunnen plast att öka, eftersom mer återvunnen plast 

kan användas i nya produkter.  
3. Stena Metall ska skapa lönsamhet genom att investera i affärsutveckling och forskning 

för att utveckla koncernens produkter och tjänster som skapar värde för ägare, kunder, 

samarbetspartners, och samhället i stort i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.  
4. I Sverige fortsätter Stena Recycling engagemanget inom Hagainitiativet för att minska 

näringslivets klimatpåverkande utsläpp och samtidigt visa hur ambitiösa klimatstrategier 

ger affärsmässiga fördelar.  
5. Som Nordens ledande återvinningsföretag har Stena Metallkoncernen under 

verksamhetsåret 2017/2018 stärkt sin marknadsposition genom huvudsakligen organisk 

tillväxt.  
  

Social hållbarhet  
1. Vi ser ett ökande intresse från våra kunder och samarbetspartners att tillsammans finna 

långsiktigt hållbara och värdeskapande lösningar.  
2. Många investerare har en hållbar placeringsstrategi och attraheras av den här typen av 

gröna investeringar.  
3. I en alltmer orolig omvärld har osäkerheten på såväl finans-som råvarumarknaden ökat.  
4. Koncernen analyserar löpande utvecklingen i omvärlden och har därutöver identifierat 

ett antal övergripande frågor som kommer att fortsätta påverka såväl den egna verksamheten 

som intressenterna. -Ökat behov av råvaror, -Klimatförändringar, -Digitalisering och 

teknisk utveckling.  
5. Ökad transparens, snabbare informationsflöden, delningstjänster och högre grad av 

automatisering och robotisering förändrar hur samhället producerar, konsumerar och 

interagerar.  
6. Den linjära modell för ekonomisk tillväxt som hittills varit gällande är inte anpassad 

efter behoven i dagens moderna samhällen i en globaliserad värld.  
7. Skiftet från en traditionell, linjär värdekedja till en cirkulär värdecykel bygger på 

förändrade konsumtionsmönster och ett hållbart resursutnyttjande.  
8. Ett stadigt ökande intresse för återvinning från såväl kunder som kundernas kunder 

bidrar till att fortsätta utveckla verksamheten.  
9. Med lokal närvaro och öppen dialog med intressenter medverkar koncernen till en 

positiv samhällsutveckling.  
10. Genom regelbunden dialog med kunder, medarbetare, kreditgivare, politiker och 

grannar tillanläggningarna får koncernen nödvändig input till utvecklingen av det 

strategiska hållbarhetsarbetet.   
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11. Koncernens kärnvärden Enkelt, Tryggt, Utvecklande ger ytterligare styrka att möta 

intressenternas behov på kort och lång sikt.   
12. Ett viktigt syfte med hållbarhetsprogrammet är att stärka Stena Metallkoncernens 

affärsutveckling och relationen med kunder och andra samarbetspartners för att tillsammans 

bidra till en samhällsutveckling som bygger på en cirkulär ekonomi.  
13. Vi ska investera i affärsutveckling och forskning för att utveckla våra tjänster och 

produkter till att skapavärde för vår ägare, kunder, samarbetspartners, och samhället i stort 

i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.  
14. Stena Metallkoncernens uppförandekod bygger på FN:s Global Compacts principer om 

arbetsrätt, miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption och kommuniceras 

med medarbetare och affärspartners för att säkerställa en samsyn kring dessa områden 

genom värdekedjan.  
15. I dialog med kunder och andra samarbetspartners utvecklas kontinuerligt produkter och 

tjänster för ökad återvinning och resurseffektivitet av kundernas material.  
16. Programmet bygger på affärsmässiga förutsättningar, omvärldsanalys, 

intressentdialoger och väsentlighetsanalys samt internationella riktlinjer och principer 

såsom FN:s Global Compact.  
17. Stena Metall investerar kontinuerligt i forskning, ny teknik och innovationer samtidigt 

som medarbetarnas kompetens inom exempelvis materialkunskap ständigt utvecklas.  
 

Miljömässig hållbarhet  
1. Många investerare har en hållbar placeringsstrategi och attraheras av den här typen av 

gröna investeringar.  
2. Koncernen analyserar löpande utvecklingen i omvärlden och har därutöver identifierat 

ett antal övergripande frågor som kommer att fortsätta påverka såväl den egna verksamheten 

som intressenterna. -Ökat behov av råvaror, -Klimatförändringar, -Digitalisering och 

teknisk utveckling.  
3. Världen står inför en stor utmaning i att minska den totala klimatpåverkan. Hur man 

utnyttjarresurser som energi och material på det mest effektiva sättet är viktigt, liksom 

utvecklingen mot fossilfria lösningar.  
4. Ett antal globala initiativ finns för att gemensamt arbeta för en minskad klimatpåverkan, 

exempelvis FN:s Globala hållbarhetsmål där näringslivet har en viktig roll i att bidra till att 

förverkliga målen. Stena Metalls verksamheter bidrar genom ökad återvinningsgrad och 

genom utveckling av nya produkter och tjänster som bidrar till mer resurseffektiva lösningar 

som minskar klimatpåverkan.  
5. Skiftet från en traditionell, linjär värdekedja till en cirkulär värdecykel bygger på 

förändrade konsumtionsmönster och ett hållbart resursutnyttjande.  
6. Ett stadigt ökande intresse för återvinning från såväl kunder som kundernas kunder 

bidrar till att fortsätta utveckla verksamheten.  
7. Den cirkulära modellen visar produkter, tjänster och service som Stena Metallkoncernen 

erbjuder och vilka värden som skapas tillsammans med kunder, affärspartners och 

andra intressenter. Genom förbättrad lönsamhet kan koncernen göra investeringar som 

bidrar till en fortsatt utveckling av lösningar med bättre resursutnyttjande och minskad 

klimatpåverkan.  
8. Stena Nordic Recycling Center i Halmstad är en av Europas modernaste 

återvinningsanläggningar, och utgör navet i koncernens infrastruktur för industriell 

materialåtervinning.   
9. Europakommissionen har presenterat en ny plaststrategi som kan komma att förändra 

hur plastprodukter designas, tillverkas, används och återvinns inom EU.  
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10. Genom bättre utformning av plastprodukter samt ökad och förbättrad återvinning av 

plastavfall kommer marknaden för återvunnen plast att öka, eftersom mer återvunnen plast 

kan användas i nya produkter.  
11. Stena Aluminium är Nordens ledande producent av återvunnen aluminiumråvara.  
12. Stena Components är också den enda licensierade återförsäljaren av Toolox, ett 

lättbearbetat maskin-och verktygsstål som tillverkas av SSAB.  
13. Stena Metallkoncernens uppförandekod bygger på FN:s Global Compacts principer om 

arbetsrätt, miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption och kommuniceras 

med medarbetare och affärspartners för att säkerställa en samsyn kring dessa områden 

genomvärdekedjan.  
14. I Sverige fortsätter Stena Recycling engagemanget inom Hagainitiativet för att 

minskanäringslivets klimatpåverkande utsläpp och samtidigt visa hur ambitiösa 

klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar.  
15. Stena Nordic Recycling Center fick under året priset Årets avfallsbehandlare vid 

Återvinningsgalan som arrangeras av tidskriften Recycling i samarbete med 

branschorganisationerna Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna.  
16. I dialog med kunder och andra samarbetspartners utvecklas kontinuerligt produkter och 

tjänster för ökad återvinning och resurseffektivitet av kundernas material.  
 

Teknologisk hållbarhet  
1. Stena Metall investerar kontinuerligt i forskning, ny teknik och innovationer samtidigt 

som medarbetarnas kompetens inom exempelvis materialkunskap ständigt utvecklas.   
2. Inom koncernens forsknings- och utvecklingsverksamhet levereras lösningar för en 

framtid med en mer cirkulär ekonomi.  
3. Stena Metalls långsiktiga utveckling påverkas av ett antal omvärldsfaktorer. För att 

möta förändringar krävs kontinuerliga investeringar, liksom ett nära samarbete mellan alla 

parter för att utveckla nya affärslösningar.  
4. Koncernen analyserar löpande utvecklingen i omvärlden och har därutöver identifierat 

ett antal övergripande frågor som kommer att fortsätta påverka såväl den egna verksamheten 

som intressenterna.  -Ökat behov av råvaror, -Klimatförändringar, -Digitalisering och 

teknisk utveckling.   
5. Den tekniska utvecklingen, framförallt när det gäller digital teknik, har stor påverkan på 

utvecklingen i samhället.  
6. En viktig del i utvecklingen för att skapa ytterligare värde för kunderna är fortsatta 

investeringar i ny teknik.  
7. Koncernens kärnvärden Enkelt, Tryggt, Utvecklande ger ytterligare styrka att möta 

intressenternas behov på kort och lång sikt.  
8. Vi ska investera i affärsutveckling och forskning för att utveckla våra tjänster och 

produkter till att skapavärde för vår ägare, kunder, samarbetspartners, och samhället i stort 

i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.  
9. Stena Metallkoncernen arbetar aktivt för att främja denna utveckling genom att 

skapasamarbeten inom forskning och teknikutveckling samt genom att föra dialog om hur 

legala hinder kan överbryggas, och gemensamt skapa framtida affärsnytta.  
10. Den cirkulära modellen visar produkter, tjänster och service som Stena Metallkoncernen 

erbjuder och vilka värden som skapas tillsammans med kunder, affärspartners och 

andra intressenter. Genom förbättrad lönsamhet kan koncernen göra investeringar som 

bidrar till en fortsatt utveckling av lösningar med bättre resursutnyttjande och minskad 

klimatpåverkan.  
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11. Stena Metall ska skapa lönsamhet genom att investera i affärs-utveckling och forskning 

för att utveckla koncernens produkter och tjänster som skapar värde för ägare, kunder, 

samarbetspartners, och samhället i stort i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.  
12. I dialog med kunder och andra samarbetspartners utvecklas kontinuerligt produkter och 

tjänster för ökad återvinning och resurseffektivitet av kundernas material.   
13. Stena Metall investerar kontinuerligt i forskning, ny teknik och innovationer samtidigt 

som medarbetarnas kompetens inom exempelvis materialkunskap ständigt utvecklas.  
14. Inom koncernens forsknings- och utvecklingsverksamhet levereras lösningar för en 

framtid med en mer cirkulär ekonomi.  

7.3 Bilaga 3 

Stora Enso - Couplands repertoarer – Kodning 1   
Social legitimation  

1. Global megatrends drive the world’s demand for renewable materials. We have an 

important role to play in the transition to a fossil-free, more sustainable world.  
2. Stora Enso’s strategy for transformation is about sustainable profitable growth based on 

custome insight and innovation, supported by structured processes and motivated 

employees.  
3. Inherent in our strategy, we work to support customers to meet consumers’ demand for 

sustainable products based on renewable materials.   
4. Respect for human rights is considered to be so integral to our long-term success that it 

is an overarching theme of our Sustainability Agenda.  
5. Open dialogue with our key stakeholders is crucial if we are to successfully identify st

akeholder concerns, global trends and market expectations.  
6. We periodically assess how well our agenda is aligned with the expectations and 

perceptions of our key stakeholders.  
7. Through our participation on WBCSD’s Redefining Value Board we support and help 

develop processes and tools that lead to purpose-driven disclosure (PDD). The objective of 

PDD is for companies to disclose relevant, useful ESG information for investors to 

encourage the flow of capital to more sustainable companies and outcome. 
8. Stora Enso also clearly articulates the potential impacts of external trends and 

regulations, describing the approaches taken to manage and address this.  
9. Stora Enso actively cooperates with prioritised international and nongovernmental 

organisations (NGOs) and industry associations. We are involved in developing industry 

practices related to combatting global warming and food loss and waste, circular and 

bioeconomy, sustainable forestry, human rights, and business ethics, as well as the 

development of sustainability reporting and assurance.  
10. Stora Enso engages with communities all over the world through its operations, sales 

and supply chains. Stora Enso has a range of positive financial, social, and environmental 

impacts on society, such as direct and indirect employment, taxes and dividends, and 

products providing renewable alternatives to non-renewable materials.  
11. Our operations are based on renewable raw materials and sustainable forest 

management, which contribute to responsible consumption and resource use.  
12. Our mills promote material efficiency and enable circular resource use such as by 

using Paper for Recycling (PfR) as a raw material. Our operations also generate emissions 

and discharges that account for our biggest negative impacts related to SDG 12.  
13. An important element of any ESIA involves assessing the operational context from a 

social impact perspective, including human rights, and establishing dialogues with local 

residents, members of local organisations, experts, researchers, and other stakeholders.  
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14. We also contribute to raising awareness of global warming, which is a central topic in 

our communications with stakeholders.  
15. In our sustainable forest management, we are committed to responsible sourcing and 

land use – to safeguard the health and ecological functions of ecosystems and help conserve 

biodiversity, soil, and water resources. In order to achieve this, we maintain open dialogues 

with our stakeholders.  
16. Where violations are committed by third parties with links to Stora Enso through our 

operations, products, or services, we strive to use our influence together with the relevant 

stakeholders to ensure that those impacts are remedied.   
17. Stora Enso’s approach to safety extends to contractors, suppliers, and on-site visitors. 

We encourage everyone to give feedback and provide ideas on how to further improve 

safety.  
18. We believe diversity strengthens our competitiveness and we aim to reflect the societi

es in which we operate.  
19. Stora Enso’s key performance indicator (KPI) for leadership, the Leadership Index, 

measures employee perceptions of their managers. The index is calculated based on our 

annual employee survey. Our target was to achieve an index of 80/100 by 2018. 

The Leadership Index in 2018 improved to 83 (81).   
20. We continuously invest in 

the development of our leaders through programmes such as “Lead 

Through People” which targets all managers in the company.   
21. We promote performance management by setting clear expectations with team and 

individual goals and development objectives, providing regular coaching and feedback, 

and ensuring employees understand the wider context of how they contribute to the success 

of the company.  
22. In the 2018 report by Equileap that assessed gender equality among 3 200 public 

companies, Stora Enso was ranked as number 12 globally and as number 1 in Finland.  
23. In many locations, Stora Enso is a major employer, taxpayer, and partner for local 

entrepreneurs that benefits the local economy.  
24. The largest community investment areas in 2018 were economic development, 

education, and healthy lifestyles.  
25. To support the everyday vitality of communities, we also financially support local 

associations, including sports clubs and cultural activities.  
26. We strive to ensure that Stora Enso’s employees and business partners all understand 

what ethical behaviour is, and how they should respond to any ethical dilemmas that arise.  
27. We are committed to conducting our business ethically and strive to ensure that our bu

siness partners are aware of and share our commitment.  
28. Global megatrends such as global warming, population growth, eco-awareness, and 

urbanisation are affecting consumer and corporate decision-making around the world. At 

Stora Enso, we proactively respond to these trends by developing products and solutions 

based on materials that are both renewable and recyclable.  
29. We apply precautionary management actions to mitigate and remedy potential adverse 

environmental impacts. The environmental work at our mills, including water and energy 

management and resource efficiency, is supported by third-party certified environmental 

management systems.   
30. We are constantly innovating to improve resource efficiency and make profitable use 

of material streams that would otherwise end up as waste.  
31. Stora Enso’s science-based target is to reduce greenhouse gas emissions from our 

operations by 31% per tonne of board, pulp, and paper produced by 2030 from the 2010 

baseline.  
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32. Stora Enso and the forest industry have an opportunity not only to contribute, but to 

pioneer the transition to a fossil-free, sustainable world. As a leading renewable materials 

company with access to carbon neutral biomass, we are in a unique position to combat 

global warming. The use of renewable materials enables us to contribute towards a low-

carbon economy.  
33. The policy requires sustainable forest management through responsible sourcing and 

land use – to safeguard the health and ecological functions of ecosystems and to help 

conserve biodiversity, soil and water resources. To achieve this, we maintain an open 

dialogue with our stakeholders.  
34. Stora Enso’s employees and forestry contractors are given on-the-job training in 

ecological management, and we regularly monitor the impacts of our operations on 

biodiversity, soil, and water resources.  
35. We work actively with our stakeholders to promote sustainable forest and plantation m

anagement.  
36. Stora Enso recognises that the areas where we operate are of value to different 

stakeholders. We have therefore adopted an integrated approach to land use around our 

plantations.  
37. We believe that the most sustainable way to protect high conservation value is through

national and regional multi-stakeholder processes. During the year, Stora Enso engaged in 

continuous dialogues with NGOs and other stakeholders.  
38. We help customers be sustainable, choose like-minded partners, and reward investors 

sustainably.  
39. In the long term, we believe societies will increasingly choose to replace fossil-based 

materials with renewable alternatives.   
40. The Stora Enso Code – the Stora Enso Code of Conduct, which constitutes a single set 

of values for all our employees and explains our approach to ethical business practices, 

human and labour rights, as well as environmental values. These values are applied 

wherever we operate.  
41. We actively work with our customers to improve material efficiency and decrease the 

environmental impact of our products and related production processes. We also systemati

cally measure customer satisfaction.  
42. In 2018, we began using sustainability criteria in every tender, for both new 

and existing suppliers.  
43. For Stora Enso, responsible sourcing means drawing on our deep commitment to 

sustainability and proactively driving change in our supply chains.   
44. In 2018, we began using sustainability criteria in the tender phase of each sourcing 

process and by year-end, they were included in the majority of tenders. These criteria will 

help us make more balanced sourcing decisions and create incentives for our suppliers to 

invest in sustainability reporting.  
45. Stora Enso has the long-term aim to secure funding partners that have sustainability as 

a fundamental part of their agenda.  
46. Timely and transparent communication with investors is a top priority for Stora Enso. 

We actively maintain open dialogue with our investors on ESG matters through face-to-

face meetings, conference calls, seminars, and webcasts.  
47. We also regularly share updated information on our sustainability performance with 

our investors in our Interim and Annual Reports, stakeholder letters, web updates, 

and investor newsletters.  
48. Stora Enso strives to build confidence and a track record with fixed-income investors 

by being informative and transparent.  
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49. When defining the materiality of issues impacting our sustainable business model, we 

consider the expectations of our major internal and external stakeholders.  
50. In 2018, Stora Enso became a signatory to the New Plastics Economy Global 

Commitment, led by the Ellen MacArthur Foundation.  
 

Responsible legitimation   

1. Stora Enso acknowledges the importance of the United Nations Sustainable 

Development Goals as part of a commonly agreed global ambition to end poverty, protect 

our planet, and ensure prosperity for all.  
2. Stora Enso’s strategy for transformation is about sustainable profitable growth based 

on customer insight and innovation.  
3. The agenda is based on the Triple Bottom Line framework widely used in corporate 

responsibility work.  
4. The seventeen United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) address social 

and economic development issues on a global scale, each with their own set of related 

targets. 

All sectors of society, including businesses, are encouraged to work and collaborate on 

these goals.  
5. Many of the human rights challenges we face are deeply rooted in local society and can 

only be effectively addressed through a longterm commitment and close cooperation with 

global and local stakeholders.  
6. The development of capabilities in customer insight, innovation and operational 

efficiency, as well as the ability to utilise new technologies will be critical for our future 

success.  
7. Stora Enso’s People Agenda guides our efforts to create engagement and motivation 

among our employees, and to build a capable organization that can help us realise our 

business strategy.  
8. Stora Enso operates in locations including high-risk markets that offer good business 

opportunities, but may also entail exposure to serious risks relating to topics such as 

corruption and fraud.   
9. New legislation such as the EU General Data Protection Regulation (GDPR) sets 

requirements concerning the processing of personal data, with heavy fines imposed for 

infringements.  
10. Making sure that laws, regulations, and company rules are complied with is 

an essential part of our business.  
11. The European Commission (EC) has adopted several legislative proposals on waste 

reduction within its Circular Economy Package, as well as strategies on plastics and 

bioeconomy to protect the environment from plastic pollution whilst fostering growth, bio-

based innovation, and recycling and reuse initiatives  
12. The EU’s 2020 Climate and Energy Package, 2030 Climate and Energy Framework, 

and 2050 Low Carbon Economy Roadmap outline the way forward for industrial energy. 

The rules for the next trading period of the Emissions Trading System (for more 

information, see page 43) have also been decided.  
13. By the end of 2018, 95% of our total energy consumption was certified to the ISO 

50001 energy efficiency management system standard.  
14. In 2018, we signed a Global Framework Agreement with three global unions – 

IndustriALL Global Union, UNI Global Union and the Building and Wood Worker’s 

International – as another step towards creating working environments where all our 

employees are treated with respect and in a fair manner.  
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15. Making sure that laws, regulations, and company rules are complied with is an 

essential part of our business. To ensure this compliance control, we developed and 

implemented a more comprehensive due diligence system for on-boarding critical business 

partners in 2018.  
16. We follow legislation designed to protect our employees’ health, public health, and the 

environment.   
17. More than 90% of our Paper division’s own brands are covered by one or more 

recognized ecolabels, including the EU Ecolabel, the Nordic Ecolabel, and the German 

Blue Angel (Blauer Engel).    
18. Customer needs are a key element in developing our products, services, and processes. 

We identify these needs by collecting systematic feedback from our customers and by 

exchanging expertise with them on various sustainability topics.   
19. To reflect the Act’s requirements, we updated our tax policy in 2018 to highlight our 

commitment to national and international tax laws and regulations. We have also taken 

measures to improve tax risk assessments, train relevant personnel, and raise awareness 

internally.  
20. We address the concerns of key stakeholders, comply with regulatory frameworks, 

adhere to best practices, and manage supply risks.  
21. For Stora Enso, it is essential that any regional or national policy fully utilises the 

potential of sustainable renewable materials and supports the transition towards a bio-

based circular economy.  
22. Initiatives included the New Generation Plantations (NGP) platform, which focuses on 

the institutional and technological aspects of responsible plantation management.  
23. These tools include forest certification and third-party traceability systems such as the 

Forest Stewardship Council’s (FSC) Chain of Custody/Controlled Wood scheme, the 

Chain of Custody/Due Diligence System of the Programme for the Endorsement of Forest 

Certification (PEFC), Wood procurement by region¹ ¹ Total amounts of wood (roundwood, 

chips and sawdust) procured within these regions for delivery to our mills (million m³, 

solid under bark).   
24. Our units producing sensitive packaging materials follow Good Manufacturing 

Practices, a set of widely recognised guidelines incorporated into EU regulations. All our 

Consumer Board mills and most of our Packaging Solutions mills are additionally certifie

d according to recognised hygiene management standards.  
25. We follow legislation designed to protect our employees’ health, public health, and the 

environment.  
26. When producing food contact materials, we only use chemicals that have been 

specifically approved for this purpose, after verifying their safety and legal compliance.  
27. Although Stora Enso works in a variety of regulatory environments, we consistently 

respond to the demands of our stakeholders concerning transparency and the sustainability 

performance of our suppliers. Similarly, we are looking for ways to address the growing st

akeholder demand for less plastic when sourcing materials.  
28. All suppliers wishing to do business with Stora Enso must first pre-qualify, during 

tendering, or at the latest before a contract is drafted. Instead of using our own supplier 

numbering, we use D-U-N-S® numbering, which is a globally recognised system for 

identifying companies.  
29. In 2018, Forum Ethibel included Stora Enso in the Ethibel PIONEER Investment 

Register which indicates that the company can be qualified as a sector leader in terms of 

Corporate Social Responsibility (CSR). Stora Enso is also listed in the Ethibel 

Sustainability Index Excellence Europe.  
 



 

 - 55 - 

Other-de-legitimation   

1. We work actively with our stakeholders to promote sustainable forest management and 

the wider use of certification systems. As certification programmes cover all three aspects 

of sustainability (environmental, social, and economic),  they are an important indicator of 

responsible forestry.  
2. Suppliers now need to respond to a set of questions about their financial stability, 

accident rates, and carbon dioxide (CO2) emissions, which contributes to our ambitious 

science-based targets. These criteria are part of every tender, regardless of previous 

contracts with the same supplier.  
3. Stora Enso is listed in the Euronext Vigeo World, Europe, and Eurozone 120 indices as 

one of the 120 most advanced companies in terms of environmental, social, and 

governance performance.  
4. Stora Enso is classified as “Prime” by ISS-oekom Research’s environmental, social, 

and governance rating methodology. In 2018, Stora Enso also received the best possible 

Environmental & Social quality score by the Institutional Shareholder Services (ISS).  
5. Stora Enso was included in the top 1% (industry suppliers) of the Ecovadis ethical 

supplier rating system, and achieved the highest recognition level (Gold).  
6. Stora Enso is included in several STOXX ESG indices. These indices rate leading 

global companies according to environmental, social, and governance criteria.  
7. CDP has included Stora Enso on its new 2018 Climate A List, which identifies the 

global companies that are taking leadership in climate action. miljö  
8. Stora Enso’s Sustainability Report 2017 was ranked best by the media in a competition 

organized by seven not-for-profit organisations representing various sectors of society. 

The report was short-listed among the 10 best reports in the overall competition.  
9. In November 2018 Stora Enso was ranked as the most sustainable listed company in 

Sweden by Dagens Industri, Aktuell Hållbarhet, and Lund University School of Economics 

and Management.  
10. More than 90% of our Paper division’s own brands are covered by one or more 

recognized ecolabels, including the EU Ecolabel, the Nordic Ecolabel, and the German 

Blue Angel (Blauer Engel).  

7.4 Bilaga 4 

Tolkning av resultatet från Couplands repertoarer (Kodning 2)  
Teknologiskhållbarhet:   

1. Through our participation on WBCSD’s Redefining Value Board we support and help 

develop processes and tools that lead to purpose-driven disclosure (PDD). The objective of 

PDD is for companies to disclose relevant, useful ESG information for investors to 

encourage the flow of capital to more sustainable companies and outcomes.  
2. The development of capabilities in customer insight, innovation and operational 

efficiency, as well as the ability to utilise new technologies will be critical for our future 

success.  
3. Customer needs are a key element in developing our products, services, and processes. 

We identify these needs by collecting systematic feedback from our customers and by 

exchanging expertise with them on various sustainability topics.  
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Miljömässig hållbarhet:   
1. Global megatrends drive the world’s demand for renewable materials. We have an 

important role to play in the transition to a fossil-free, more sustainable world.  
2. Stora Enso’s strategy for transformation is about sustainable profitable growth based 

on customer insight and innovation, supported by structured processes and motivated 

employees.  
3. Inherent in our strategy, we work to support customers to meet consumers’ demand for 

sustainable products based on renewable materials.  
4. Through our participation on WBCSD’s Redefining Value Board we support and help 

develop processes and tools that lead to purpose-driven disclosure (PDD). The objective of 

PDD is for companies to disclose relevant, useful ESG information for investors to 

encourage the flow of capital to more sustainable companies and outcomes.  
5. Stora Enso actively cooperates with prioritised international and nongovernmental 

organisations (NGOs) and industry associations. We are involved in developing industry 

practices related to combatting global warming and food loss and waste, circular and 

bioeconomy, sustainable forestry, human rights, and business ethics, as well as the 

development of sustainability reporting and assurance.  
6. Stora Enso engages with communities all over the world through its operations, sales 

and supply chains. Stora Enso has a range of positive financial, social, and environmental 

impacts on society, such as direct and indirect employment, taxes and dividends, and 

products providing renewable alternatives to non-renewable materials.  
7. Our operations are based on renewable raw materials and sustainable forest 

management, which contribute to responsible consumption and resource use.  
8. Our mills promote material efficiency and enable circular resource use such as 

by using Paper for Recycling (PfR) as 

a raw material. Our operations also generate emissions and 

discharges that account for our biggest negative impacts related to SDG 12.  
9. We also contribute to raising awareness of global warming, which is a central topic in 

our communications with stakeholders.  
10. In our sustainable forest management, we are committed to responsible sourcing and 

land use – to safeguard the health and ecological functions of ecosystems and help 

conserve biodiversity, soil, and water resources. In order to achieve this, we maintain open 

dialogues with our stakeholders.  
11. Global megatrends such as global warming, population growth, eco-awareness, and 

urbanization are affecting consumer and corporate decision-making around the world. At 

Stora Enso, we proactively respond to these trends by developing products and solutions 

based on materials that are both renewable and recyclable.  
12. We apply precautionary management actions to mitigate and remedy potential adverse 

environmental impacts. The environmental work at our mills, including water and energy 

management and resource efficiency, is supported by third-party certified environmental 

management systems.  
13. Stora Enso’s science-based target is to reduce greenhouse gas emissions from our 

operations by 31% per tonne of board, pulp, and paper produced by 2030 from the 2010 

baseline.  
14. We are constantly innovating to improve resource efficiency and make profitable 

use of material streams that would otherwise end up as waste.  
15. Stora Enso and the forest industry have an opportunity not only to contribute, but to 

pioneer the transition to a fossil-free, sustainable world. As a leading renewable materials 

company with access to carbon neutral biomass, we are in a unique position to combat 
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global warming. The use of renewable materials enables us to contribute towards a low-

carbon economy.  
16. The policy requires sustainable forest management through responsible sourcing and 

land use – to safeguard the health and ecological functions of ecosystems and to help 

conserve biodiversity, soil and water resources. To achieve this, we maintain an open 

dialogue with our stakeholders.  
17. Stora Enso’s employees and forestry contractors are given on-the-job training in 

ecological management, and we regularly monitor the impacts of our operations on 

biodiversity, soil, and water resources.  
18. We work actively with our stakeholders to promote sustainable forest management and 

the wider use of certification systems. As certification programmes cover all three 

aspects of sustainability (environmental, social, and economic), they are an important 

indicator of responsible forestry.  
19. We help customers be sustainable, choose like-minded partners, and reward investors 

sustainably.  
20. In the long term, we believe societies will increasingly choose to replace fossil-

based materials with renewable alternatives.  
21. The Stora Enso Code – the Stora Enso Code of Conduct, which constitutes a single set 

of values for all our employees and explains our approach to ethical business practices, 

human and labour rights, as well as environmental values. These values are applied 

wherever we operate.  
22. We actively work with our customers to improve material efficiency and decrease the 

environmental impact of our products and related production processes. We also  

systematically measure customer satisfaction.  
23. In 2018, we began using sustainability criteria in every tender, for both new and 

existing suppliers.  
24. For Stora Enso, responsible sourcing means drawing on our deep commitment to 

sustainability and proactively driving change in our supply chains.  
25. Stora Enso is listed in the Euronext Vigeo World, Europe, and Eurozone 120 indices as 

one of the 120 most advanced companies in terms of environmental, social, and 

governance performance.  
26. Stora Enso acknowledges the importance of the United Nations Sustainable 

Development Goals as part of a commonly agreed global ambition to end poverty, protect 

our planet, and ensure prosperity for all.  
27. The agenda is based on the Triple Bottom Line framework widely used in corporate 

responsibility work.  
28. The European Commission (EC) has adopted several legislative proposals on waste 

reduction within its Circular Economy Package, as well as strategies on plastics and 

bioeconomy to protect the environment from plastic pollution whilst fostering growth, bio-

based innovation, and recycling and reuse initiatives  
29. The EU’s 2020 Climate and Energy Package, 2030 Climate and Energy Framework, 

and 2050 Low Carbon Economy Roadmap outline the way forward for industrial energy. 

The rules for the next trading period of the Emissions Trading System (for more 

information, see page 43) have also been decided.  
30. By the end of 2018, 95% of our total energy consumption was certified to the ISO 

50001 energy efficiency management system standard.  
31. We follow legislation designed to protect our employees’ health, public health, and the 

environment.  
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32. More than 90% of our Paper division’s own brands are covered by one or more  

recognized ecolabels, including the EU Ecolabel, the Nordic Ecolabel, and the German 

Blue Angel (Blauer Engel).  
33. We work actively with our stakeholders to promote sustainable forest management and 

the wider use of certification systems. As certification programmes cover all three 

aspects of sustainability (environmental, social, and economic), they are an important 

indicator of responsible forestry.  
34. Stora Enso is listed in the Euronext Vigeo World, Europe, and Eurozone 120 indices as 

one of the 120 most advanced companies in terms of environmental, social, 

and governance performance.  
35. Stora Enso is classified as “Prime” by ISS-oekom Research’s environmental, social, 

and governance rating methodology. In 2018, Stora Enso also received the best possible 

Environmental & Social quality score by the Institutional Shareholder Services (ISS).  
36. Stora Enso is included in several STOXX ESG indices. These indices rate leading 

global companies according to environmental, social, and governance criteria.  
37. In 2018, Forum Ethibel included Stora Enso in the Ethibel PIONEER Investment 

Register which indicates that the company can be qualified as a sector leader in terms of 

Corporate Social Responsibility (CSR). Stora Enso is also listed in the Ethibel 

Sustainability Index Excellence Europe.  
38. CDP has included Stora Enso on its new 2018 Climate A List, which identifies the 

global companies that are taking leadership in climate action.  
39. In November 2018 Stora Enso was ranked as the most sustainable listed company in 

Sweden by Dagens Industri, Aktuell Hållbarhet, and Lund University School of Economics 

and Management.  
40. For Stora Enso, it is essential that any regional or national policy fully utilises the 

potential of sustainable renewable materials and supports the transition towards a bio-

based circular economy.  
41. Initiatives included the New Generation Plantations (NGP) platform, which focuses on 

the institutional and technological aspects of responsible plantation management.  
42. These tools include forest certification and third-party traceability systems such as the 

Forest Stewardship Council’s (FSC) Chain of Custody/Controlled Wood scheme, the 

Chain of Custody/Due Diligence System of the Programme for the Endorsement of Forest 

Certification (PEFC), Wood procurement by region¹ ¹ Total amounts of wood (roundwood, 

chips and sawdust) procured within these regions for delivery to our mills (million m³, 

solid under bark).  
43. Our units producing sensitive packaging materials follow Good Manufacturing  

Practices, a set of widely recognised guidelines incorporated into EU regulations. All our 

Consumer Board mills and most of our Packaging Solutions mills are additionally certified 

according to recognised hygiene management standards.  
44. When producing food contact materials, we only use chemicals that have been  

specifically approved for this purpose, after verifying their safety and legal compliance.  
45. Although Stora Enso works in a variety of regulatory environments, we consistently 

respond to the demands of our stakeholders concerning transparency and the sustainability 

performance of our suppliers. Similarly, we are looking for ways to address the growing st

akeholder demand for less plastic when sourcing materials.  
46. All suppliers wishing to do business with Stora Enso must first pre-qualify, during 

tendering, or at the latest before a contract is drafted. Instead of using our own supplier 

numbering, we use D-U-N-S® numbering, which is a globally recognised system 

for identifying companies.  
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