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Abstract  

This study offers an opportunity to understand how Corporate Social Responsibility in 

Swedish Multinational Enterprises is influenced by institutional forces. Taking ground from 

institutional theory, the aim of this study is to explore which institutional force (coercive, 

normative, or mimetic isomorphism) has had the biggest impact over a time frame of 16 

years. In this study we focus to identify how the communication of Corporate Social 

Responsibility has changed. Five companies were selected and through their annual reports 

from 2000, 2008 and 2016 we used a qualitative content analysis to examine how these 

reports have changed over time.  Our findings suggested that Corporate Social Responsibility 

has not gained enough credibility for companies to engage in the year 2000. However, our 

findings suggested that companies’ communication is mainly affected by coercive and 

normative isomorphism in their Corporate Social Responsibility between 2008 and 2016. A 

difference we could decipher was that companies did not had a common pattern in terms of 

their communication. Some companies developed their communication where coercive 

isomorphism had the largest impact, and some had normative isomorphism as the largest 

influence source. But our findings suggested that most of the companies’ communication was 

affected by normative isomorphism. Therefore, our conclusion is that normative isomorphism 

has had the biggest impact on companies Corporate Social Responsibility.     

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, CSR-communication, Coercive 

isomorphism, Normative isomorphism, Mimetic isomorphism     
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Förkortningar och begreppsbeskrivning 

 

Coercive isomorphism  Se Trängande isomorfism 

 

CSR      Förkortning för Corporate social responsibility 

 

GRI      Förkortning för Global Reporting Initiative 

 

Global Reporting Initiative En frivillig standard för hur hållbarhetsredovisningar ska 

upprättas 

 

ISO14000  En frivillig standard som behandlar miljöledning som 

integreras i verksamheten inom en organisation 

 

Mimetisk isomorfism  En drivkraft som betyder att organisationer härmar en mer 

framgångsrik organisation eller en standard inom branschen. 

Osäkerhet och otydliga mål kan driva organisationer att imitera 

andra företag för att på så sätt dra ner kostnaderna vid en 

organisationsförändring. (Powell & DiMaggio, 1983) 

 

Mimetic isomorphism   Se Mimetisk isomorfism 

 

MNF      Förkortning för multinationella företag 

 

Normativ isomorfism  Normativa etiken inom ett land påverkar hur organisationers 

hållbarhetsrapporter är utformat. Exempelvis har intressenter i 

ett välutvecklat ekonomiskt land andra förväntningar på 

organisationer än ett land som är mindre ekonomiskt utvecklat 

(Martinez-Ferrero & Garcia-Sanchez, 2017). Normativa 

drivkrafter varierar såldes i olika länder (Oliver, 1991) 

 

Normative isomorphism  Se Normativ isomorfism 

 

OECD  Förkortning för The Organisation for Economic Co-operation 

and Development 

 

Trängande isomorfism  Institutionella drivkrafter som innehåller formella trängande 

drivkrafter (lagar) och informella trängande drivkrafter 

(standarder) (Powell & DiMaggio, 1983) 
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1. Inledning 

Under denna rubrik följer en redogörelse för bakgrunden till vårt forskningsområde. 

Redogörelsen inkluderar både teoretiska och praktiska aspekter vilka studien grundar sig på. 

Det följs sedan upp med en problemformulering samt ett syfte och en frågeställning. 

1.1 Bakgrund 

Intressenter har fått en högre grad av social medvetenhet (Du et al. 2010), vilket innebär att de 

bryr sig mer om hur företags agerande påverkar omvärlden. Numera vill intressenterna att 

företagen ska ta ansvar för sin negativa påverkan på miljö och samhälle, vilket har inneburit att 

Corporate Social Responsibility (CSR) blivit en viktig del för företag som vill vara ansvarsfulla 

(Du et al., 2010). Ihlen et al. (2014) påtalar precis som Du et al. (2010) att CSR utvecklats på 

senare år och numera har en större position i företagens medvetande (se exempelvis HM, BP, 

Deutsche bank & LKAB). KPMG kunde i sin undersökning från 2017 se att 93 % av världens 

250 största företag rapporterar om sitt CSR-arbete (KPMG, 2017), vilket belyser att företagen 

anammat CSR. CSR-arbetet drivs även på av icke-vinstdrivande organisationer. World 

Business Council for Sustainable Development är ett samarbete mellan över 200 företag 

världen över, vars mål är att påskynda utvecklingen mot en hållbar värld genom att göra 

hållbara företag mer framgångsrika (WBCSD, 2017). De använder sig av ett annat företags 

utvärderingssystem för att se vilka länder som är mest hållbara, och enligt 2017 års ranking 

som släpptes den 17 november 2017 ligger Sverige på en första plats (SolAbility, 2017). Det 

tyder på det anseende CSR har i både världen och i Sverige. 

 

CSR har med tiden blivit ett ramverk för att bättre förstå relationen mellan ett företag och 

samhället (Carroll, 2004). Med tiden har även företag expanderat sin verksamhet och är nu 

verksamma i flera länder. Expansionen har lett till att företagen har en större påverkan på 

sociala och miljömässiga områden i de länder de är verksamma, vilket i sin tur har lett till att 

förväntningarna från samhället på företagen har ökat. De ökade förväntningarna innefattar att 

företagen ska ta ansvar för den påverkan de har på sociala och miljömässiga områden (Adams 

& Zutshi, 2004; Chan et al., 2014). Adams & Zutshi (2004) tillägger att detta inte bara är 

relevant för multinationella företag (MNF) utan oavsett storlek måste företagen ta detta i 

beaktande. Förutom att CSR är relevant för alla företag, precis som Adams & Zutshi (2004) 

talar om, menar Pivato et al. (2008) att företag som är socialt medvetna har en större nytta med 

CSR. Med socialt medvetna syftar Pivato et al. (2008) på företagens beaktning av främst 

miljömässiga och sociala aspekter. Genom att agera socialt medvetet kan företagen sticka ut 

från sina konkurrenter, öka kundnöjdheten samt att de kan stärka sitt rykte för sina intressenter 

genom CSR (Pivato et al., 2008). 

 

Inom företagsekonomin är forskningen av CSR utbredd, men trots det finns det inte någon helt 

gemensam uppfattning av vad som klassas under begreppet CSR (McWilliams et al., 2006; 

Lockett et al., 2006; Lindgreen & Swaen, 2010). Utan en gemensam definition kan chefer som 

ska utforma CSR göra på helt olika sätt, eftersom att de inte har utvecklat en full teoretisk 
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förståelse för vad CSR bör innehålla. Det hindrar även teorins fortsatta utveckling inom 

området genom att det inte går att göra en empirisk bedömning av hur väl teorins definition av 

CSR fungerar i verkligheten (Lindgreen & Swaen, 2010). Servaes & Tamayo (2013) 

argumenterar till och med för att CSR är ett inkomplett begrepp, eftersom en gemensam 

definition inte skulle gå att använda på alla situationer. Lindgreen & Swaen (2010) menar att 

det saknas en gemensam uppfattning därför att CSR utvecklats och influerats av teorier som 

växt fram. Peloza & Shang (2011) uttrycker avsaknaden av en gemensam definition som ett 

resultat av att CSR definieras olika beroende på vilken CSR-aktivitet som genomförs.  

 

En av de första definitionerna av termen CSR beskrivs av Carroll (1979) som “det sociala 

ansvarstagande av ett företag som innefattar de ekonomiska, legala, etiska och filantropiska 

förväntningar som samhället har på organisationen vid en given tidpunkt” (Carroll, 1979, s. 

500). Innebörden av Carrolls (1979) definition är att företag har ett ekonomiskt ansvar 

gentemot sina aktieägare, anställda och kunder som de måste följa. Med det menas att de ska 

producera varor och tjänster som samhället efterfrågar, och samtidigt gå med vinst för att 

överleva. Det ansvaret har företag alltid haft, men Carroll (1979) menar att det är nödvändigt 

att ta med i definitionen eftersom alla andra ansvar vilar på det ekonomiska. Företag har också 

ett ansvar att följa lagar och regler, samtidigt som de förväntas agera etiskt. Ett etiskt agerande 

motsvarar samhällets förväntningar att företag ska göra mer än deras legala krav, vilket 

exempelvis kan vara att de låter bli att utnyttja kryphål i lagar (Carroll, 1979). Filantropiskt 

ansvar, vilket Carroll (1979) inte riktigt ser som ett ansvar eftersom det ligger i företagets 

godtycke, innebär att samhället har förväntningar att man ska ha en social roll i samhället 

genom att ge tillbaka. Denna roll är dock helt frivillig och det är företagen själva som väljer 

ifall de vill ta på sig denna samhällsenliga roll (Carroll, 1979). Carroll & Shabana (2010) 

använder sig av Carrolls definition (1979) men betonar att själva kärnan i CSR ligger på de 

etiska och filantropiska ansvarsområdena som företagen har mot samhället. Trots att ett företag 

behöver uppfylla sina ekonomiska och legala ansvar menar Carroll & Shabana (2010) att 

innebörden av CSR är mer riktat mot det etiska och filantropiska. 

 

Företag som vill konkurrera behöver också kommunicera hur de arbetar med CSR, för att 

konsumenterna ska kunna vara medvetna om vad de gör (Morsing & Schultz, 2006). Morsing 

et al. (2008) menar däremot att det inte är effektivt att enbart rikta sin CSR mot konsumenter.  

De betonar att det istället är fördelaktigt att först rikta sig mot “experter”, där de med experter 

syftar på politiker, investerare och media, vilket Morsing et al. (2008) benämner som CSR-

kommunikation. Moravcikova et al. (2015) antyder att innebörden av CSR-kommunikation är 

att förmedla sitt budskap om CSR till olika intressenter med en passande kanal till just de 

intressenterna. Vanliga kanaler att använda är årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar 

(Moravcikova et al., 2015). Morsing & Schultz (2006) talar om CSR-kommunikation på ett 

mer instrumentellt plan och menar att det är företagets kommunikation av deras CSR-

aktiviteter. En utveckling av det synsättet menar Golob et al. (2013) är att CSR-

kommunikationen är en marknadsföringsteknik som är till för att informera om företagets CSR 

och aktivt påverka företagets rykte. Den här typen av traditionellt synsätt handlar således om 

att påverka intressenternas uppfattning om CSR-aktiviteterna (Golob et al., 2013). Du et al. 

(2010) tar i sin artikel upp en annan ansats till CSR-kommunikation, det funktionalistiska. I det 
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synsättet mäts intressenternas uppfattning om företagets CSR enligt hur CSR-motiven 

samverkar med intressenternas egennytta, och hur det kommuniceras (Du et al., 2010). Golob 

et al. (2013) påpekar att den synen på CSR-kommunikation misslyckas med att se 

kommunikationen som något som påverkar allmänhetens förväntningar, samt att det bortser 

från institutionella förhållandena som påverkar organisationen. I en studie som berör den 

institutionella omvärlden är det därför, med ovanstående information som argument, ett mer 

instrumentellt synsätt på CSR-kommunikation som ska användas. 

  

När intressenter är involverade och bryr sig om miljö- och hållbarhetsfrågor kommer de enligt 

Menguc et al. (2010) att föredra företag som försöker utveckla och använda sig av proaktiva 

metoder som skyddar miljön. De tycker alltså att företagen behöver agera i förebyggande syfte 

gällande sitt miljöarbete, och att miljöarbetet inte ska vara en konsekvens av företagens 

miljöpåverkan (Menguc et al. 2010). Om företagens intressenters intresse för miljöfrågor ökar 

kommer de också att förvänta sig att företag utvecklar innovativa sätt att hantera miljöfrågor, 

och det krävs förutom ett proaktivt tankesätt hos företagen även en strategi som visar hur de 

ska genomföra sitt miljöarbete. Menguc et al. (2010) benämner det som en proaktiv 

miljöstrategi och visar att företag är mer benägna att använda sig av en sådan när intressenterna 

pressar dem. Graden av proaktiv miljöstrategi säger Menguc et al. (2010) alltså hänger samman 

hur mycket intressenterna väsnas.  

1.2 Problematisering  

Campbell (2007) menar att det är större chans att företag agerar socialt ansvarsfullt om de stöter 

på exempelvis starka statliga regleringar, ett kollektivt självreglerande tänk inom branschen 

samt andra oberoende organisationer som övervakar dem. Företagen kan även agera mer socialt 

ansvarsfulla om den institutionella miljön de agerar inom uppmuntrar ett sådant beteende 

(Campbell, 2007).  Pedersen & Gwozdz (2014) förklarar det som en typ av institutionell press, 

och nämner att institutionell press som helhet bidragit till att CSR fått spridning hos företag 

som stöter på sociala och miljömässiga krav från sina intressenter. Institutionell press kan enligt 

Menguc et al. (2010) definieras som “sociala, legala och kulturella krafter utanför företaget 

som utövar sitt inflytande i hur företagsledaren upplever miljön och som slutligen formar och 

avgör strategiska handlingar” (Menguc et al., 2010, s. 285).  

 

Det här institutionella tankesättet menar Bebbington et al. (2009) tenderar att röra sig bort från 

att överväga organisatoriska aktiviteter som något en chef initierar med syfte att uppnå ett visst 

mål, och fokuserar istället på de förändrade effekter som tryck från omvärlden har. Teori om 

den institutionella omvärlden, institutionell teori, demonstrerar också att företag kan härma 

varandra när det finns praxis som är allmänt accepterade och utspridda (Bebbington et al., 

2009).  Ett exempel på praxis är Global reporting initiative (GRI), som KPMG (2017) 

påträffade att majoriteten av världens 250 största företag följer. GRI är en icke-vinstdrivande 

organisation har tagit fram standarder som ska hjälpa företag att förstå och kommunicera deras 

påverkan på hållbarhetsfrågor, som exempelvis berör klimatförändring och mänskliga 

rättigheter. Standarderna är framtagna för att ge företag och organisationer ett omfattande 

ramverk för hur hållbarhetsredovisningen kan gå till (GRI, 2017). Ett företag som följer GRI:s 
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standarder anpassar således både företagets CSR och kommunikationen efter dem. En annan 

typ av institutionell press är riktlinjer och lagar, som kan komma från exempelvis The 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Genom att i sitt konvent 

för att bekämpa mutor faktiskt få fram en lag som förbjuder mutor till statliga tjänstemän 

(OECD, 2016) påverkade de företag.  

 

Enligt Campbells (2007) resonemang är båda ovanstående exempel på institutionell press som 

påverkar hur företagen agerar ansvarsfullt, och således påverkar det deras CSR-arbete. 

Campbell (2007) menar vidare att den institutionella miljön inte är statisk, utan talar istället om 

en dynamisk press som förändras över tid. Han menar att det är särskilt sant för institutioner 

som kan bidra till den sortens dialog som resulterar i ett mer socialt ansvarstagande (Campbell, 

2007), som exempelvis GRI och OECD.  En annan variabel som påverkar den institutionella 

pressen är företagens storlek. Marano & Kostova (2016) menar att MNF agerar i komplexa 

transnationella organisatoriska fält där det finns flera olika, och möjligen motstridiga, 

institutionella krafter. MNF agerar därför i något som Marano & Kostova (2016) benämner 

som institutionell komplexitet, vilket hänvisar till den mångfald och heterogenitet av 

institutionella krafter som MNF är utsatta för. Alla institutionella krafter i MNF organisatoriska 

fält har däremot inte samma påverkan, och vissa är mer framträdande än andra beroende på 

deras betydelse för företaget (Marano & Kostova, 2016).  

 

Jackson & Rathert (2017) påvisar att MNF använder sig av CSR för att styra deras globala 

ekonomiska aktiviteter och argumenterar för att företagens CSR är influerad av institutionella 

krafter i både hemland och värdländer. Det institutionella avståndet betonar de relativa 

skillnaderna som finns mellan hemland och värdländerna som drivande för de MNF:s strategier 

och föreslår att länder skiljer sig på olika dimensioner som exempelvis legala system och 

kultur. Därför finns det enligt Jackson & Rathert (2017) anledning att använda sig av strategier 

för att överbrygga gapet mellan skillnaderna, där ett exempel på strategi är att erhålla legitimitet 

genom CSR.  Legitimitet definieras av Suchman (1995) som “en generaliserad uppfattning 

eller antagande att agerande från en enhet är önskvärt, korrekt eller passande inom de socialt 

konstruerade system av normer värderingar och föreställningar” (Suchman, 1995, s.574).  För 

att uppnå legitimiteten krävs det ett införande av CSR-aktiviteter som är i linje med 

intressenternas förväntningar (Jackson & Rathert, 2017). Med industriell teori som grund 

argumenterar Jackson & Rathert (2017) för att olika intressenter har olika idéer om vad de 

anser är legitima handlingar, och som en konsekvens av det kommer olika institutionella 

miljöer att påverka hur CSR anpassas inom MNF. Även i liknande institutionella miljöer kan 

det skilja sig hur CSR anpassas inom företaget. Bebbington et al. (2009) nådde i sin studie 

slutsatsen att företag som finns inom samma institutionella miljö kan reagera annorlunda på 

omvärldstryck. Criado-Jiménez et al. (2008) nådde liknande slutsatser i sin studie av spanska 

företag där spanska företag reagerade annorlunda på nya regleringar, där regleringarna är en 

typ av institutionell press. Det skapar ett intresse kring vilka drivkrafter som ligger bakom olika 

reaktioner inom samma miljö. 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Genom argumentationen som fördes i problematiseringen blir det av intresse att studera hur 

multinationella företag hanterar institutionell press, därför att pressen kan förekomma från 

många olika håll. Det är även tydligt att den institutionella miljön påverkar utformningen av 

multinationella företags CSR-kommunikation (Jackson & Rathert, 2017), vilket gör det 

intressant att se över hållbarhetsredovisningarnas utformning. Genom att pressen också 

förändras över tid som Campbell (2007) nämner blir tidsaspekten också en intressant faktor att 

ta i beaktande. Företag inom en liknande institutionell omvärld kan enligt Bebbington et al. 

(2009) reagera annorlunda på omvärldstrycket. Det gör det även av intresse att studera 

multinationella företag med liknande tryck, och genom att Sveriges CSR-arbete ligger i 

framkant som det förs ett resonemang om i inledningen väljs den svenska kontexten ut i studien.  

Studiens syfte blir således att analysera på vilket sätt svenska multinationella företags 

hållbarhetsredovisningar förändras över tid, med tanke på institutionellt omvärldstryck. Genom 

att undersöka vilka institutionella drivkrafter som har påverkat hållbarhetsredovisningen i olika 

företag går det att se om någon drivkraft har influerat mer än någon annan. Det går också att se 

om det skiljer sig mellan företagen genom åren, eller om det finns någon dominerande drivkraft 

gemensam för alla.  Den här kunskapen kan således leda till en teoretisk förståelse för svenska 

multinationella företags reaktioner på institutionella drivkrafter. Ett teoretiskt bidrag blir 

därmed hur institutioner har gett avtryck på hållbarhetsredovisningarna. 

 

Ledande forskningsfrågor för studien blir således: 

Hur har CSR-kommunikationen för svenska multinationella företag påverkats av 

institutionella drivkrafter? 

och 

Hur har den påverkan på CSR-kommunikationen sett ut över tid? 
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2. Teoretisk referensram 

I följande kapitel kommer studiens teoretiska referensram att presenteras. Kapitlet inleds med 

en definiering av CSR som är tänkt att skapa förståelse för vad som kommuniceras i 

hållbarhetsredovisnngarna, och efterföljs av CSR-kommunikation. Efterföljande del behandlar 

institutionell teori som är kärnan i studien. Kapitlet avslutas med en teorisammanfattning som 

påvisar hur teorin ska användas i analys och slutsats.  

2.1 Övergripande perspektiv på CSR 

Ihlen et al. (2014) definierar CSR som en aktivitet företag genomför för att försöka förbättra 

sin relation till intressenter och samhället. Den förbättrade relationen menar Ihlen et al. (2014) 

leder till en bättre vinst på lång sikt, vilket betyder att både intressenterna och företaget vinner 

på det i slutändan. Deras definition påminner om Carrolls (1979) användande av begreppet 

eftersom företaget har ansvar mot samhället, och samhället kan då kan jämföras med 

intressenter. Servaes & Tamayo (2013) menar däremot att inkluderingen av intressenter i CSR-

begreppet har vissa kontroverser, till exempel att linjen mellan CSR och själva hanteringen av 

intressenter inte är helt tydlig. Freeman (2010) definierar en intressent som en grupp eller en 

individ som kan påverka eller som blir påverkad av en organisations prestationer. Den 

definitionen inkluderar både de som blir påverkade positivt och/eller negativt. Med det 

synsättet argumenterar Servaes & Tamayo (2013) för att alla CSR-aktiviteter istället hör 

hemma under intressenthantering. Brown & Forster (2013) syftar på att det finns en skillnad, 

och att CSR innebär ett företags skyldigheter till samhället, medan ett företags ansvar för sina 

intressenter är mer företagsspecifikt och värdeskapande. I sin slutsats kommer Servaes & 

Tamayo (2013) däremot fram till att både det sociala och intressentdimensionen ändå hör 

hemma i CSR-begreppet, vilket överensstämmer med Dahlsruds (2008) upptäckt i sin 

litteraturgenomgång. 

  

Aguinis & Glavas (2012) definition inkluderar intressenternas förväntningar samtidigt som det 

behandlar företagens ansvar att prestera när det gäller det ekonomiska, sociala och 

miljömässiga. De menar att CSR är “situationsspecifika organisatoriska handlingar och 

grundprinciper som tar intressenternas förväntningar och the triple bottom line av 

ekonomiska, sociala och miljömässiga prestationer i beaktande” (Aguinis & Glavas, 2012, s. 

933). Precis som Carroll (1979) har definitionen ett intressentfokus, men tar upp the triple 

bottom line. The triple bottom line är ett koncept som föreslår att företag inte bara behöver bete 

sig ansvarsfullt socialt och för miljön, utan att de behöver gå med vinst samtidigt (Gimenez et 

al., 2012). Även det påminner om Carrolls (1979) olika ansvar men det blir klarare inom vilka 

aspekter, det sociala och miljömässiga, som intressenterna har förväntningar på företaget. 

Enligt Aguinis & Glavas (2012) kan företagens agerande och policys vara influerade av aktörer 

på både institutionell, organisatorisk och individuell nivå, vilket medför att deras definition är 

mer allmän än Carrolls (1979) och inte lika inriktad. Dahlsrud (2008) menar att CSR-

definitionerna kan vara vaga för att balansera intressenternas olika intressen. 
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2.1.1 CSR i Sverige 

Strand (2011) undersökte hur väl olika kluster av länder presterade i ekonomiska, miljömässiga 

och sociala kategorier, det vill säga i the triple bottom line. Det han upptäckte var att det 

nordiska klustret, som bestod av de skandinaviska länder, var bäst i alla de olika triple bottom 

line-dimensionerna. Det belyser att Skandinavien har uppvisat de starkaste och mest 

balanserade ekonomiska, miljömässiga och sociala prestationerna i världen (Strand, 2011). 

Konsultindustrin har bidragit och varit viktig för utveckling av CSR i Sverige (Windell, 2006). 

Från att marknaden tidigare har dominerats av mindre värdedrivna konsulter har skiftet nu 

blivit mot en mer affärsdriven konsultindustri som levererar tjänster inom CSR (De Geer et al., 

2009). Numera erbjuder alltså större konsultfirmor sina tjänster inom CSR till sina klienter 

inom exempelvis kommunikation, miljö och strategi (Borglund et al., 2008). 

 

En annan anledning till utvecklingen av CSR i Sverige är medierna. Borglund et al. (2008) 

beskriver att medierna i sin tendens att legitimera och godkänna företagens idéer aktivt bidragit 

till att etablera CSR i Sverige. Företagen kan dock inte kontrollera hanteringen av information 

på samma sätt som från det egna företaget (Borglund et al., 2017). Enligt Borglund et al. (2017) 

går det även att utläsa CSR:s framfart inom den svenska medievärlden. De genomförde en 

undersökning hur ofta CSR nämnts årsvis i Dagens Industri mellan åren 2000 till 2016. 

Undersökningen visade att CSR tas upp 46 941 gånger under 2016. Det kan jämföras med 

exempelvis 15 323 gånger CSR nämndes år 2008, eller 823 gånger år 2000. Genom att 

företagens legitimitet kan påverkas av medierna påstår De Geer et al. (2009) att medierna ofta 

samverkar med icke-statliga organisationer. De tar upp exemplet Swedwatch, som tillfrågade 

13 svenska klädföretag om den miljömässiga och sociala påverkan deras klädtillverkning hade 

i utvecklingsländer. Sex klädföretag valde att inte delta i studien, varvid en svensk tidning 

rapporterade att flera klädföretag undviker att svara på frågor om deras arbete mot 

miljöproblem. Den bilden det skapade fokuserade på deras vägran att delta snarare än det arbete 

som faktiskt gjordes av företagen (De Geer et al., 2009).  

 

Gjølberg (2010) resonerar att CSR har utformats som det gjort i Sverige därför att den svenska 

regeringen har ramat in CSR i en mer normativ, värdebaserad argumentation. Med det menar 

hon att CSR är konceptualiserat som ett mål för att förbättra sociala, miljömässiga och 

ekonomiska standarder i fattiga länder. Fastän den svenska agenda gradvis har breddats till att 

innefatta konkurrensmedel är huvuddiskursen fortfarande djupt rotad i det humanitära 

(Gjølberg, 2010). CSR menar Gjølberg (2010) alltså tolkas som ett instrument för att 

uppmuntra mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, ekonomisk tillväxt i fattiga länder, och 

andra mål som ligger i linje med landets utrikespolitik. Det är också bara det CSR-område som 

den svenska regeringen agerar mot, den som berör utrikespolitiken. Främjandet av CSR i 

Sverige har således en viktig koppling mellan två hörnstenar i svensk politik, vilka är en öppen 

handelspolitik och en utrikespolitik som starkt betonar vikten av mänskliga rättigheter och en 

hållbar global utveckling (Gjølberg, 2010).  
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2.2 CSR-kommunikation 

CSR-kommunikation innebär att företagen förmedlar CSR till intressenter genom en passande 

kommunikationskanal (Moravcikova et al., 2015). Kommunikationskanalerna inkluderar årliga 

hållbarhetsredovisningar och media. Tata & Prasad (2015) ställer frågan om vad som händer 

när ett företags nuvarande CSR-image inte speglar företagets önskade CSR-image. Ifall detta 

sker kan det ge företaget negativa konsekvenser eftersom det inte bara gäller att vara ansvarsfull 

utan även att kunna förmedla sin CSR till sina intressenter. Genom CSR-kommunikation kan 

ett företag främja relationen mellan sina intressenter och även lägga grund för hur de önskar 

sin CSR-image ska vara (Tata & Prasad, 2015). CSR-kommunikationen är viktig i den form att 

genom kommunikationen återspeglas meningen med CSR för företag och hur CSR är 

implementerat i organisationen för att nå organisationsmålen (Ihlen, 2014). Ihlen (2014) 

fortsätter däremot och argumenterar för ifall CSR-kommunikation ens är av betydelse. Kritiken 

har växt för att kommunikationsverktyget är ett ytligt sätt att belysa en god bild av företaget. 

Det blir även suspekt att kommunicera sin CSR för att marknaden anser att det är av egennytta 

man kommunicerar sin CSR, och i vissa fall straffas företagen av intressenterna då CSR-

kommunikationen är överdriven (Ihlen, 2014). Denna teori motsäger det Du et al. (2010) menar 

med att genom CSR kan företagen påverka konsumenternas beteende till sin egen fördel. Det 

skapas ett förhållande mellan företaget och intressenter (Lee et al., 2017), vilket leder till att 

företaget associeras med att vara socialt ansvarsfull (Wong & Dhanesh, 2017). Socialt 

ansvarsfull är en identitet företagen strävar efter att nå enligt Wong & Dhanesh (2017). Det är 

dock ingen lätt utmaning att lyckas identifieras som socialt ansvarsfull. Morsing et al. (2008) 

beskriver att en välfungerande kommunikation mellan företag och intressenter är en väsentlig 

del till att nå dit. 

  

Du et al. (2010) betonar att vad för sorts information som ges ut i CSR påverkar trovärdigheten. 

Engagerar sig företagen åt sociala aktiviteter som berör den dagliga verksamheten tenderar 

intressenterna att vara mer misstänksamma mot företaget och deras bakomliggande motiv. Du 

et al. (2010) menar inte att företagen ska ignorera samhällsproblem, men antyder istället att 

företagen ska engagera sig inom CSR-frågor som inte berör den dagliga verksamheten och 

betona vikten av varför de tar upp dessa CSR-frågor. 

  

Crane (2001) argumenterar att ett sätt för företaget att öka trovärdigheten i sin CSR-

kommunikation är att involvera en tredje part. Konceptet med att involvera en tredje part är 

relaterat till att få sin CSR-kommunikation accepterad av intressenterna. Ifall intressenterna 

tror att CSR-kommunikation sker på grund av en dold agenda från företagets sida så accepteras 

inte detta meddelande och som nämnt ökar trovärdigheten ifall man involverar en tredje part. 

Trovärdigheten i CSR-kommunikationen ökar tack vare att organisationerna företagen 

samarbetar med är trovärdiga, dessa kan inkludera icke-vinstdrivande organisationer samt icke-

statliga organisationer (Kim & Ferguson, 2016). Yoon et al. (2006) beskriver att intressenter 

är mer benägna att ge en positiv respons ifall företagets CSR-aktiviteter presenteras av icke-

vinstdrivande organisationer. 

 



9 
 

2.3 Institutionell teori 

Termen institutionell refererar till formella regler och normer som vi är förväntade att följa 

(Bruton et al., 2010), där lagar är en fundamental grundpelare inom den institutionella teorin 

(Ying & Zhang, 2012). Ett tryck skapas både från intressenterna och de regulativa regelverken. 

Trycket från regulativa regelverken definieras enligt Schnayder et al. (2016) som normativa 

pelare. Med det menas regulativa institutioner som uppmuntrar företaget att agera etiskt utifrån 

ett visst kriterium. Fortsättningsvis menar Schnayder et al. (2016) att det även finns regulativa 

pelare. Det syftar på ifall företagen upplever att deras framgång är under hot från exempelvis 

intressenter måste företaget agera utifrån detta tryck. Företagen agerar genom att inkludera en 

tredje part, en utomstående organisation för att motverka detta tryck och återta intressenternas 

förtroende. Schultz & Wehmeier (2010) förklarar även att företag ibland måste förhålla sig till 

flera institutioner på en och samma gång. Detta fenomen benämner dem som 

institutionalisering.  

 

I vissa fall är företagens agerande baserade utifrån en kognitiv-kulturell pelare (Schnayder et 

al., 2016). Den kognitiv-kulturella pelaren innehåller implicita institutioner som uppmuntrar 

företagen att från ett socialt perspektiv med ett externt tryck agera utifrån delade värderingar. 

Institutioner inom denna pelare är inte lika formella som normativa institutioner, och det finns 

inga klara regler som företagen ska förhålla sig till (Schnayder et al., 2016). Den institutionella 

teorin är inte bara en reaktion av externt tryck. Jamali & Neville (2011) hänvisar till att 

institutionell teori ställer relevanta frågor hur företaget formas utifrån den institutionella 

omgivningen. Detta skiljer sig från Oliver (1991) som menar att företagen strategiskt ger 

respons på denna institutionella press.  

 

DiMaggio & Powell (1983) förespråkar att man kan se dessa normer och regler som ett 

organisatoriskt fält. De menar att i ett tidigt skede är organisatoriska fält, ett företags 

omgivning, varierande från företag till företag men när fältet har fäst en position där det 

gemensamt uppfattas som legitimt strävar företagen homogent åt detta fält. Exempel på detta 

är standarder och initiativ. Företagen och staten är då i detta skede under konsensus och 

byråkratiseringen är det gemensamma fältet i detta skede. Med ett organisatoriskt fält menas 

företag som utgörs av en erkänd institutionell drivkraft. Dessa drivkrafter kan enligt DiMaggio 

& Powell (1983) vara regelverk och konsumenter.  

 

Ett organisatoriskt fält kan enligt DiMaggio & Powell (1983) inte bli accepterad i förväg utan 

måste empiriskt bevisas. Fält existerar inte förrän de har blivit institutionellt definierat. 

Processen att bli institutionellt definierat kan delas in i fyra punkter: ökandet av interaktion 

mellan företagen i samma fält, tydligt definiera interorganisatoriska strukturer om koalition, 

omfattande information om företaget och det fält den befinner sig i samt utveckling av en 

gemensam uppfattning med andra företag att de befinner sig i samma fält. När detta fält är 

fastställt kommer externa tryck att få dem att dra åt samma håll och bli mer lika varandra. 

Organisationer kanske ändrar sina organisationsmål och nya företag tillkommer i marknaden, 

men i ett längre tidsperspektiv kommer omgivning att bidra till att dessa företag inte kommer 

att kunna förändra sig och företagen blir mer homogena (Powell & DiMaggio, 1983).  
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2.3.1 Trängande, normativ och mimetisk isomorfism 

Konceptet att företagen förändras och blir mer homogena kallas för isomorfism, och det 

begreppet kan delas upp i tre underkategorier: trängande isomorfism, mimetisk isomorfism och 

normativ isomorfism. Trängande isomorfism kan liknas vad Schnayder et al. (2016) kallar för 

normativa pelare och regulativa pelare. Powell & DiMaggio (1983) menar att trängande 

isomorfism är resultatet av både formellt och informellt tryck på ett företag satt av andra företag 

och samhället som företaget medverkar i. Pedersen & Gwozdz (2014) syftar på att företagen 

förväntas, av kraftfullare aktörer, att bli mer homogena.  Grob & Benn (2014) betonar även att 

trängande isomorfism definieras som en form av isomorfism som härstammar från politiskt 

inflytande och legitimitetsproblem.  

 

Normativ isomorfism härstammar från professionalisering och likt företag är även yrken 

påverkade av trängande och mimetisk isomorfism (Powell & DiMaggio, 1983). Heugens & 

Lander (2009) syftar på att normativ isomorfism refererar till när organisatoriska fält blir så 

beroende av specifika professioner att personer inom professionen successivt får mer kontroll. 

Följaktligen kan dessa personer generera strategier företagen kan åta sig (Beddewela & 

Fairbrass, 2016). Oliver (1991) menar att de strategierna skiljer sig från företag till företag samt 

den nationella omgivning företaget befinner sig i. Normativa drivkrafter varierar beroende på 

hur socialt och ekonomiskt utvecklat landet är. Länder där ekonomiska utvecklingen är i 

framkant tenderar att ha en mer utvecklad CSR med målet att undvika ekonomiska kostnader, 

försäkra ens legitimitet samt att möta förväntningarna från större intressenter (Martinez-Ferrero 

& Garcia-Sanchez, 2017). Tidigare forskning är eniga om att normativa etiken inom ett land 

har ett inflytande på företagens hållbarhetsredovisningar (Martinez-Ferrero & Garcia-Sanchez, 

2017). Normativa drivkrafter i företagens CSR menar McWilliams & Siegel (2001) är när 

företagen går bortom vad som regulativt och vad som anses som socialt ansvarstagande. Den 

nationella kulturen är en drivkraft som skiljer sig mellan välutvecklade länder och mindre 

utvecklade länder och är en faktor kring hur CSR-kommunikationen är utformad (Martinez-

Ferrero & Garcia-Sanchez, 2017). Hofstede (2003, se Callahan, 2005) har rankat kulturer som 

maskulina eller feminina. Maskulina kulturer syftar på att företagen inom ett maskulint land 

strävar efter ett erkännande genom att lyckas finansiellt varav ett feminint land värnar om livet, 

ta hand om andra och värna om miljön. Denna feminina kultur menar Hofstede (2003, se 

Callahan, 2005) är implementerat i den svenska kulturen.  

 

I vissa fall sker organisationsförändringar på grund av andra faktorer än regulativa. Osäkerhet 

är även en kraftfull aktör och kan tvinga företagen till en förändring. Företagen kan exempelvis 

ha otydliga organisationsmål och vad de kan göra då är att imitera andra företag (Powell & 

DiMaggio, 1983). Powell & DiMaggio (1983) kallar detta för mimetisk isomorfism. Fördelen 

med denna slags förändring är att när det uppstår problem kan en imitation av andra företag 

vara en enkel och kostnadseffektiv lösning. Ett exempel på detta är amerikanska företag och 

deras produktionsproblem. Vad amerikanarna gjorde för att hantera personalproblem och 

minskad produktivitet var att kopiera de japanska företagen för att bli mer effektiva. Detta 

menar Powell & DiMaggio (1983) är ett exempel på mimetisk isomorfism. Till skillnad från 

trängande isomorfism som styrs av formellt och informellt tryck menar Jennings & Zandbergen 
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(1995) att mimetisk isomorfism är en respons till vad som anses vara en standard inom 

branschen. Det innebär att ifall en standard anses vara så legitim kommer företagen att följa 

dessa utan att ifrågasätta värdet av denna standard. Exemplet Jennings & Zandbergen (1995) 

tar upp är återvinning, som vuxit fram och blivit något företag gör utan att ifrågasätta. 

Organisationer tenderar också att kopiera liknande företag som anses vara mer legitima än dem 

själva. Cormier et al. (2005) framhävde i sin studie att graden av framhävande CSR är kopplad 

till en härmande reaktion från andra företag. Legitimitet för ett företag kan alltså uppnås genom 

att kopiera ett annat företag. 

 

Oliver (1991) menar även på att företagens strategiska beslut för att möta den institutionella 

pressen motiveras av att möta detta tryck för att det i framtiden gynnar företaget både finansiellt 

och icke-finansiellt. Okhmatoviskiy & David (2012) syftar på att om ett företag kan möta dessa 

förväntningar och detta tryck så är det ett sätt att undvika negativa konsekvenser eller risk för 

minskad legitimitet. Ett sätt att öka legitimiteten är genom Powell & DiMaggios (1983) 

isomorfism. Ifall företaget förhåller sig till någon dessa nivåer är det ett sätt att öka sin 

legitimitet. För MNF menar Marano & Kostova (2016) är det extra viktigt att uppnå legitimitet 

som en skyldighet till de länderna dem är verksamma.  

2.3.2 CSR inom institutionell omvärld 

Enligt Schultz & Wehmeier (2010) är CSR ett bra verktyg att kunna uppnå legitimitet. 

Institutionaliseringen av CSR kan beskrivas ur ett mikro- eller makroperspektiv. 

Makroperspektivet innebär en process mellan flera aktörer samtidigt med ett ovisst resultat. 

Bondy et al. (2012) menar på att CSR-arbetet påverkas av institutionellt tryck ur ett 

makroperspektiv. De förklarar att CSR varierar beroende på omvärldsfaktorer. Sådana faktorer 

kan vara intressenter, regeringen och aktivistgrupper. Dessa faktorer varierar även ur en 

nationell nivå och det leder till att beroende på ursprungslandet av företaget skiljer sig CSR-

utformningen åt. Företagen i sig är inte delaktiga i detta institutionella tryck, utan de är passiva 

medlemmar i utformning och CSR motsvarar en respons på detta tryck. Likt Oliver (1991) är 

detta ett strategiskt arbete företagen måste stå för. Företagen är mottagaren som måste svara på 

detta externa tryck (Bondy et al., 2012).  

 

Fortsättningsvis argumenterar Bondy et al. (2012), likt Schultz & Wehmeier (2010), att CSR 

är mer institutionaliserat i dagens samhälle. Bland annat påverkar incidenter, bedrägeri och 

skandaler företagens ansvar mot samhället och CSR:s roll som respons mot detta. Fastän det 

kan finnas ett institutionellt tryck på företagen menar Campbell (2007) att företagen i grund 

och botten motiveras av vinstmaximering och värdeskapande för sina intressenter. Dock kan 

detta beteende påverka företagets agerande gentemot samhället och hur samhället förväntar sig 

att företaget ska agera. Företagets nuvarande finansiella situation spelar en roll i utformningen 

av CSR enligt Campbell (2007). Ett företag vars finansiella mått är starka tenderar att vara mer 

aktiva i sin CSR än ett företag med sämre mått. Med en sämre ekonomisk situation prioriterar 

företagen att försöka återta förtroendet från sina intressenter och återigen skapa värde för dem. 

Pedersen & Gwozdz (2014) argumenterar istället för att företag gå bortom värdeskapande för 

att istället investera mer i CSR. De menar även att investeringen är en indikation på att vara 
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före sina konkurrenter och som en förberedelse för framtida eventuella institutionella faktorer. 

CSR är inte bara en respons mot institutionellt tryck utan även en möjlighet att gå bortom 

ekonomiska ideologier för att det är i företagens vision.  

 

Institutionaliseringen av CSR kan förklaras genom att undersöka hur CSR-rapporteringen har 

växlat genom tid. Shabana et al. (2017) presenterar en trestegsmodell på hur det institutionella 

trycket har förändrats över tid och hur isomorfismen har format CSR-rapporteringen över tid.  

Shabana et al. (2017) betonar att beroende på den institutionella omvärlden finns det tre typer 

av rapportering, defensiv, normativ och härmande rapportering. Om externa intressenters 

förväntningar skiljer sig från företagets prestationer, bidrar det till en mer defensiv CSR-

rapportering (Shabana et al., 2017). Shabana et al. (2017) fortsätter med att exemplifiera 

Exxons oljekatastrof, mekanismen för att återta förtroendet från omgivningen var genom en 

defensiv CSR-rapportering. Även företag som inte var delaktiga i denna incident presenterade 

defensiva CSR-rapporter som en konsekvens av den negativa publika synen. Clarkson et al. 

(2008) skriver att ifall ett företags legitimitet är under risk tenderar företaget att öka sin CSR-

rapportering för att kunna stärka förtroendet. Clarkson et al. (2008) förklarar att anledningen 

till en ökad CSR-rapportering är för att försöka flytta fokus från företaget till de aktiviteter 

företaget gör bra samt ett försök för att ändra på förväntningarna från intressenter. En CSR-

rapport är en möjlighet för företagen att förflytta fokus från det negativa till det positiva och 

kan vara en strategi till att motverka negativa intressenter. Företag inom miljöförstörande 

branscher, exempelvis oljeföretag som har en inverkan på naturen genom oljeutvinning samt 

oljeutsläpp, tenderar att löpa större risk för en noggrann granskning från omgivningen. På 

grund av det är miljöförstörande branschers CSR mer inriktade på en defensiv rapportering 

(Shabana et al., 2017). Shabana et al. (2017) drar paralleller mellan defensiv rapportering och 

Powell & DiMaggios (1983) trängande isomorfism i den form att det är externt tryck på 

företaget och detta tryck, eller fält, som får företag att agera defensivt som en konsekvens av 

en incident.   

 

Som Ihlen et al. (2014) förespråkar har CSR fått en större position i företagens medvetenhet. 

Det har lett till att CSR och CSR-rapportering har blivit en norm företagen tenderar att följa 

(Shabana et al., 2017).  CSR-rapporteringen är som sagt en möjlighet för företagen att framhäva 

sina prestationer samt ett sätt att förbättra sin image gentemot omgivningen. Shabana et al. 

(2017) föreslår även att intressenternas uppfattning om företaget har betydelse för 

utformningen av deras CSR. Med ett positivt omdöme är företagen mer benägna att presentera 

deras sociala arbete för att öka sin legitimitet. Den normativa rapporteringen är, likt defensiv 

rapportering, ett sätt för företagen att differentiera sina produkter från sina konkurrenter. 

Särskilt företag med produkter inriktade till privatkonsumenter rapporterar sin CSR som ett 

verktyg för differentiering än om man jämför med företag som inriktar sig till företagskunder 

(Shabana et al., 2017). I detta steg påverkar även media på utformningen av CSR. Intressenters 

uppfattning om ett företag grundar sig på hur företaget är allmänt känt. Den allmänna 

kännedomen kring ett företag påverkas av mediebevakning. Ett företag med en större 

mediebevakning tenderar att rapportera en mer normativ CSR-rapport (Shabana et al., 2017).  
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Det tredje steget Shabana et al. (2017) beskriver är när CSR-rapporteringen har blivit så populär 

bland företagen att det inte längre är baserat på rationella beslut så valet av att rapportera sin 

CSR kan skilja sig från företagets dagliga verksamhet. CSR-rapporteringen har blivit så 

standardiserat i samhället att företaget känner en press att följa denna trend och denna press är 

ännu större när det handlar om MNF. MNF har en större påverkan på sin omgivning än mindre 

företag vilket resulterar till att dem löper större risk för kritik (Shabana et al., 2017).  Brammer 

& Millington (2004) betonar att större företag har större synlighet och större sårbarhet i 

jämförelse med mindre företag. Dessa två faktorer agerar enligt Brammer & Millington (2004) 

som en motivationskälla till att engagera sig i samhället. Intressenter förväntar sig även detta 

från företag, större organisationer förväntas att donera och bidra till samhället för att kunna öka 

legitimiteten. Enligt Shabana et al. (2017) förklaras det utförligt om dessa prestationer i CSR-

rapporten.  

 

Borglund et al. (2017) nämner ett antal betydande initiativ för CSR inkluderande FN:s Global 

Compact, GRI, Agenda2030, OECD Guidelines for Multinational Enterprises och ISO14000. 

Global Compact är exempelvis ett initiativ framtaget av FN och som kom till bruk år 2000. 

Sedan lanseringen är det över 2900 företag som tillämpar Global Compact (Runhaar & 

Lafferty, 2009). Initiativet är ett frivilligt kontrakt mellan FN och organisationer runt om i 

världen. Initiativet grundar sig i att företagen ska efterleva tio principer omfattande av fyra 

huvudområden: anti-korruption, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöansvar. Företagen 

inleder dialoger med sina intressenter för att lyssna på vad intressenterna anser vara företagens 

ansvar gentemot samhället. Dialogerna mynnar ut i analyser genomförda av företagen för att 

kunna veta vilka de viktigaste frågorna är. Frågorna är många att hantera men ryms oftast inom 

exempelvis de nämnda initiativen. Analyserna agerar som en hjälpande hand för att definiera 

vilka ansvar företagen ska ta tag i vad som inte är företagens ansvar. Som ett resultat av dialoger 

med intressenter skiljer det sig i vad företaget förväntas att ansvara för inom det samhället 

företaget verkar i. I deras försök till att ställa krav bidrar det också till att utformningen av CSR 

handlar om vilka ansvarsfrågor företagen ska ta sig an (Borglund et al., 2017). 

 

Som nämnt menar Powell & DiMaggio (1983) att det även kan vara informella tryck som bidrar 

till en trängande isomorfism. Det går att dra paralleller till GRI som kan ses som ett informellt 

tryck. Borglund et al. (2017) menar på att GRI inte är en reglering utan att det har skett en 

standardisering av GRI-rapportering som en efterföljd av ett samspel mellan företag, 

granskarna och de standardsättande organisationerna. Sådana institutionella drivkrafter driver 

företagen till en mer homogen miljö och blir mer lika varandra i deras agerande (Benson & 

Karlsson, 2004). Benson & Karlssons (2004) argument för organisationers homogenitet kan 

även liknas vid Powell & DiMaggios (1983) argument för trängande isomorfism.  

 

Med ovanstående argument för vad företagen antas ta ansvar för (Borglund et al., 2017) 

resulterar det i att CSR-kommunikationen förändras i takt med introduktionen av de olika 

initiativen. Nedanstående tabell visar när olika initiativ togs i bruk, härlett från Borglund et al. 

(2017) 
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Tabell 1. Egenkomponerad tabell av initiativ. Sammanställd från Borglund et al. (2017) 

2.4 Syntes av teorin 

Den presenterade teorin kopplas samman till en syntes av teorin vilket sedan kommer att 

användas för att analysera empirin. Syftet med syntesen är att klargöra hur institutionella 

drivkrafter har gett avtryck i utformning av CSR-kommunikationen. Som Ihlen et al. (2014) 

förespråkar är CSR en aktivitet för företagen att försöka förbättra sin relation till sina 

intressenter. CSR-kommunikationen agerar som ett verktyg för att kunna förmedla ens CSR 

till intressenter (Moravcikova et al., 2015). Enligt Schultz & Wehmeier (2010) är CSR även ett 

verktyg för att kunna uppnå legitimitet. Själva CSR-arbetet är påverkat av ett institutionellt 

tryck på en makronivå och av omvärldsfaktorer. Sådana faktorer inkluderar intressenter, 

regeringar och icke-statliga organisationer (Bondy et al., 2012). Initiativ kan skapas av 

organisationer och stater, och exempelvis FN kan införa initiativ företagen förväntas att följa. 

Sådana initiativ främjar företagens agerande gentemot för att motverka världsomfattande 

problem som anti-korruption och den pågående klimatförändringen. Bondy et al. (2012) menar 

även på att nationella skillnader sätter sin prägel på utformningen av CSR. Under nationella 

skillnader menar Martinez-Ferrero & Garcia-Sanchez (2017) att den nationella kulturen är en 

drivkraft som påverkar utformningen av CSR.  

 

Med ovanstående argumentation för hur omvärldsfaktorer påverkar ett företags CSR anser vi 

att viss forskning väger tyngre för hur analysen kommer att utforma sig. Implementerar 

företagen omvärldsfaktorerna i sin CSR-kommunikation drar utformningen av den till en mer 

homogen utformning. Därför kommer Powell & DiMaggios (1983) teori om isomorfism vara 

en central byggsten för analysen. De redogör för hur trängande, normativ och mimetisk 

isomorfism fungerar som institutionella drivkrafter. Shabana et al. (2017) förespråkar även att 

institutionaliseringen av CSR-rapportering har växlat med tiden. Hur företagen kommunicerar 

menar Shabana et al. (2017) att det är i likhet med hur Powell & DiMaggio (1983) argumenterar 

om isomorfismer. Exempelvis en defensiv kommunikation till följd av en incident kopplar 

Shabana et al. (2017 det till vad Powell & DiMaggio (1983) benämner som trängande 

isomorfism. Trängande, normativ och mimetisk isomorfism utgör således en grund vid 

kategoriseringen av empirin och i analysen.  
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3. Metod 

I denna sektion beskrivs studiens tillvägagångssätt och argumenten för det. Syftet med den här 

delen är därför att skapa en förståelse hur studien är uppbyggd.  

3.1 Undersökningsdesign 

Vid val av metod utgick vi från våra forskningsfrågor. Vi ville undersöka om CSR-

kommunikationen har förändrats över tid och bidra med en utvecklad förståelse kring hur 

institutionella drivkrafter har påverkat kommunikationen. Genom att titta på hur CSR-

kommunikationen presenteras ville vi identifiera hur institutionella drivkrafter gett avtryck i 

den, något som kunde göras genom att studera hur företagen formulerar sig. Det diskuteras i 

mer detalj ett senare kapitel (Se kapitel 3.5). För att kunna besvara det syftet ansåg vi att en 

kvalitativ studie adresserade vårt mål bäst. Detta stöds även av Bryman & Bell (2013) som 

menar att en kvalitativ metod lämpar sig bättre vid analys av ord och meningar än en kvantitativ 

metod. I vårt fall utgick vi från dokumenten i form av årsredovisningar samt 

hållbarhetsredovisningar. Eftersom innehållet i dessa är i form av ord ansåg vi att det var en 

ytterligare faktor till varför en kvalitativ ansats var mer passande. Studiens kvalitativa metod 

var alltså att föredra för att det gav oss en inblick till hur utformningen hade skett.  

 

I problemformuleringen började vi väldigt brett med att samla in så mycket information vi 

kunde inom CSR och institutionell teori. Det var sedan en gång fram och tillbaka mellan 

frågeställningen och teori, och frågeställningen smalnades av allt eftersom ny kunskap 

bildades. Det här är något Edmondson & McManus (2007) benämner som en iterativ process. 

Via den iterativa processen kunde studien till slut fokuseras till att handla om institutionella 

drivkrafters påverkan på CSR-kommunikationen. Studiens frågeställning var enbart 

teoribaserad och drevs således av en deduktiv metod. Vi låste oss däremot inte fast vid det 

deduktiva, utan höll oss flexibla. Exempelvis utvecklades den teoretiska referensramen ännu 

mer jämsides med empiriska observationer vilket karaktäriserades i vårt teorikapitel som från 

början inte hade med CSR från ett svenskt perspektiv. Efter att empirin samlats in skapades 

uppfattningen att svenska företag kan se på CSR på ett annat sätt än en generell uppfattning, 

något som kunde bekräftas efter att vi sökt efter forskning om ämnet. Genom något som var 

förekommande i empirin utvecklades således ett nytt teorikapitel. Vårt kombinerade arbete 

med deduktion och induktion tyder också på en abduktiv ansats enligt Alvesson & Sköldberg 

(2017), som menar att “abduktion inte är någon enkel “mix” av dessa eller kan reduceras till 

dem; den tillför nya och helt egna moment” (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 12).  Dubios & 

Gibbert (2010) menar även att abduktion är en iterativ process mellan teori och empiri vilket 

stämde överens med ovanstående tillvägagångssätt.  

3.2 Litteratursökning 

Litteraturen vi använde oss samlades främst in genom vetenskapliga artiklar kompletterat med 

böcker. Att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade var ett krav för oss eftersom artikeln 

då är granskad av andra forskare samt ingår i en tidskrift, vilket gav oss en kvalitetsförsäkran. 
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De vetenskapliga artiklarna samlades in från databaserna Google Scholar och Primo. För att 

hitta relevanta artiklar använde vi oss av sökord som på något sätt kopplas an till vår studie. I 

sökandet av artiklar använde vi oss bland annat av följande sökord: CSR, Institutional Theory, 

CSR Institutional Theory, CSR Institutional Force och CSR Sweden. Förutom att läsa de 

artiklar som dök upp kom vi åt artiklar från referenslistan från dessa artiklar. En välanvänd 

funktion Google Scholar har var att utifrån en vald artikel kunna spåra nya publikationer som 

refererat till den valda artikeln. Viktigt var då att dessa artiklar också var vetenskapligt 

granskade. Detta var en användbar funktion för oss för att kunna bidra med andra synsätt kring 

samma ämne, och visa vad nuvarande forskning säger om ämnet. 

 

Vid sökandet av artiklar genom sökorden fick vi fram flera träffar. Exempelvis fick vi 64 400 

träffar i Google Scholar vid sökandet av CSR Institutional Theory. För att avgränsa artiklarna 

sorterade vi först till de flest refererade artiklarna för att få en grundlig syn på att se vilka teorier 

som är relevanta för det här forskningsfältet. Vi ville att studien skulle vara så aktuell som 

möjligt och strävade därför efter att inkludera så nya artiklar som möjligt. Initialt var detta ett 

andra krav från vår sida vid sökning av artiklar. Efter att ha grundligt läst artiklar såg vi att 

många nya artiklar kring forskningsämnet CSR och Institutionell teori fortfarande vilar på äldre 

teori.  Därför ansåg vi att det var nödvändigt att inkludera exempelvis Powell & DiMaggio 

(1983) för att ge en underlättad förståelse kring ämnet och eftersom det fortfarande har en 

relevans inom ämnet.  

3.3 Undersökningsmetod 

För att bäst kunna besvara forskningsfrågorna valdes studien att genomföras genom insamling 

av empiri via dokument. Dokument som datakälla kan enligt Bryman & Bell (2013) vara 

dokument från organisationer, som då kan ta form av hållbarhets- och årsredovisningar. Att 

samla data från de redovisningarna innebär enligt Cowen (1998) att det är sekundärdata som 

vi samlar in. 

3.3.1 Dokument 

Som teorin talar om förekommer CSR-kommunikation i just hållbarhets- och årsredovisningar 

vilket tyder på deras relevans för studien. Det är också en överväldigande majoritet av de 

undersökta företagens CSR-kommunikation som sker i just 

hållbarhetsredovisningar/årsredovisningar. Eftersom forskningsfrågorna är utformad på de 

sätten de är och byggt på ovanstående resonemang ansåg vi att det var dokument som skulle 

studeras. Valet var därför även naturligt att kunna uppnå studiens syfte. För att få tillräcklig 

bredd i empirin valde vi att titta på 15 olika dokument. För att förenkla genomläsningen av 

empirin delades den upp i varje enskilt dokument. För att förtydliga vad de skriver om, och för 

att visa en transparens, togs citat upp i empirin för att påvisa vad hållbarhetsredovisningen 

berörde. 

 

Som tidigare nämnt valdes dokument i form av hållbarhetsredovisningar/årsredovisningar som 

datakälla för studien. Ett dokument av den typen är inte upprättat efter något forskningssyfte 

(Bryman & Bell, 2013). Det fanns således ingen partiskhet i dokumenten för att passa studien, 
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utan de är upprättade för att kommunicera företagens CSR. Vi hade däremot i åtanke att 

människorna bakom dokumenten har någon idé eller ståndpunkt att förmedla och vi kunde 

alltså inte se på dokumenten som några objektiva beskrivningar om företagens CSR-arbete. 

Det ses däremot som något positivt i den här studien eftersom att vi är intresserade hur 

institutionella drivkrafter förändrat utformningen av företagens hållbarhetsredovisningar, 

vilket är baserat på företagens subjektiva uppfattning om institutionella drivkrafter. Därför 

ligger vårt intresse på företagens subjektiva bedömning om omvärlden, och det passar oss 

därför med hållbarhetsredovisningar som dokument. Bryman & Bell (2013) jämför det med ett 

hermeneutiskt synsätt, där en förståelse för texten skapas utifrån den sociala och historiska 

kontext som hållbarhetsredovisningen skapades i. Det ligger i linje med studiens syfte, som 

studerar hur den sociala kontexten, institutionella drivkrafter, påverkat utformningen 

företagens hållbarhetsredovisningar. Med ett hermeneutiskt tolkningssynsätt kunde vi således 

genomföra en tolkning av vilka institutionella drivkrafter som var bakom dokumenten.  

3.3.2 Urval 

Vår urvalsprocess grundande sig utifrån ett antal krav på företagen. Eftersom studien baserar 

sig på svenska MNF var det givetvis det första kravet. För att hitta företagen utgick vi från 

OMXS30 Stockholm, vilket är de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Det var 

enkelt att få tillgång till den informationen och uppfattningen var att det skulle spara in tid att 

ha tillgång till en färdig lista på svenska företag. Det underlättade också sökandet av 

multinationella företag, då det efter en undersökning av oss upptäcktes att majoriteten var det. 

Det andra kravet var att alla årsredovisningar skulle vara på svenska. Anledningen till att det 

skulle vara på svenska är att vid analysen av vår empiri minimera risken för språk och 

tolkningsbarriärer. Vi ansåg att det var av en väsentlig betydelse att eliminera eventuella 

språkhinder för att få en lyckad innehållsanalys.  

 

Genom att vår forskningsfråga tar svenska multinationella företag i beaktande är tanken att fem 

olika branscher kan se om det ser likadant ut oberoende av bransch. Därför var även olika 

branscher ett kriterium som upprättades av oss innan vi gjorde urvalet. Genom att utgå från 

olika branscher var tanken att skapa en bredd i undersökningen. För att studera vår 

forskningsfråga ville vi dels ha en så uppdaterad bild som möjligt, och för att säkerställa det 

var det 2016 års hållbarhets/årsredovisningar som studerades. Som tidigare nämnt infördes 

FN:s Global Compact år 2000. Det var en anledning till att år 2000 också valdes ut, i 

kombination med att det efter en genomsökning var svårt att hitta flertalet företags 

årsredovisningar från tidigare år som tar upp hållbarhet. Eftersom att det skulle ske en 

jämförelse över tid valdes vi således det sista året för att det låg i ett jämnt intervall mellan 

2000 och 2016, alltså 2008. Därav fick vi totalt 15 dokument att studera.  

 

OMXS30 Stockholm är bestående av 30 företag och det var vår urvalspopulation. Själva 

urvalet var något som Bryman & Bell (2013) benämner som obundet slumpmässigt urval. I 

början av urvalet hade alla 30 företag i vår population lika stor chans att vara med i 

undersökningen. Företagen tilldelas ett nummer, från 1 till 30 och sedan genererades det fram 

fem slumpmässiga nummer i det intervallet via en slumpmässig nummergenerator. Ett 
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slumpmässigt urval är mer mekaniskt än subjektivt (Bryman & Bell, 2013) vilket passade 

studien. Det ansågs mer relevant eftersom att målet var att uppnå en bredd i undersökningen 

och få en mer generell bild, vilket gjorde att om vi själva valde ut företagen försvinner lite av 

bredden och undersökningen kan få en snävare inriktning.  

 

De fem företagen som slumpades fram uppfyllde våra kriterier, och företagen som valdes ut i 

studien var: 

 

 

Tabell 2. Egenkomponerad tabell över studiens utvalda företag.  

3.4 Analysmetod 

För att analysera datan använde vi oss av en innehållsanalys. Elo & Kyngäs (2008) beskriver 

innehållsanalys som en metod som analyserar skrivna, verbala och visuella 

kommunikationsmeddelanden vilket passade vår studie eftersom vi tittade på skriven CSR-

kommunikation hos de utvalda företagen, i form av hållbarhetsredovisningar. Hsieh & Shannon 

(2005) instämmer och påpekar att innehållsanalys är allmänt accepterad som en flexibel metod 

att analysera textdata med. En innehållsanalys kan därför bidra till att utveckla en förståelse för 

den egentliga meningen med kommunikationen, och samtidigt identifiera kritiska processer 

(Elo & Kyngäs, 2008).  

 

Målet i början av en innehållsanalys är att bli välbekant med datan, vilket betyder att det skrivna 

materialet måste läsas igenom flera gånger (Elo & Kyngäs, 2008). Det var något som togs i 

hänsyn när vi läste igenom hållbarhetsredovisningar, där varje hållbarhetsredovisning lästes 

igenom två gånger av båda författarna för att skapa en bättre insikt i texten. Efter första 

genomläsningen blev vi mer bekanta med datan, vilket gjorde att när innehållsanalysen 

genomfördes i den andra genomläsningen hade en förförståelse för texten redan skapats.   Det 

gjorde vi därför att Elo & Kyngäs (2008) menar att det inte går att komma till fram till nya 

insikter eller teorier från datan om inte forskaren är helt bekant med den.  

 

I den här studien behandlades frågorna “Hur har CSR-kommunikationen för svenska 

multinationella företag påverkats av institutionella drivkrafter?” och “Hur har den påverkan på 

CSR-kommunikationen sett ut över tid?”. I och med att vi studerade hur utformningen 

påverkats av bakomliggande faktor är det ett bakomliggande motiv som studeras. Graneheim 

& Lundman (2003) påpekar att en sådan studie fokuserar på något som kallas det latenta 

innehållet, och det latenta innehållet använder sig av tolkningar av text. I vårt fall rörde det sig 

som tidigare nämnt om ett hermeneutiskt tolkningssynsätt som skulle hjälpa oss tolka datan. 

Alvesson & Sköldberg (2017) skriver att ett huvudtema för hermeneutiken är att “meningen 

hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten” (Alvesson & Sköldberg, 

2017, s. 134). De skriver också omvänt att helheten enbart kan förstås ur delarna. Sett till vår 

studie hade vi en utgångspunkt i teorin där en helhet tog form i huvudkategorierna. Genom att 
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successivt bygga upp huvudkategorierna med meningsenheter, som kunde identifieras när den 

sattes i samband med en huvudkategori, kunde således helhetsförståelse också utvecklas.  

 

Huvudkategorierna som togs fram i syntesen av teorin var grundad i teorin. De användes för 

att samla upp den underliggande meningen, alltså för att fånga upp de meningsenheter, koder 

och underkategorier vi identifierade. Det tillvägagångssättet stämmer bra överens med det 

användningsområdet Graneheim & Lundman (2003) utnyttjar huvudkategorier till. De menar 

också att huvudkategorier inte behöver vara ömsesidigt uteslutande, utan att koderna eller 

underkategorierna kan passa in under mer än en huvudkategori. Det hades i åtanke när vi gick 

ut i empirin för att identifiera underkategorier, men i vårt specifika fall blev 

underkategorierna ändå ömsesidigt uteslutande.  

 

För att hitta underkategorier använde vi oss återigen av det Edmondson & McManus (2007) 

kallar för en iterativ process, där vi gick fram och tillbaka mellan empirin och teorin tills vi 

identifierade underkategorier i empirin. Hsieh & Shannon (2005) kallar det för en induktiv 

kategoriutveckling och underkategorierna tillåts då att växa fram ur datan. Huvudkategorierna 

var som tidigare nämnt bestämda på förhand, så efter att de identifierats i empirin kunde vi 

använda oss av teorin för att försöka hitta passande underkategorier. Det blev sedan processen 

som användes i hur vi skapade våra underkategorier, där vi utifrån empirin hittade tänkbara 

underkategorier som jämfördes med teorin. Efter att underkategorierna skapats genom 

identifiering i empirin, och byggts upp av teori kunde en genomgång av deras roll i studien 

göras. Underkategorier som var frekvent förekommande i empirin kunde sedan befästa sin roll 

som underkategorier. Det var således ständigt en rörelse mellan empiri och teori, vilket återigen 

visar att studien har en abduktiv ansats. 

 

 
Tabell 3. Sammanställning av huvud- och underkategorier. 

 

Våra meningsenheter byggdes därefter upp om de kunde bli relaterade till en central mening, 

vilket enligt Graneheim & Lundman (2003) kan vara underkategorier eller kategorier. Våra 

meningsenheter var således ord eller meningar som innehåller aspekter som går att relatera till 

varandra via deras innehåll. Efter att vi hittade meningsenheter som överensstämde med någon 

kategori, behövde vi kondensera dem. Vid kondensering sammanfattas meningsenheten, 

samtidigt som kärnmeningen behålls (Graneheim & Lundman, 2003). Det skapar en tydlighet 

i vad meningsenheten egentligen handlar om. För att kunna se vår data på ett nytt och 

annorlunda sätt använde vi oss av vad Graneheim & Lundman (2003) benämner som kod. 

Koden ansågs vara som en etikett som sattes på den kondenserade meningsenheten, och genom 

att skapa koder kunde vi lättare förstå hur meningsenheten skulle relateras till våra 

underkategorier.  
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Vår analysmetod samlades således in i följande uppsättning, där meningsenheterna 

sammanfattades till kondenserade meningsenheter, som senare delas in i koder. Koderna kunde 

sedan placeras i underkategorier, som härstammar till olika huvudkategorier.  

 

Meningsenhet - Kondenserad meningsenhet - Kod - Underkategori - Huvudkategori 

3.5 Trovärdighet 

Vid bedömningen av kvalitativa studier är trovärdighet en viktig faktor att ta i beaktande (Guba 

& Lincoln 1994; Bryman & Bell, 2013). Graneheim & Lundman (2003) påtalar att studier ska 

vara så trovärdiga som möjligt, och att studien ska bedömas utefter tillvägagångssättet som 

används för att nå fram till slutsatsen. Trovärdighet har därför varit något som hela tiden 

arbetats med under studiens gång. Genom att hela tiden argumentera för våra val är 

förhoppningen att det ska vara klart för läsaren varför studien är uppbyggd som den är. Vid 

exempelvis urvalet argumenterade vi för ett obundet slumpmässigt urval, och argumenten kan 

skapa en förståelse för varför vi genomförde urvalet på det sättet. 

 

I både Graneheim & Lundmans (2003) samt Bryman och Bells (2013) fall innefattar 

trovärdighet begreppen tillförlitlighet (credibility) och pålitlighet (dependability). I urvalet av 

meningsenheter spenderade vi mycket tid med att se till att de skulle behålla sin innebörd.  Vi 

la ner mycket tid på det för att undvika att meningsenheterna skulle bli för breda, och då kunna 

ha flera olika meningar, eller att de skulle bli för smala och då riskera att meningsenheten skulle 

förlora sin innebörd genom fragmentering. I båda fallen finns risken att förlora textens mening 

när en kondensering sen ska ske, vilket var anledningen till att det togs i beaktande. Det antyder 

Graneheim & Lundman (2003) är ett tecken på tillförlitlighet. De föreslog även att en 

tillförlitlighet till en sådan här studie beror på hur väl kategorierna och temana täcker datan, 

och att det inte finns någon relevant data som blivit exkluderad från studien. Genom att vi som 

tidigare nämnt läste igenom hållbarhetsredovisningar två gånger, samt att båda författarna 

gjorde det minskar risken att relevant data missas. Tillförlitlighet inkluderar även hur det går 

att bedöma likheter inom kategorier och skillnader mellan dem (Graneheim & Lundman, 

2003). För att uppnå den tillförlitligheten valde vi att ta med citat från våra studerade 

hållbarhetsredovisningar, för att ge en bättre förståelse för läsaren vad som ligger till grund för 

hur vi kunde göra en jämförelse. 

 

Den andra delen av trovärdighet, nämligen pålitlighet, försökte uppnås genom att hela tiden 

vara konsekventa i det vi gör. När den insamlade datan är omfattande och insamlingen sker 

över lång tid kan det enligt Graneheim & Lundman (2003) finnas en risk för inkonsekvens i 

datainsamlingen. Genom att vi samlade in vår empiri över ett par dagar är förhoppningen att vi 

var så konsekventa som möjligt i vårt tillvägagångssätt, fastän insamlingen präglades lite av att 

vi fick mer erfarenhet över tid. För att inte få för stor skillnad mellan våra företag valde vi att 

samla in första året först för alla företag, för att sedan ta mellanåret och sist det sista årets 

hållbarhetsredovisningar. Genom att sköta insamlingen på det viset tror vi att våra kunskaper i 

insamlingen av de olika företagens hållbarhetsredovisningar alltid har legat på en liknande på 

för företagen, och det vi fick inte bör inte skilja sig kvalitetsmässigt. 
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3.6 Metodreflektion 

I vår studie valde vi en abduktiv ansats. De två övriga huvudansatserna är deduktiv respektive 

induktiv. Studien skulle kunna ha tagit en induktiv ansats vilket innebär att resultatet är 

grundpelaren till att generera ny teori (Bryman & Bell, 2013). I och med denna förklaring till 

induktiv ansats var ståndpunkten vi tog att det inte passade oss. Sedan tidigare hade vi även 

förkunskap inom CSR och institutionell teori vilket innebar att det inte gick att läsa företagens 

hållbarhetsredovisningar objektivt vilket en ren induktiv ansats kräver. I vårt fall hade vi ändå 

en bra teoretiskt grund att stå på vid datainsamling vilket skiljer sig ifrån en helt induktiv ansats. 

Hade vårt arbete varit helt induktivt hade vi i så fall ignorerat tidigare forskning vilket vi ansåg 

var en viktig del och en bidragande faktor till vår studie. Till skillnad från induktion menar 

Järvensivu & Törnroos (2010) att en abduktiv ansats accepterar existerande teori, vilket i sin 

tur kan ha varit en bidragande faktor till att studien kunde bygga upp en stark teoretiskt grund. 

En helt deduktiv ansats ansågs heller inte passande för studien då en deduktiv ansats härleder 

en eller flera hypoteser baserat på tidigare teorier och dessa hypoteser ska testas (Bryman & 

Bell, 2013). Det som är en fördel enligt oss med en deduktiv ansats är att den tar hänsyn till 

tidigare teorier, institutionell teori och CSR, och vilka för- och nackdelar teorierna har. En 

begränsning vi såg var att det skulle kunna hindra oss att hitta nya infallsvinklar. Det var något 

som ansågs vara av behov då liknande studier inte gjort i ett svenskt perspektiv.  

 

Det fördes en argumentation huruvida studien skulle utgå ifrån en kvalitativ eller en kvantitativ 

metod. En kvantitativ metod utgår från kvantifiering och analys av numeriska data (Bryman & 

Bell, 2013). Denna metod passade inte in i vårt syfte då vi inte var ute efter att testa hypoteser 

och generalisera resultatet över en större population utan vi ville se hur drivkrafterna har 

förändrat CSR-kommunikationen över tid. En fördel en kvantitativ metod kan ha gentemot en 

kvalitativ metod är graden av objektivitet. Morrow (2007) menar däremot att subjektivitet har 

en unik roll i kvalitativ forskning. Hon menar att ren objektivitet inte är uppnåbar, vilket gör 

att det rådde en viss grad av subjektivitet som vi inte kunde förbise. Vi antog att verkligheten 

kan tolkas på flera olika sätt och att förståelsen är subjektiv. Graneheim & Lundman (2003) är 

inne på spåret att det krävs en förståelse mellan undersökarna och studieobjektet Det innebär 

att en text kan ha olika betydelser beroende på vem som tolkar den. Det var något vi hade i 

åtanke vid genomförandet av innehållsanalysen, att trots att insamlingen kan ha varit färgad av 

vår förståelse valde vi inte medvetet ut delar vi trodde skulle passa bättre. Studien har alltså en 

viss grad av subjektivitet, men vi har undvikit partiskhet i exempelvis insamlingen av empirin.  

 

Som vi nämnde tidigare klassas hållbarhetsredovisningar som sekundärdata. En nackdel med 

sekundärdata som Bryman & Bell (2013) tar upp är att man inte är bekant med materialet. Det 

var också ett argument till varför vi såg till att läsa igenom allting två gånger, för att bli bekanta.  

Fördelen med att samla empiri från sekundärdata är att datan redan finns. Tiden som 

spenderades vid insamlingen var därför betydligt kortare än om vi hade samlat in genom 

primärdata. Sörensen et al. (1996) nämner även ifall sekundärdata har använts för att studera 

ett fenomen över tid gäller det att datan är komplett. Hållbarhetsredovisningarna var kompletta 

och därför var det en fördel för oss att kunna använda den data som fanns presenterad. Därför 
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kunde vi inte välja att studera 2017 års hållbarhetsredovisningar för att dessa inte var kompletta 

vid denna tidpunkt. 

 

En utmaning som Hsieh & Shannon (2005) tar upp med innehållsanalys är förmågan att 

utveckla en fullständig förståelse för sammanhanget, vilket innebär att det går att misslyckas 

med att identifiera huvudkategorierna. Således hängde en stor del av empiriinsamlingen på vår 

förståelse för sammanhanget. Det försökte påverkas genom att båda författarna först läste 

igenom material för att förstå sammanhanget, för att sedan diskutera för att se så båda hade 

kommit fram till en liknande uppfattning. Vidare menar Graneheim & Lundman (2003) att 

ingen data får hamna mellan två kategorier, eller passa in i mer än en. Genom vår utveckling 

av kategorier skedde via både empiri och teori var förhoppningen att få tillräckligt specificerade 

kategorier att de kunde vara ömsesidigt uteslutande. Det är inte alltid möjligt enligt Graneheim 

& Lundman (2003) när texter behandlar människors upplevelser, som vid exempelvis 

intervjuer. I och med att vår insamling skedde via hållbarhetsredovisningar är uppfattningen 

att det är text producerat i kommunikationssyfte och inte behandlar människors upplevelser, 

och att det därför var fullt möjligt att få all data att hamna i enbart en kategori.  
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4. Empiri 

I det här kapitlet kommer empirin att presenteras. Det som visas här är vad vi fick fram vid 

läsningen av hållbarhets/årsredovisningar och kapitlet är uppdelat i delkapitel för de olika 

företagen, som i sin tur är uppdelade efter de tre olika åren som vi utgått ifrån. 

4.1 Atlas Copco 

Atlas Copco är ett industriföretag som förser sina kunder i fler än 180 länder med försäljning, 

service och marknadsföring av innovativa kompressorer, vakuumlösningar och 

luftbehandlingssystem, bygg- och gruvdriftsutrustning, eldrivna industriverktyg och 

monteringssystem. De har egen verksamhet i över 90 länder men den största delen av 

tillverkningen är koncentrerad till Belgien, Sverige, Tyskland, USA, Indien och Kina (Atlas 

Copco, 2017) 

4.1.1 År 2000 

År 2000 var hållbarhetsredovisningen inkorporerad i Atlas Copcos årsredovisning. Delen av 

Atlas Copcos hållbarhetsarbete benämner de som “miljöarbete” och är en del av vad de 

benämner som “speciella projekt”. Redan i den första meningen möts man av hur Atlas Copco 

förhåller sig till lagar och policy.  

 

“Miljöarbetet inom Atlas Copcogruppen styrs genom dess fastställda miljöpolicy, gällande 

lagstiftning samt initiativ på lokal nivå.” (Atlas Copco, 2000, s. 68) 

 

Vad som kännetecknar deras hållbarhetsarbete år 2000 är att det endast består av två sidor. Den 

tydliga tråden i hållbarhetsredovisningen är att Atlas Copco presenterar hur företaget i sig har 

agerat under året för att minimera deras miljöpåverkan främst genom implementationer i den 

dagliga verksamheten.  

 

“Gruppens huvudsakliga miljöpåverkan är avfall och energiförbrukning inom 

tillverkningsenheterna samt utsläpp från transporter. Ansträngningarna att minska avfallet 

har varit framgångsrika. Vid slutet av 2000 kunde företaget återvinna ungefär 65 procent av 

allt avfall” (Atlas Copco, 2000, s. 68) 

 

“Sammantaget har arbetet med att minska miljöpåverkan bidragit till väsentliga 

besparingar” (Atlas Copco, 2000, s. 68) 

 

Hållbarhetsredovisningen visar även hur varje verksamhetsområde har arbetat med standarder. 

År 2000 var sammanlagt 62 % av enheterna Atlas Copco tillverkade ISO 14001-certifierade. 

Deras affärsområde industriteknik hade exempelvis 64 % av tillverkade enheter certifierade 

enligt ISO 14001. Det presenteras även en framtidsutsikt gällande ISO 14001-standarden. År 

2001 tror Atlas Copco att inom industriteknik kommer 74 % av enheterna vara ISO 14001-

certifierade.  
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“Vid slutet av 2000 hade 75 procent av Atlas Copcos tillverkande enheter och 

distributionscentral infört miljöledningssystem (EMS) och 62 procent (51) av enheterna var 

certifierade enligt ISO 14001.” (Atlas Copco, 2000, s. 68) 

 

Andra sidan av deras hållbarhetsredovisning har Atlas Copco ägnat sig åt att presentera hur 

produkter har blivit mer miljöeffektiva samt hur de har effektiviserat processer i den dagliga 

verksamheten för att bli mer miljöeffektiva.  

4.1.2 År 2008 

Återigen finns Atlas Copcos hållbarhetsredovisning som en del av årsredovisning och den 

sträcker sig nu över 17 sidor. Det första de trycker på i sin hållbarhetsredovisning är hur de 

följer riktlinjerna som GRI satt upp, och det går även att följa exakt vilka standarder som följs 

via en detaljerad innehållsförteckning enligt GRI.  

 

“Atlas Copcos hållbarhetsredovisning är framtagen i enlighet med Global Reporting 

Initiatives (GRI) riktlinjer. Sedan 2006 följer redovisningen den senaste versionen (3.0) av 

GRI:s riktlinjer” (Atlas Copco, 2008, s. 98) 

 

De förklarar att de ställer samma krav att följa standarderna hos alla sina verksamheter runt om 

i världen, något de uppnår via en intern affärskod. Den interna affärskoden är något som 

återkommer flertalet gånger i hållbarhetsredovisningen och den är tänkt att fungera som en 

moralisk kompass för hur medarbetarna ska agera. Atlas Copco själva beskriver det som 

 

“Därför finns vägledande dokument och utbildningsmaterial som stöd för verksamheterna 

vid införandet av hållbarhetsriktlinjer inom ramen för det affärsmässiga ansvaret. Under 

2008 hade cirka 75 procent av Atlas Copcos anställda fått utbildning i koden” (Atlas Copco, 

2008, s. 100) 

 

Nästa del i hållbarhetsredovisningen berör hur Atlas Copco påverkar samhällena deras 

verksamheter agerar inom. Diskussionerna som hålls berör först samhällsengagemang och 

välgörenhet som är av intresse för hela verksamheten, för att sedan gå in på mänskliga 

rättigheter som enligt Atlas Copco själva främst berör deras verksamheter i Asien och Afrika.  

Atlas Copco beskriver att deras arbete med mänskliga rättigheter är en del av affärskoden, och 

att det därför finns riktlinjer hur deras verksamheter som är aktiva i de områdena ska agera för 

mänskliga rättigheter. De skriver att de bidrar till en ekonomisk tillväxt i de lokala område de 

verkar i, genom bland annat anställning av lokala medarbetare och inköp från lokala 

leverantörer. I många länder får Atlas Copcos samhällsnära verksamhet även indirekta positiva 

ekonomiska följder, där de tar upp exemplet att de utbildar ingenjörer.  

 

Nästkommande del i hållbarhetsredovisningen berör miljö. De menar att den största 

miljöpåverkan de har är när deras produkter används, vilket medför koldioxidutsläpp. För att 

motverka det jobbar de kontinuerligt med produktutveckling och Atlas Copcos mål är att alla 

deras produktenheter ska bli ISO 14001-certifierade, men att det i dagsläget är 53 av 83 
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produktenheter som är det. Koldioxidutsläppen är reglerade till viss del, men Atlas Copco 

jobbar aktivt med att minska det mer ändå.  När det gäller farligt avfall som är reglerat har 

Atlas Copco uppföljningar för att se så att allt går rätt till. De följer direktiv på de punkter de 

blir berörda. Utöver det följer Atlas Copco de tillämpliga miljölagar som finns i de länder där 

verksamheter bedrivs.  

 

“Generellt sett omfattas inte Atlas Copco direkt av EU-direktivet Waste Electrical and 

Electronic Equipment (WEEE). Ett fåtal produkter har dock definierats som liggande inom 

ramen för direktivet. När det gäller dessa bär Atlas Copco som producent ansvaret för att ta 

hand om skrotade produkter.” (Atlas Copco, 2008, s. 108) 

 

I delen om kunder återkommer affärskoden där affärskoden följs i hela verksamheten. Atlas 

Copco vill inte bli förknippade med vissa kunder, vilket gör att de strävar efter att bygga upp 

en medvetenhet om de etiska riktlinjer företaget ska följa, så att aktörer på lokal nivå vet hur 

de ska agera. Riktlinjerna ska fungera som en utvärdering av kundrisker. Vid handel med 

kunder följer Atlas Copco både lokala och internationella regler, och följer de föreskrifter som 

finns med avseende på handel i högriskländer.  Produkterna som tillhandahålls kunderna ska 

uppfylla de krav kunden har på ergonomiska, miljömässiga samt hälso- och säkerhetsaspekter. 

Produkterna utvärderas också så de klarar av att uppfylla kraven, något som inte bara görs vid 

produktdesign utan någon som görs under hela produktlivscykeln. Atlas Copco skriver att de 

strävar efter att följa alla lagar och regler när det gäller miljö-, hälso- och säkerhetsaspekter, 

och även bifoga produktinformation och märkning. I de fall där produktmärkning krävs följer 

Atlas Copco dessa krav.  

 

Medarbetarna diskuteras härnäst och den diskussionen sträcker sig över tre sidor. Atlas Copco 

beskriver hur de under 2008 har fortsatt fokuseringen på sina medarbetare genom att jobba mot 

en säker och hälsosam arbetsmiljö som erbjuder mångfald. I det inledande stycket beskriver de 

att de var tvungen att justera arbetsstyrkan till den rådande efterfrågan, och menar att 

efterfrågan minskat på grund av den finansiella krisen som pågår. Atlas Copcos mål är däremot 

att stötta alla de som fick lämna sitt jobb. 

 

“Atlas Copco strävar efter att, tillsammans med fackföreningar och lokala myndigheter, i så 

stor utsträckning som möjligt stötta de personer som varit tvungna att lämna sin 

anställning.” (Atlas Copco, 2008, s. 109) 

 

Vid uppsägning skriver Atlas Copco att de följer nationella lagar och regleringar som gäller. 

Lönerna och förmånerna för arbetarna sätts i enlighet med marknadskrafterna. Atlas Copco 

skriver att de vill ligga i linje med industrins genomsnitt för att attrahera och behålla de bästa 

medarbetarna. Lönenivån för företagets olika positioner görs med jämförelser av liknande 

bolag som använder sig av samma system.  

 

Sist i hållbarhetsredovisningen går Atlas Copco igenom sina affärspartners, där fokuset främst 

ligger på leverantörer. Det finns en uppmuntran inom företaget att inköpen ska vara lokala, då 

det gynnar regionen de befinner sig i. Men Atlas Copco väljer och utvärderar sina affärspartners 
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till viss del utifrån deras sociala och miljörelaterade engagemang. De tar stöd i sin egen 

affärskod och har en checklista med tio punkter, vilka bygger på FN:s Global Compact, som 

kartlägger vilka förväntningar de har på sina affärspartner. Checklistan utgör även grunden för 

riktlinjerna vid leverantörsutvärderingar och har anpassats för att passa Atlas Copcos olika 

verksamheter. Dessutom uppmuntras affärspartners att införa miljöledningssystem, liknande 

det Atlas Copco själva har. Atlas Copco har en förteckning över substanser som är antingen 

förbjudna eller bör begränsas i sin användning på grund av den potentiella negativa inverkan 

på hälsa eller miljö. Substanser som bör begränsas i sin användning ska ersättas så snart det är 

möjligt, och förbjudna substanser är inte tillåtna. 

4.1.3 År 2016 

Återigen var Atlas Copcos hållbarhetsredovisning en del av deras årsredovisning. Sett till år 

2008 var årets hållbarhetsredovisning 8 sidor jämfört med 17 sidor. Det man kunde identifiera 

direkt var i VD:n har ordet där miljöfrågor redan togs upp. Atlas Copco var mer miljömedvetna 

och deras inflytande på miljön var enligt VD:n en faktor värt att nämna.  

 

“Samtidigt fortsatte flera globala trender att gynna Atlas Copco, inte minst världssamfundets 

kamp mot klimatförändringar som fick draghjälp av klimatkonferensens överenskommelse i 

Paris i slutet av 2015. Att tillverka energieffektiva produkter är en integrerad del av vår 

affärsstrategi, och ju fler kunder vi hjälper att öka produktiviteten desto mer gynnas miljön” 

(Atlas Copco, 2016, s. 2) 

 

Själva hållbarhetsredovisningen för Atlas Copco år 2016 börjar på sidan 46 där de introducerar 

redovisningen med en presentation om deras medarbetare, mångfald och jämställdhet på 

arbetsplatsen. Hållbarhetsredovisningen skriver Atlas Copco följer GRI G4:s riktlinjer för 

hållbarhetsredovisningar. Atlas Copco främjar jämställdhet genom en rad olika insatser. Bland 

annat nämner de att rekryteringsannonser ska vara könsneutrala för att främja jämställdheten. 

Ett stort fokus på första sidan av deras hållbarhetsarbete är jämställdheten. Atlas Copco 

redovisar att 22 % av externa rekryteringar var kvinnor. Atlas Copco skriver även att de 

medvetet har försökt förbättrat arbetsförhållandena för kvinnor i Ungern och det har resulterat 

i att över 50 % av arbetskraften inom industriteknik i Ungern är kvinnor.  

 

“Som frivillig medlem i FN:s Global Compact sedan 2008, säkerställer Atlas Copco att 

angivna arbetsvillkor, såsom rätten till kollektivavtal, upptas i Affärskoden. Gruppen ser 

fackföreningar som ett värdefullt och nödvändigt stöd för sina medarbetare och främjar 

relationer baserade på ömsesidig respekt och konstruktiv dialog.” (Atlas Copco, 2016, s. 48) 

 

Ovanstående citat är en del i hållbarhetsredovisningen anställdas trygghet är i är centralt för 

denna del. Sidan 48 ägnar Atlas Copco åt att förklara hur deras anställda arbetar inom en trygg 

miljö och rättvisa arbetsförhållanden. Som citatet ovan nämner följer Atlas Copco FN:s 

riktlinjer i Global Compact för goda arbetsvillkor. Fortsättningsvis skrivs det att 37 % av alla 

anställda i Atlas Copco ingick i ett kollektivavtal. I dem länderna där oberoende kollektivavtal 



27 
 

inte är tillåtna säkerställer sig Atlas Copco att det råder goda arbetsvillkor genom dialog mellan 

arbetsgivare och arbetstagare, ett land denna dialog förekommer är i Kina.  

 

På samma sida förekommer det en presentation om hur en säker arbetsplats resulterar i en 

ökning av effektiviteten. Genom en global policy för säkerhet, hälsa och miljö försöker Atlas 

Copco säkerställa dessa frågor. Trots denna policy har det skett olyckor under året vilket Atlas 

Copco uppmärksammar. Jämfört med föregående år visar det sig att 2016 resulterade i färre 

olyckor per en miljon arbetade timmar. I samband med att de började en rapportering av 

olyckor för extern arbetskraft har det även där skett en minskning jämfört med året innan. Atlas 

Copco skriver att denna förbättring sannolikt beror på en prioritet som getts för att uppmuntra 

redovisning av incidenter, i syfte för att öka transparensen.  

 

“Under 2016 har Atlas Copco drivit flera program för att främja hälsa och välmående hos 

medarbetare och i samhället i länderna söder om Sahara, några i samarbete med andra 

aktörer, såsom Swedish Workplace HIV/Aids Programme.” (Atlas Copco, 2016, s. 48) 

 

Som en fotnot till sidan 48 visar Atlas Copco att år 2016 inleddes det ett program för att främja 

hälsan hos medarbetarna. Programmet innebar att agera som en mentor i dessa länder för att 

öka kunskapen inom det redovisade ämnet. I samma fotnot presenterar de även ett partnerskap 

med en annan svensk aktör för att öka medvetenheten inom trafiksäkerhet där hälsotester 

genomfördes längs med vägkanten i Botswana.  

 

Atlas Copcos arbete för miljö och samhälle börjar på sidan 49. Sidan börjar med att företaget 

berättar om att de eftersträvar efter att vara verksamma enligt dem högsta etiska normerna. 

Enligt Atlas Copco är värderingarna hos medarbetarna som påverkar att etiska normerna följs. 

Därför påpekar Atlas Copco att en ständig kommunikation sker av “Gruppens värderingar”.  

 

“Under 2016 låg 4 471 (4 187) leverantörer inom ramen för den riskbaserade metoden. 91 % 

(95) av de 4 471 betydande leverantörerna har ombetts bekräfta efterlevnaden av Atlas 

Copcos checklista med tio punkter. 88 % (88) bekräftade efterlevnaden. Dessa leverantörer 

utvärderas opartiskt utifrån parametrar som pris, kvalitet, tillförlitlighet, viktiga miljöfrågor, 

samt sociala och etiska frågor. Checklistan baseras på FN:s Global Compact och den 

internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och 

rättigheter i arbetet.” (Atlas Copco, 2016, s. 49) 

 

Fortsättningen på sida 49 ser man att Atlas Copco uppmärksammar första steget i värdekedjan, 

leverantörerna. Förutom att deras checklista baseras på FN:s Global Compact och 

internationella arbetsorganisationen så skriver Atlas Copco att det förekommer platsbesök hos 

leverantörerna för att säkerställa efterlevnaden. Sedan 2013 började Atlas Copco använda ett 

verktyg för hållbarhetsbedömningar av kunder för att undersöka potentiella risker kopplat till 

arbetsvillkor, miljö, korruption och mänskliga rättigheter. Detta verktyg har företaget sedan 

delat med sig till konkurrenter inom samma bransch för att verka en standardiserad metod för 

efterlevnad bland leverantörer.  
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För en effektiv användning av resurser skrivs det att Atlas Copco utvecklar nyckeltal att 

integrera dessa risker. Bland dessa resurser ligger fokus för Atlas Copco i energi och vatten. 

Förnybar energi är något som företaget eftersträvar men uppmärksammar att det inte alltid är 

fallet att man kan använda sig av förnybar energi. En kontinuerlig förminskning av 

vattenförbruk är något som presenteras i hållbarhetsredovisningen.  

 

“Helst bör Atlas Copcos leverantörer ha ett miljöledningssystem eller åtminstone vara 

engagerade i att utveckla en miljöpolicy eller -system för att säkerställa kontinuerlig 

förbättring av miljöprestandan.” (Atlas Copco, 2016, s. 52) 

 

Atlas Copco uppmanar även leverantörerna att agera ansvarsfullt. Deras 10 kriterier nämns 

igen och menar på att leverantörerna ska ta ansvar för att minimera miljöpåverkan som 

produkter har när de tillverkas, distribueras och används. Det är inte bara leverantörerna som 

ska agera ansvarsfullt. Atlas Copco berättar på sidan 53 att företaget strävar efter att vara en 

god samhällsmedborgare och att de följer lagarna där de är verksamma.  

 

“Gruppen anser att skatter spelar en viktig roll i att främja den ekonomiska utvecklingen och 

betalar skatt i de olika verksamhetsländerna. Atlas Copco är transparent i enlighet med 

internationella redovisningsriktlinjer och tror på god företagspraxis när det gäller 

hanteringen av skatter.” (Atlas Copco, 2016, s. 53) 

 

4.2 Boliden 

Boliden är ett metallföretag med egna gruvor och smältverk, men de bedriver även 

prospektering som inkluderar brytning av malm (mineraler). Boliden har cirka 5 500 anställda 

runt om i världen och verksamheten bedrivs främst i Sverige, Finland, Norge och Irland. 

(Boliden, 2017) 

4.2.1 År 2000 

Bolidens hållbarhetsredovisning år 2000 är en del av årsredovisningen, och den sträcker sig 

över tre sidor. Det stora temat i hållbarhetsredovisningen är hälsa, miljö och säkerhet. Boliden 

börjar med att diskutera vad vilka lärdomar de tagit med sig sedan de började att bryta och 

smälta icke-järnmetaller för 75 år sedan. De argumenterar för att de hade ett miljötänk från 

början och att vid placeringen av deras första smältverk var miljön en bidragande faktor till var 

den skulle placeras. Sedan starten har Boliden följt de miljölagar som finns.  

 

“På 1970-talet infördes de första miljölagarna i Sverige som sedan successivt har skärpts. Vi 

har hela tiden uppfyllt dessa normer” (Boliden, 2000, s. 24) 

 

Smältverket som byggdes vid starten finns fortfarande kvar, och Boliden skriver att de 

kontinuerligt utvecklat och miljömässigt moderniserat det. Det senaste projektet, som blev klart 

år 2000, ska säkerställa att det smältverket förblir ett av världens renaste smältverk. Boliden 

fortsätter diskutera deras miljöarbete och de påpekar att de är stolta över att ha deltagit i EU-
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kommissionens och Naturvårdsverkets arbete utvecklingen av europeisk lagstiftning om 

gruvavfall. Förutom gruvavfall har Boliden avfall och utsläpp från sin industri, något de är 

benägna om att minska. De tar upp vetenskapliga undersökningar som tyder på att jordens 

klimat håller på att förändras genom växthuseffekten, och att det därför är vissa specifika 

växthusgaser som utsläppen måste minska för. Boliden skriver därför att det idag till stor del 

handlar om miljöarbete och miljöfrågor som samhället först på senare tid identifierat som 

globala hot. 

 

Som en naturlig del av företagets expanderande utmynnade deras miljöarbete i en omfattande 

handbok, som innefattar riktlinjer och minimikrav för miljöarbetet inom alla delar av Bolidens 

verksamhet. Handboken menar Boliden lade grunden till ett standardiserat system för 

miljörapportering.  

 

“Bolidens expansion till Nord- och Sydamerika 1997 tvingade oss att bredda vårt miljöarbete 

och mycket arbete las ner på att integrera olika nationella krav till en sammanhängande 

uppsättning normer och rutiner på företagsnivå.” (Boliden, 2000, s. 24) 

 

Engagemanget Boliden har till säkerhets- och miljöfrågor fick dem att 1997 påbörja en översyn 

av alla deras sandmagasin och dammar. Boliden skriver om en dammolycka i deras spanska 

dotterföretag, vilket bidrog till att de blev angelägnare om en genomgång. Efter att översynen 

var färdig skapade Boliden en handbok för drift, tillsyn och underhåll av sina dammar. 

 

Nästkommande del i hållbarhetsredovisningen behandlar frågor rörande hälsa och säkerhet. 

Boliden menar att de frågorna är lika viktiga som skyddet om miljön, och betonar att alla 

anställda har rätt till en säker arbetsmiljö. De beskriver vilka åtgärder som genomförts för att 

minska antalet olyckor på arbetsplatsen, och påvisar att säkerheten förbättrats på smältverket 

Rönnskär, genom ett egenkomponerat 13-punktsprogram. Boliden har även tagit initiativ till 

att ta del av och dela med sig av den kunskapen.  

 

“År 2000 stod Rönnskär som värd för ett seminarium med flera stora svenska företag för att 

utbyta kunskaper och information om metoder” (Boliden, 2000, s.25) 

 

I slutet av sin hållbarhetsredovisning går Boliden tillbaka till miljöfrågor. De påpekar att 

begreppet hållbar utveckling står överst på miljöagendan i det nya seklet. Boliden har en fast 

övertygelse om att deras bransch bidrar till en hållbar utveckling, genom att de producerar 

hållbara material som behövs för samhällets utveckling. Dessutom menar Boliden att de bidrar 

till den ekonomiska utvecklingen i de områden där verksamhet bedrivs.  

4.2.2 År 2008 

År 2008 har Boliden upprättat en separat hållbarhetsredovisning som är 40 sidor lång, där 12 

av sidorna är bilder på Bolidens verksamheter och personal.  Hållbarhetsredovisningen inleds 

med en beskrivning av Boliden som företaget och följs upp av VD-ordet. I VD-ordet diskuterar 

VD Lennart Evrell att Bolidens gruvor och smältverk är dominerande lokala arbetsgivare och 
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att deras roll är att skapa en hållbar utveckling för människan, miljön och samhället. Lennart 

förklarar också att de under året tillsatt en ny funktion i koncernledningens vars övergripande 

ansvar ligger på företagets hållbarhetsarbete, vilket Lennart menar var ett viktigt steg för att 

höja kvaliteten och integrera miljö- och personalfrågor i det strategiska arbetet. I och med den 

nya rollen sattes det under 2008 också nya koncernmål utifrån Bolidens mest betydelsefulla 

miljöaspekter, och de ställer stora krav på sig själva att utvärdera kraven på ett meningsfullt 

sätt.  

 

Sidan efter innehåller exempel på Bolidens sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvar. Där 

diskuteras först en påverkan, följt av deras ansvar. Bland annat nämns att Bolidens kunder finns 

i Europa, men att deras leverantörer av koncentrat är spridda över hela världen. Bolidens ansvar 

blir därmed att säkerställa att leverantörerna följer Bolidens policyer. De avslutar sidan med en 

förklaring om deras mål:  

 

“Var och en av Bolidens produktionsenheter – fyra gruvområden och fem smältverk i fyra 

länder – arbetar fortlöpande med att ställa om sin verksamhet i en mer hållbar riktning. För 

varje enhet finns tydliga verksamhets- och hållbarhetsmål, även om inriktning och konkreta 

aktiviteter kan skilja sig åt.” (Boliden, 2008, s. 6) 

 

Nästkommande del av hållbarhetsredovisningen diskuterar Bolidens framsteg. De förklarar att 

de under 2008 har haft ett avstämningsår för flera av deras mål. I början av kapitlet skriver de 

att de uppdaterar flera mål de haft perioden 2004–2008, och i vissa fall tar de även fram nya 

mål. Bolidens mål inom socialt ansvar kvarstår men skärps. Ett socialt ansvar Boliden har är 

deras nollvision gällande olycksfall i arbetet, där Boliden jobbar för att samtliga enheter ska ha 

noll olycksfall varje månad. Om Bolidens miljömål säger de: 

 

“Under 2008 beslutades om nya miljömål för perioden 2009–2013, 

utifrån vår nuvarande miljöprestanda, våra mest betydande miljöaspekter 

och omvärldens förväntningar” (Boliden, 2008, s. 8) 

 

Till skillnad från tidigare ska Bolidens miljömål nu angivas i absoluta tal (kilo eller ton). En 

anledning till förändringen är att det har visat sig vara svårt att sammanväga produktionen i 

gruvor och smältverk och det är då enklare enligt Boliden att förstå absoluta tal.  

 

Senare följer en sammanställning på vilka mål Boliden haft 2004–2008, och hur väl de uppfyllt 

målen. De delar upp målen i kategorierna ledningssystem, socialt ansvar, miljöansvar och 

ekonomiskt ansvar. Exempelvis hade de ett mål att alla enheter skulle vara certifierade i 

enlighet med ISO 14001 innan 2008 var över, vilket de förklarar som uppfyllt. Ett annat mål 

var att alla enheter skulle vara certifierade i enlighet med ISO 9001 vid utgången av 2009, och 

att det i dagsläget är fem av nio enheter som är certifierade. Under socialt ansvar har de ett mål 

om att olycksfallsfrekvensen ska vara lägre än fem olycksfall per en miljon arbetade timmar. 

De uppnådde inte målet men det minskade till 9,1 jämfört med 9,9 året innan. Som tidigare 

nämnt har de ändå uppdaterat målet och siktar nu på noll olyckor. Under miljöansvar hade de 

som mål att minska koldioxidutsläppen med 5 procent, men det har istället ökat med 16 procent 
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sedan 2004. Boliden förklarar att ökningen beror på utökad rapportering av transportarbete, 

samt ökad trafik i samband med expansionsprojekt och anläggningsarbeten. Det ledde fram till 

att deras mål gällande koldioxidutsläpp numera är att inte utsläppen ska öka med mer än 3 

procent. 

 

Som en utveckling på sina mål skriver Boliden att de har fokus på ständiga förbättringar och 

betonar att ett långsiktigt ansvarstagande för deras miljöpåverkan är av stor vikt. De skriver 

också att de ska driva sitt hållbarhetsarbete enligt lagar, men samtidigt agera ansvarsfullt utöver 

det.  

 

“Vårt hållbarhetsarbete utgår från att vi driver våra gruvor och smältverk enligt gällande 

lagstiftning och miljötillstånd i respektive land. Genom att därutöver agera ansvarsfullt 

underlättar vi anpassningen till framtida lagar och marknadsförhållanden. På så sätt stärker 

vi relationerna till våra intressentgrupper och minskar riskerna.” (Boliden, 2008, s. 13) 

 

För att arbeta med hållbarhet används the New Boliden Way. Sedan 2005 har de 

hållbarhetsarbetet utgått ifrån de övergripande riktlinjer som the New Boliden Way dikterar. 

Riktlinjerna ska ligga till grund och förklara vad Boliden gör, varför de gör det och hur. För att 

bistå i det strategiska arbetet tillsattes en ny funktion i koncernens ledningsgrupp, med ansvar 

för personal- och hållbarhetsfrågor. Som en uppföljning på hur arbetet går genomförs 

internrevisioner vartannat år. Internrevisionerna gör det också möjligt för enheterna att utbyta 

erfarenheter samt kan skapa gemensamma tillvägagångssätt inom koncernen.  

 

De följande sidorna diskuterar bland annat Bolidens dialog med sina intressenter, deras 

ledarskap och tar upp medarbetarnas synpunkter. Ett exempel på dialog med myndigheter som 

Boliden är tar upp är att de har täta och öppna kontakter med myndigheter på lokal, regional, 

nationell och internationell nivå. De behöver ha den kontakten eftersom driften i gruvor och 

smältverk kräver tillstånd, så Boliden vill hela tiden hålla myndigheterna medvetna om vad de 

gör. Det för även dialoger med närboende till deras gruvor och smältverk. För att skapa goda 

och öppna relationer med dem håller Boliden “öppet hus” och bjuder in till samråd, för att de 

närboende ska få säga sitt eftersom att de blir påverkade av buller, vibrationer och utsläpp. 

Dialogen och ett ansvarsfullt agerande menar Boliden börjar med ett bra ledarskap. Boliden tar 

upp platschefen på smältverket Rönnskär som exempel. Ett av hans mål är en jämställd 

arbetsplats där han bland annat säger att  

 

“Vi måste också förändra bilden bland unga kvinnor så att de ser att industrijobb är lika 

lämpligt för dem som för männen”. (Boliden, 2008, s. 19) 

 

Ledarens arbete är också att säkerställa en säker arbetsmiljö, något som är första prioritet för 

Boliden. De talar återigen om att de satt upp ett mål om att det ska ske noll olyckor i deras 

verksamhet. De satsar också på arbetsmiljön genom att de har infört ledningssystem enligt 

standarden OHSAS 18 001.  
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Vidare diskuterar Boliden sin roll som en viktig aktör i det lokala samhället. De förklarar att 

de är viktiga för utvecklingen och sysselsättningen i flera samhällen. Historiskt sett har Boliden 

bidragit till att samhällen vuxit fram runt deras gruvor och smältverk, vilket de menar gjort 

dem till den dominerande arbetsgivaren på de orter de är verksamma. Boliden påvisar däremot 

att de inte bara medför en positiv påverkan i de samhällen de verkar inom. Deras gruvor och 

smältverk tar stora resurser och områden i anspråk vilket betyder att de har många 

intressentgrupper att förhålla oss till. Därför är målet att vara nära sammankopplade med de 

samhällen de verkar i, där Boliden vill föra en öppen och konstruktiv dialog med närboende, 

organisationer och andra som blir berörda.  

 

Den del som följer behandlar Bolidens miljöansvar igen, men den är lite mer utförlig än 

sammanfattningen i början av hållbarhetsredovisningen. Boliden börjar delen med att förklara 

vad de gör i sitt miljöarbete. 

 

“Bolidens produktionsanläggningar omfattas av miljölagstiftning och gällande miljötillstånd 

i Sverige, Finland, Irland och Norge. Vi gör dock mer än vad lagar och regler kräver.” 

(Boliden, 2008, s. 26) 

 

Både myndighetskrav och Bolidens egna mål ger upphov till kontinuerliga förbättringar i 

process- och reningstekniker, avfallshantering och återställande av mark. Det har lett till en 

kraftig minskning av utsläppen de senaste årtiondena. Boliden förklarar den här förbättringen 

som ett resultat av deras investeringar i bättre teknik och rutiner. De diskuterar vidare vilken 

sorts utsläpp de har, och hur de kan minska dem de kommande åren. Det gäller mer specifikt 

utsläpp till luft samt utsläpp till vatten.  

 

Nästa punkt de trycker på är deras avfallshantering. Boliden förklarar att den största delen av 

deras avfall är gråberg, anrikningssand, slagg, slam och stoft. De uppstår däremot som 

restprodukter vid gruvbrytning och det enda sättet att minska det avfallet är att minska 

produktionsvolymen. Det är inte önskvärt för Boliden och därför belyser de hur viktigt det är 

att hantera avfallet på rätt sätt. Som en följd av ett EU-direktiv från 2006 har Boliden gått längre 

än vad lagstiftningen kräver och satt igång ett projekt för avfallshantering. För att hantera icke-

branschspecifikt avfall använder sig av materialåtervinning, energiutvinning och deponering. 

Bolidens kopparsmältverk Harjavalta har inlett ett systematiskt arbete för att höja sin 

återvinningsgrad av avfall. Smältverkets målsättning är att 95 procent av allt avfall ska 

återvinnas 2011, där etappmålet för 2008 var 80 procent. Boliden förklarar att framställningen 

av metaller är mycket energikrävande. De förklarar att även om deras smältverk tillhör de mest 

energieffektiva i världen så är energiförbrukningen fortfarande en stor kostnadspost. Det är en 

anledning till att Boliden är medlem i ett flertal organisationer som verkar för 

energieffektivisering och hållbara energilösningar. I Sverige deltar de i Programmet för 

energieffektivisering som är ett frivilligt program för energiintensiva industriföretag. 

Motsvarigheten i Irland är ett arbete inom ramen för Sustainable Energy Ireland, och de deltar 

även i Finlands motsvarighet som heter motiva. I sina krav på leverantörer skriver Boliden om 

att de skapade ett ledningssystem enligt kvalitetsstandarden ISO 9001, där ledningssystemet 

på ett tydligt sätt ramar in de miljö-, säkerhets- och andra krav som de ställer på leverantörerna. 
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4.2.3 År 2016 

År 2016 inkluderas hållbarhetsredovisningen återigen i årsredovisningen, där själva 

hållbarhetsredovisningen består av tio sidor.  Boliden börjar hållbarhetsredovisningen med att 

uppmärksamma att de ansluter sig till FN:s Agenda 2030 som innebär att man utvecklar nya 

hållbarhetsmål som ska försöka nås på kort respektive lång sikt. Vidare på lång sikt förklarar 

Boliden att deras hållbarhetsarbete grundar sig i deras egna värderingar och normer men även 

på FN:s Global Compact. Med de nya hållbarhetsmålen i grund inledde Boliden 2016 dialoger 

med intressenter. Utifrån dialogerna visade det sig att interna intressenter tycker att hälsa och 

säkerhet är den viktigaste frågan Boliden bör förhålla sig till. Externa intressenter förväntar sig 

att Boliden fokuserar på klimatpåverkan och energieffektivitet.  

 

“Svaren från medarbetarna bekräftar att hälsa och säkerhet är den viktigaste frågan, följt av 

förmågan att skapa värde genom att maximera metallutbytet och att driva teknisk utveckling. 

Externa intressenter förväntar sig att Boliden även fokuserar på energieffektivitet och 

klimatpåverkan.” (Boliden, 2016, s. 40) 

 

Följande sida ägnar sig Boliden åt arbetsplatsen och deras medarbetare. Sidan består främst av 

statistik om olycksfall, frånvaro, personalomsättning och mångfald på arbetsplatsen.  

 

“Boliden tryggar den framtida kompetensförsörjningen genom att erbjuda en säker 

arbetsmiljö, förutsättningar för god hälsa och karriärutveckling till alla medarbetare. Därtill 

eftersträvas ökad mångfald samt förbättrad könsfördelning inom koncernen.” (Boliden. 

2016, s. 41) 

 

Bolidens miljöarbete grundar sig i att företaget är medvetna om miljöpåverkan deras bransch 

har och denna del börjar på sidan 44 i årsredovisningen. De skriver att deras verksamhet kräver 

energi vilket ger upphov till direkta eller indirekta koldioxidutsläpp. Men menar också att för 

att bidra med framtida energisystem krävs det en stor mängd av metaller. Vindkraftverk 

exempelvis behöver stora uppgraderingar i kraftöverföring och lagring vilket i sig driver behov 

av koppar och zink.  Likaså menar de på att elbilar kräver stora mängder av koppar. När det 

kommer till Bolidens vattenhantering skriver de att verksamheten kräver stora mängder vatten 

och detta påverkar främst närområdet såsom försurning av vatten och övergödning.  

 

Boliden ansvarar för omkring 40 dammanläggningar som används för deponering 

anrikningssand och annat avfall samt vattenhantering. Vid utvecklingen av dammar samt under 

dammens operativa tid försöker Boliden att minimera sin miljöpåverkan. Genom att följa 

gruvindustrins riktlinjer för dammsäkerhet GruvRIDAS står Boliden även bakom svenska 

branschorganisationens dammsäkerhetspolicy. Tillgången till mark och skog är något Boliden 

uppmärksammar och förklarar att det är en viktig del till att kunna bedriva prospektering och 

gruvor. Bolidens skog är FSC-certifierad (Forest Stewardship Council) vilket säkerställer att 

ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar tas i alla delar av skogsverksamheten.  
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På sidorna 46–47 beskriver Boliden hur deras återvinningsprocess av metaller går till. Företaget 

är bland de främsta i världen på återvinning av elektronik från uttjänta telefoner och datorer 

samt en av Europas största återvinnare av bilbatterier. För att kunna vara en betydande 

samhällsaktör engagerar sig Boliden i lokal sponsring och partnerskap. De skriver att deras 

stöd är främst inom lokala sport- och kulturevenemang, skolor och sjukhus. Under 2016 

uppgick denna sponsor till cirka 7 miljoner kronor. Boliden redogör även hur de bidrar till 

skatteintäkter samt hur de skapar arbetstillfällen för över 25 300 personer, antingen direkt eller 

indirekt genom underentreprenörer och leverantörer. 

4.3. Swedish Match 

Swedish Match är utvecklare, tillverkare och försäljare av varumärken inom produktområdena 

snus, övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) samt tändprodukter (tändstickor, tändare 

och kompletterande produkter). Produktionen sker i sju länder (Swedish Match, 2017).  

4.3.1 År 2000 

I Swedish Match årsredovisning från 2000 finns det ett kapitel om hållbarhet, och den berör 

miljön. Delen är på en sida och berör främst hur Swedish Match hanterar de olika miljölagar 

och standarder som finns. De nämner att deras vision är att företaget konsekvent ska uppnå sina 

kommersiella mål att tillfredsställa aktieägarnas, kundernas och andra intressenters krav 

samtidigt som deras verksamheter och produkter är integrerade i naturens kretslopp. Det 

innebär enligt Swedish Match att företagets kommersiella och miljömässiga resultat är olösligt 

sammankopplade och ömsesidigt stödjande. För att uppnå sin vision har Swedish Match antagit 

en miljöpolicy som ska gälla för hela verksamheten. Policyn säger bland annat att Swedish 

Match ska följa all tillämplig lagstiftning samt föreskrifter och övriga krav som den berörs av. 

Policyn innebär också att de ska tillämpa lämpliga miljöledningssystem på i deras 

verksamheter, och att de miljöledningssystemen ska vara utformade för att förebygga 

förorening och reducera risker för negativa miljökonsekvenser. Alla Swedish Match 

kommersiella initiativ ska även mätas med både finansiella och miljömässiga kriterier. Det 

sista steget i visionen är också att förändra produkterna för att göra dem mer miljövänliga. 

 

“Swedish Match ska identifiera och gradvis genomföra förändringar i varje fas av livscykeln 

hos våra produkter, processer och tjänster för att minska negativa miljöaspekter som kan 

kränka villkoren för ett hållbart samhälle” (Swedish Match, 2000, s. 27) 

 

Swedish Match beskriver att de successivt infört miljöledningssystem på olika anläggningarna 

i koncernen. Under år 2000 fick flera av deras anläggningar erhålla certifikat för ISO 14001. 

Det var anläggningar i Belgien, Holland och USA. Under kommande år förväntas mer fabriker 

i olika delar av världen få sina certifikat.  

 

“Samtliga fabriker har under år 2000 levt upp till sina tillstånd.” (Swedish Match, 2000, s. 

27) 
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Deras snusfabrik i Göteborg är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Vid Swedish Match 

fabrik i Vetlanda tillverkas stickor och ämnen som används i tändstickstillverkning. Även den 

verksamheten skriver Swedish Match är tillståndspliktig enligt miljöskyddslagen och deras 

tillstånd för fabriken gäller tills vidare. Det som behöver regleras i fabriken är bullernivåer, 

lagring av timmer, och utsläpp av lösningsmedel. Fabriken i Vetlanda har under året fått tagit 

över en del tryckeriverksamhet från Swedish Match fabrik i Belgien. Det påverkar 

användningen av kemikalier och Swedish Match har informerat myndigheterna, och förväntar 

sig att det ska gå att utöka tillståndet man redan har. Den tredje fabriken Swedish Match har i 

Sverige ligger i Tidaholm och där tillverkas tändstickor, braständare samt försats till tändsats, 

och den verksamheten är även den tillståndspliktig enligt miljöskyddslagen. Tillståndet innebär 

för Swedish Match att de har rätt att utöka produktionen av tändstickor och försats till att 

omfatta högst 90 miljarder tändstickor per år och maximalt 2000 ton försats per år. Tillståndet 

begränsar däremot mängden avfallsvatten till avlopp, bullernivåerna samt stofthalten i den 

utgående ventilationsluften. 

 

“För fabriker i övriga länder där Swedish Match har produktion, har koncernen tillstånd 

enligt lagstiftning i respektive land.” (Swedish Match, 2000, s. 27) 

 

Swedish Match upplever att det finns ett ökat intresse för miljöfrågor hos konsumenter på 

marknaderna i USA, Storbritannien och Skandinavien. Det anses vara naturligt eftersom 

produkterna bland annat säljs via livsmedelskedjorna, där Swedish Match erfar att det finns en 

relativt stor efterfrågan på miljöanpassade produkter. De märker också av att den globala 

trenden från myndigheter är att det ställs allt större krav på miljöanpassning av fabriker och 

tillverkningsprocesser.  

4.3.2 År 2008 

År 2008 års årsredovisning har åtta sidor tilldelade till hållbarhet, där Swedish Match diskuterar 

miljö, socialt ansvar, hur deras medarbetare förväntas arbeta samt tobakens påverkan på 

människan. Den första delen är tillägnad uppförandekoden, som infördes i företaget 2004. 

Uppförandekoden beskrivs som något som ska ligga bakom företagets ställningstagande i 

frågor som berör socialt ansvar, affärsetik och miljö. Swedish Match skriver att de gick igenom 

och förbättrade uppförandekoden under 2008 för att bättre möta nuvarande normer. 

Uppförandekoden innehåller fem områden vilka är socialt ansvar, arbetsplatsrutiner, affärsetik, 

kommunikation och miljö. Riktlinjerna i koden följer internationella konventioner och 

principer för mänskliga rättigheter. Swedish Match syftar på konventioner och principer som 

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, FN:s konvention om barnets rättigheter, de 

centrala ILO-konventionerna och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. 

 

I den efterföljande delen diskuteras det sociala ansvaret. Swedish Match skriver att de verkar i 

många länder, och att de därför måste följa de nationella lagar och regler som gäller i de olika 

länderna, samtidigt som de också behöver respektera ländernas olika kulturer och traditioner. 

Riktlinjerna i Swedish Match olika verksamheter måste ändå alltid följa principerna i 

uppförandekoden samtidigt som de tar hänsyn till nationella skillnader.  
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“Om inte uppförandekoden efterlevs vidtas disciplinära åtgärder om det bedöms lämpligt.” 

(Swedish Match, 2008, s. 34) 

 

Uppförandekoden godkänns av styrelsen och omarbetas årligen för att försäkra sig om att det 

råder god affärsetik i koncernen. Koncernen följer även upp uppförandekoden, där syftet med 

uppföljningsprocessen är att säkerställa att medarbetarna känner till, förstår och följer den. Som 

en del av koden och för att tillförsäkra en sund affärsetik inom företaget har Swedish Match 

även inrättat en visselblåsarfunktion som ger varje enskild medarbetare möjlighet att anmäla 

misstanke om överträdelse av uppförandekoden. 

 

I sitt sociala fokuseras Swedish Match projekt framför allt på hälsa, utbildning och andra 

utvecklingsmöjligheter för medarbetarna och deras familjer. Projekten kan exempelvis 

innehålla stipendier och olika former av utbildning men de kan också innehålla ekonomiska 

bidrag till medicin och förbättrade boendestandarder för de anställda. Utformningen av 

projekten varierar beroende vilket land det genomförs i och det är nära kopplat till det sociala 

ramverk där Swedish Match agerar som arbetsgivare. Swedish Match antyder att samhällets 

förväntningar och de legala kraven på arbetsgivare har olika utformning i olika länder och att 

det i vissa länder är samhällets ansvar med utbildning och hälsa, medan det i andra länder är 

av ett socialt ansvarstagande arbetsgivare intresse att tillgodose de behoven.  

 

Det skrivs att i såväl Dominikanska republiken som Honduras är Swedish Match betraktade 

som en av de mest attraktiva arbetsgivarna där lönenivån ligger över minimilönen i landet. 

Swedish Match har också utvecklat och realiserat olika projekt vars syfte är att göra livet bättre 

för de anställda samt för andra människor i de områdena. 

 

“Swedish Match medarbetare i Sydafrika arbetar med stort engagemang för att bekämpa 

hiv/aids i ett gemensamt projekt med Näringslivets Internationella Råd, IF-Metall och 

SIDA.” (Swedish Match, 2008, s. 34) 

 

Bland annat har företaget en egen klinik i Sydafrika där det erbjuds professionell medicinsk 

hjälp. Ett annat exempel Swedish Match tar upp som socialt ansvarstagande är deras projekt i 

Brasilien som erbjuder en grundutbildning till de anställda som inte fått den möjligheten 

tidigare. 

 

Swedish Match utvecklar hur de använder sig av samhällsprojekt i de länder de är verksamma. 

I Dominikanska republiken genomför Swedish Match ett omfattande miljöprogram som ska 

hjälpa till att bevara mark som de äger. Som ett resultat av skogsskövlingen i Dominikanska 

republiken har Swedish Match planterat 40 tusen mahognyträd i syfte att återställa den 

naturliga floran. I Brasilien riktar sig Swedish Match samhällsengagemang istället till 

exempelvis bidrag till institutioner som tar hand om hemlösa barn och funktionshindrade. I 

Sverige menar Swedish Match att deras mest välkända projekt är stiftelsen Solstickan. Det är 

en stiftelse som bildades 1936 och vars ändamål är att verka till fromma för barn med kroniska 
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åkommor eller funktionshindrade samt andra behövande, framför allt åldringar. Swedish Match 

har sedan starten delat ut mer än 100 miljoner SEK genom stiftelsen.  

 

Miljön är det som tas upp härnäst. Det skrivs att produktionsprocesserna och de råvaror som 

används inom tobaksindustrin vanligtvis har en begränsad påverkan på miljön. Swedish Match 

påpekar att runt 80 procent av koncernens råvaror är förnybara och att deras produktion endast 

hanterar miljöförstörande ämnen i begränsad utsträckning. De är däremot medvetna om att 

deras verksamhet påverkar miljön, och visar att vatten- och energianvändningen samt 

affärsresor och transporter är deras största miljöpåverkan. Därför arbetar de för att minska sin 

miljöpåverkan.  

 

“Swedish Match arbetar ständigt med att genomföra förbättringar i de verksamheter som 

påverkar miljön. För att öka resurseffektiviteten utvecklar koncernen kontinuerligt sina 

system för rening och minskning av utsläpp.” (Swedish Match, 2008, s. 36) 

 

Miljöarbetet är tänkt att ske lokalt och utifrån de miljöaspekter som identifieras skapas mål för 

miljöarbetet. Swedish Match menar att det är av relevans att miljömålen är tydliga, mätbara 

och även att de följer principerna i miljöpolicyn. Miljöpolicyn gäller alla delar av deras 

verksamhet och den bygger på principerna i miljöstandarden ISO 14001. Swedish Match 

skrivet att majoriteten av deras affärsenheter är certifierade enligt ISO 14001.  

 

“Swedish Match välkomnar den ökade miljömedvetenheten och ser den som ett incitament 

för koncernen att ständigt förbättra, mäta och hitta nya sätt att minska effekterna på miljön.” 

(Swedish Match, 2008, s.36) 

 

Medvetenheten har även ökat om klimatförändringar vilket har lett till att uppfattningen om 

och inställningen till den globala uppvärmningen har förändrats. Därför är Swedish Match 

prioriterade miljömål att begränsa de klimatpåverkande utsläppen av växthusgaser. Swedish 

Match avslutar sin hållbarhetsredovisning med att diskutera tobakens påverkan på människan. 

De menar att deras långa tradition av en vetenskapligt baserad produktutveckling är ett bevis 

på att de verkligen satsar på att minska tobakens skadeverkningar.  

 

4.3.3 År 2016 

Hållbarhetsredovisning för 2016 återfinns i årsredovisningen och den sträcker sig över tolv 

sidor. Den börjar med att Swedish Match delar med sig av sin vision, vilket de menar är en 

värld utan cigaretter. 

 

“Att erbjuda tobakskonsumerande alternativa produkter till cigaretter är kärnan i det vi gör” 

(Swedish Match, 2016, s. 32) 

 

Genom att erbjuda produkter som enligt Swedish Match är erkänt säkrare alternativ till 

cigaretter menar de att de kan bidra till en förbättrad folkhälsa. När Swedish Match ser till var 
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företaget kan påverka samhället mest tror de att det sannolikt är den aspekten där de kan ha 

störst positiv inverkan.  

 

Det skrivs att de under senaste året lagt grunden för en ny strategi av deras hållbarhetsarbete. I 

deras nya strategi är det sex områden som de lägger tonvikt på, vilka också är de delar som 

hållbarhetsredovisningen är uppdelad i. För att få fram sina fokusområden genomförde 

Swedish Match en hållbarhetsundersökning bland sina intressenter. Frågorna som var en del 

av undersökningen valdes i enlighet med GRI:s ramverk och utifrån branschstandarden. 

Resultatet av undersökningen blev sedermera grunden som lades för att få fram de sex olika 

fokusområdena. De fokusområdena är att förbättra folkhälsan, säkerställa en hög affärsetik, 

främja lika möjligheter inom företaget, eliminera barnarbete, minska utsläpp av växthusgaser 

samt att minska avfall och utsläpp. Det är också grunden för den gemensamma handlingsplanen 

som finns inom koncernen, och där Swedish Match kommer att göra en extra insats i sitt 

hållbarhetsarbete. Ett fortsatt decentraliserat arbete med hållbarhet kommer också att fortgå, 

genom att de finns utspridda i stora delar av världen. Trots att de lokala enheterna är relativt 

självständiga är fokusområdena ändå en koncerngemensam strategi samtidigt som Swedish 

Match erbjuder möjligheter för skillnader samt specifika mål och åtgärder på lokal nivå. På det 

sättet menar Swedish Match att de visar ett genuint engagemang för att positivt bidra inom 

centrala områden.  

 

Det ställs krav på leverantörerna från Swedish Match sida. De har en uppförandekod som 

uppger vad Swedish Match har för förväntningar och krav på sina leverantörer. 

Uppförandekoden är integrerad i majoriteten av Swedish Match affärsavtal med betydande 

leverantörer. De senaste åren har det pågått ett arbete för att följa upp hur leverantörerna följer 

uppförandekoden, och det kan följas upp via att de implementerar rutiner och system. Bland 

annat har Swedish Match aktivt deltagit i utvecklingen och implementeringen av ett 

branschgemensamt system, benämnt som Sustainable Tobacco Programme (STP). Via STP 

kan Swedish Match säkerställa att deras leverantörer kontinuerligt förbättras inom 

hållbarhetsområdet.  

 

 

“Genom STP säkerställer vi att leverantörerna följer de krav vi ställer vad gäller till exempel 

mänskliga rättigheter, arbetsrätt, hälsa och säkerhet samt miljöfrågor. Våra leverantörer 

genomför årliga riskbedömningar i enlighet med dessa krav och upprättar handlingsplaner, 

för sin egen del och för sina leverantörer, för att driva på ständiga förbättringar” (Swedish 

Match, 2016, s. 35) 

 

I sin del om att förbättra folkhälsan diskuterar Swedish Match att deras mål är att eliminera 

cigarettanvändning och tobaksrelaterade sjukdomar. De vill göra det genom att erbjuda rökare 

attraktiva nikotinkällor för rekreation. I allmänna termer påstår Swedish Match att nikotin, 

precis som exempelvis koffein, är säkert att använda. Det är sättet det konsumeras på som kan 

vara det som orsakar individ- och samhällsskada. De skriver att cigarettrökning är det som 

orsakar sjukdom och död bland användarna på grund av förbränningen. Därför vill Swedish 

Match ersätta cigarettanvändandet mot andra nikotinkällor.  
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“Swedish Match är fast beslutet om att ersätta cigaretter genom att även i fortsättningen 

utveckla och kommersialisera andra alternativa och rena källor av nikotin som utan tvekan 

kommer att förbättra folkhälsan.” (Swedish Match, 2016, s. 36) 

 

De använder sig av en kvalitetsstandard som heter GOTHIATEK, som tillämpas på alla 

snusprodukter. Målet är att eliminera eller minska de skadliga eller potentiellt skadliga ämnena 

som naturligt existerar i tobak, till en nivå som uppfyller jämförbara livsmedelsstandarder. 

Swedish Match menar däremot att alla deras produkter inte är till för alla, och att somliga 

konsumentgrupper bör undvika vissa av deras produkter. De syftar på tobaksprodukter som 

endast är avsedda till vuxna, och Swedish Match har en Under 18 ingen tobak-policy som 

fastställer att alla tobaksprodukter enbart får säljas till vuxna med laglig rätt att köpa tobak. Det 

innebär också att marknadsföringen inte riktas mot personer under 18 år.  

 

Nästa fokusområde som diskuteras är en hög affärsetik som Swedish Match vill säkerställa att 

man har. De skriver att de bygger relationer genom ärlighet och integritet och att de respekterar 

de lagar och regler som finns i länder där verksamhet bedrivs. Den uppförandekod som finns 

ska fastställa företagets och alla medarbetares ansvar för att verksamheten bedrivs på ett 

ansvarsfullt sätt. Uppförandekoden gäller alla oavsett arbetsplats eller position inom företaget. 

Uppförandekoden säger att Swedish Match har nolltolerans mot korruption och mutor. Den 

bidrar också med att säga vad som är acceptabelt och oacceptabelt beteende För att bistå att 

alla följer uppförandekoden använder sig Swedish Match av en visselblåsarfunktion där alla 

medarbetare har möjlighet att anmäla en överträdelse.  

 

Att främja lika möjligheter inom företaget är ett annat fokusområde de har och det är nästa del 

i hållbarhetsredovisningen. Swedish Match arbetar för att alla ska ha samma möjligheter och 

de arbetar också mot diskriminering och för mångfald. Under 2017 kommer de också att 

fördjupa samarbetet inom HR och mellan deras operativa enheter för att förbättra 

jämställdheten på företaget. 

 

“Vi strävar efter att hitta en gemensam grund inom koncernen samtidigt som vi upprättar 

handlingsplaner utifrån lokala förutsättningar. Vi kommer att kartlägga mångfald och 

jämställdhet på ett enhetligt sätt. Utifrån kartläggningen sätter vi mål och nyckeltal för 

mångfald och lika möjligheter, i enlighet med vad lokala lagar tillåter.” (Swedish Match, 

2016, s. 38) 

 

År 2013 skriver Swedish Match att de hamnade på en lista över företag som inte har några 

kvinnor i sin ledningsgrupp. Det ledde till att de året efter gjorde en analys av jämställdhetsläget 

inom företagets koncernfunktioner, något som blev startskottet för ett omfattande 

jämställdhetsarbete inom delar av den svenska verksamheten. I USA är lika möjligheter till 

anställning lagstadgat men Swedish Match tar årligen fram en plan för positiv särbehandling 

för att analysera och övervaka jämställdhetsinitiativ. I Nederländerna har de ett samarbete med 

ett företag som sysselsätter personer med olika funktionshinder och som har svårt att få tillgång 

till arbetsmarknaden.  
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Det fjärde fokusområdet som diskuteras är att eliminera barnarbete i företagets värdekedja. 

Swedish Match skriver att de respekterar mänskliga rättigheter samt att de stödjer 

internationella konventioner för mänskliga rättigheter. Swedish Match själva erkänner sin 

viktiga roll i att se till att de mänskliga rättigheterna upprätthålls. De är även medlem i den 

ideella organisationen ECLT Foundation. 

 

“Swedish Match är medlem och representerad i styrelsen för den ideella organisationen 

ECLT Foundation (Eliminating Child Labour in Tobacco Growing). Detta engagemang ger 

oss en plattform för att ständigt hålla frågan om barnarbete högt upp på agendan, utbyta 

erfarenheter och kunskap samt följa pågående projekt” (Swedish Match, 2016, s. 40) 

 

Efter sina riskbedömningar av brott mot mänskliga rättigheter identifierade Handelsbanken just 

barnarbete som ett särskilt viktigt område att arbeta med. Resultatet av deras riskbedömning 

bekräftade att barnarbete rankas högst bland riskerna för att mänskliga rättigheter kränks inom 

tobakskategorin. Förutom att arbeta mot barnarbete skriver Swedish Match att de gett stöd till 

förmån för barn, funktionshindrade och andra behövande under en lång tid. Men de skriver 

också att hädanefter kommer de att sträva efter att rikta mer hjälp till de projekt som bidrar till 

att minska barnarbete samt minimerar andra risken för barn i de områden Swedish Match är 

verksamma.  

 

Sist i rapporten tar de upp sin miljöpåverkan, och de skriver att verksamheten i hög grad är 

beroende av resilienta ekosystem. Swedish Match menar att de inte kan göra affärer utan ett 

betydande bidrag av råmaterial från naturen. Därför skriver de att de ska göra sin del för att 

begränsa klimatförändringar och att ett åtagande de gjort är att kartlägga och aktivt minska sina 

utsläpp. Swedish Match nämner att det finns ett systematiskt arbetssätt som ska minska även 

andra luftutsläpp samt minska avfallsmängden. Genom sitt systematiska tillvägagångssätt, sitt 

utbyte av bästa praxis samt gemensamma miljöstandarder och målformuleringar inom hela 

koncernen menar Swedish Match att deras effektivitet ökar. 

 

“Våra produktionsanläggningar (83 procent) är certifierade enligt ISO 14001 med undantag 

för våra tändsticksfabriker i Curitiba och Piraí do Sul i Brasilien”. (Swedish Match, 2016, s. 

44) 

 

I Swedish Match produktionsanläggningarna har minskningen av avfallsmängd och luft samt 

vattenutsläpp varit ett fokusområde under lång tid. Deras ambition har då varit att följa lokala 

lagar och förordningar samt att minska sina egna kostnader. Det arbetet har bedrivits lokalt och 

oftast i nära dialog med lokala myndigheter och andra intressenter. 
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4.4 Telia  

Telia Company är ett företag i IT- och telekombranschen som finns i 13 olika länder, och som 

har över 21 000 anställda. Verksamheter finns över hela jorden och de erbjuder fasta och mobila 

kommunikationstjänster (Telia, 2017). 

4.4.1 År 2000 

År 2000 hade Telia ingen separat hållbarhetsredovisning och den var inte del av 

årsredovisningen heller. Det som nämns om deras sociala ansvarstagande är implementerat i 

revisionsberättelsen med ett stycke. I det stycket nämner att deras utbyggnad av UMTS 

(Universal Mobile Telecommunications System) har aktualiserat frågan om mobiltelefonens 

hälso- och miljörisker. De har investerat tre miljoner kronor i en extern forskning inom området 

elektromagnetiska fält. Forskningen hade inte gett några belägg för att mobiltelefoner skulle 

vara riskfyllt att använda. Telia skriver om att de hade tagit ett initiativ att IT-företagen under 

2000 gemensamt skulle mijövarudeklarera av telekommunikationsutrustning. Telia initierade 

även framtagning av specifika regler för certifierade miljödeklarationer av teletjänster.  

 

“Utbyggnaden av UMTS har aktualiserat frågan om mobiltelefonens eventuella hälso- och 

miljörisker. Telia följer noga utvecklingen och är drivande i branschsamarbetet. Telia har 

bland annat anslagit 3 MSEK under en treårsperiod för oberoende extern forskning inom 

området elektromagnetiska fält.” (Telia, 2000, s. 3) 

 

4.4.2 År 2008 

För år 2008 har Telia nu implementerat hållbarhetsredovisningen i årsredovisningen och tog 

upp tre sidor av årsredovisningen. De börjar med att förklara att Telia är ett ledande 

telekommunikationsföretag och att de förbundit sig att driva sina verksamheter ansvarsfullt och 

etiskt. Vidare står det att Telia försöker att överbrygga den digitala klyftan genom att utöka 

täckning, tillhandahålla tjänster som är enkla att använda och investera på tillväxtmarknader. 

Telia uppmärksammar klimatförändringarna och förklarar att de hjälper denna förändring 

genom att införa nya kommunikationstjänster. Telefon- och videomöten kan minska 

resekostnader avsevärt och även andra tjänster kan bidra till hållbarhet genom logistik och 

optimera trafikflöden.  

 

Goda etiska normer på alla marknader och etiskt företagande är något Telia nämner i sin 

hållbarhetsredovisning. Enligt Telias egen kod läggs ansvar på cheferna som säkerställer att 

viktiga riktlinjer och processer efterföljs. Det förklaras även att cheferna regelbundet byter 

befattningar för att stärka kontrollmiljön. Telia skriver att genom ett etiskt och rättvist 

företagande har de nått framgångar under en lång tid. Företaget har tagit fram särskilda etiska 

koder och Uppförandekod för verksamheterna i Eurasien som fokuserar på utmaningar inom 

detta område. Viktiga punkter i dessa koder inkluderar att det ska vara nolltolerans mot 

korruption, vinna genom bättre produkter och bättre utförande och värdera integritet som 
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säkerställer lika möjlighet för medarbetare oavsett kön, etnicitet, religion och politisk 

övertygelse.  

 

“Gemensamma normer för uppträdande har definierats i den etiska kod som gäller alla 

medarbetare i majoritetsägda verksamheter liksom för våra entreprenörer, 

underleverantörer och tjänsteleverantörer. En särskild Etisk kod och Uppförandekod för 

verksamheterna i Eurasien fokuserar på utmaningar som finns framförallt på dessa 

marknader.” (Telia, 2008, s.25) 

 

Telia är måna om sina kunder och vidtar åtgärder för att skydda kunderna från illegalt nyttjande 

och andra missbruk av Telias nät. Åtgärderna tar form av initiativ Telia har tagit. Det står att 

Telia följer de lagar inom dataskydd och gör allt inom rimliga gränser allt för att hindra otillåtet 

inträde till persondata. Ett forum Telia till en början deltog in framförde principer för integritet 

inom telekommunikation. Flera amerikanska bolag skrev under dessa principer står det men att 

Telia avstod från dessa principer men fortsätter att jobba med dessa frågor individuellt.  

  

“Stödja och förbinda oss till “The European Framework for Safer Mobile Use by Younger 

Teenagers and Children”. Riktlinjerna för det europeiska ramverket för säkrare 

mobilanvändande hos unga tonåringar och barn omfattar kontrollmekanismer för access och 

uppmuntrande av kundmedvetenhet. Samarbete med Ecpat – ett globalt nätverk som arbetar 

för utrotande av barnprostitution och barnpornografi. Medverkan i World Childhood 

Foundations projekt för att hindra e-mobbning. Vår grossist-carrier, TeliaSonera 

International Carrier, erbjuder en avgiftsfri tjänst för att hindra tillgång till nätsajter med 

innehåll som sexuellt utnyttjande.” (Telia, 2008, s. 26) 

 

Miljöpåverkan är något Telia är medveten om att de har. I förhållande till deras ekonomiska 

värde genererat av deras tjänster är den påverkan relativt låg. Det skrivs även att Telia har 

erhållit den högsta statusen från ett värderingsinstitut för hållbara investeringar. Motiveringen 

till denna status är att Telia har vidtagit åtgärder till att minska miljöpåverkan från affärsresande 

genom att en ökning av telemötestjänster. En prioritering i hållbarhetsredovisningen är 

minskade utsläpp av koldioxid. Detta uppnås genom att använda sig av miljömärkt elektricitet, 

där det är möjligt att använda. Totala mängden av utsläpp minskade med elva procent jämfört 

med året innan. De nämner återigen att deras införande av telemöten har påverkat utsläppen 

positivt, sammanlagt med 170 ton koldioxid. Telias klimatrapportering strävar efter att vara så 

transparent som möjligt och strävar efter att vara pionjärer inom klimatrapportering. Under året 

utsågs Telias klimatrapportering till den bästa bland storbolagen i Sverige.  

 

“I Sverige har TeliaSonera haft certifierade miljöledningssystem sedan 1992. Ett integrerat 

ledningssystem enligt ISO 14001 och ISO 9001 infördes 2001. Verksamheten i Finland har 

varit certifierad enligt ISO 9001 sedan 2007” (Telia, 2008, s. 28) 

 

Telia presenterar att de följer miljöledningssystem sedan 1992. Deras rapportering följer även 

GRI, FN:s Global Compact, OECD Guidelines for Multinational Enterprises och Core ILO 

Conventions.  



43 
 

4.4.3 År 2016 

Hållbarhetsredovisningen är för år 2016 en del av årsredovisningen och den sträcker sig över 

29 sidor. Telia skriver att hållbarhetsredovisningen följer GRI:s G4 riktlinjer för 

hållbarhetsredovisningaring. “All in “-strategin för delat värdeskapande och programmen inom 

Ansvarsfullt företagande är två strategier Telia jobbar med i sin hållbarhet. De förklarar att 

delat värdeskapande innefattar att företagets syfte, expertis och tillgångar för att möta sociala 

och miljömässiga utmaningar är integrerat i affärsstrategin. Att följa lagar, frivilliga 

överenskommelser och möta intressenterna förväntningar om etiska affärsmodeller ser Telia 

till att vara ett ansvarsfullt företag.  

 

I följande del diskuteras det att Telia bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling genom 

digitaliseringen som är en betydande för samhällstransformationen som krävs för att uppnå 

dessa mål. Telia förklarar att genom Ansvarsfullt företagande bidrar de till flera av delmålen i 

FN:s lista av globala mål såsom, hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla och fredliga 

och inkluderande samhällen. Genom att minska deras egen miljöpåverkan och utveckla tjänster 

som bidrar till en minskar utsläppen av växthusgaser bidrar Telia även till FN:s delmål om att 

bekämpa klimatförändringen. Det är inte bara FN:s globala mål Telia förhåller sig till. Det 

presenteras även att företaget följer ett antal konventioner. Bland dessa ingår Global Compact, 

OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s allmänna förklaring om mänskliga 

rättigheter.  

 

“Vi strävar efter att respektera mänskliga rättigheter inklusive barns rättigheter, utifrån 

FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter samt Barnrättsprinciperna 

för företag. Dessa åtaganden är införlivade i den affärsetiska uppförandekoden som gäller 

för samtliga medarbetare och alla de bolag där vi har ledningsansvar” (Telia, 2016, s. 72) 

 

Telia ägnar 2 sidor att sammanställa en sammanfattning av hållbarhetsarbetet under året. Det 

presenteras om vad målen var och vad utfallet blev år 2016, vad för aktiviteter de planerar för 

nästkommande år och vad målen är år 2018. En genomgång av sammanställningen visar det 

sig att Telias hållbarhetsarbete inkluderar “All in”- strategin, anti-korruption, yttrandefrihet, 

kundintegritet, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, ansvarsfulla, miljöansvar och barn på nätet. 

Hållbarhetsredovisningen är sedan uppdelat utifrån dessa kategorier var för sig.  

 

Efter konflikten i Eurasien gav Telia i uppdrag till den oberoende icke-vinstdrivande 

organisationen BSR att genomföra konsekvensbedömningar av mänskliga rättigheter i 

Eurasien. Detta skedde för att säkerställa en lokal utvärdering av mänskliga rättigheter och ett 

ansvarsfullt utträde ur regionen. Bedömningarna identifierade faktiska och potentiella 

påverkan på mänskliga rättigheter och risker för respektive bolag. BSR:s rapport innehöll bland 

annat att Telia har gjort stora framsteg gällande mänskliga rättigheter men det kvarstår 

utmaningar kring detta ämne, transparens har stor påverkan på främjandet av mänskliga 

rättigheter och regionala förhållanden gällande korruption och mänskliga rättigheter medför 

betydande systematiska utmaningar för tillämpningen av Telias infrastruktur för mänskliga 

rättigheter.  
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I följande del fokuserar Telia på sin “All in”-strategi som behandlar att digitaliseringen är 

framtiden och bidrar till bland annat större BNP-tillväxt. Digitaliseringen har även en 

fundamental roll till att FN:s hållbarhetsmål nås och omfattar fyra huvudsakliga områden:  

uppkoppling av upp det ouppkopplade, utbildning för alla, ett hälsosamt och säkert samhälle 

och digital innovation och entreprenörskap. Ökning av digitaliseringen har även en påverkan 

på utsläppen.  

 

“Ökad digitalisering i Norden och Baltikum kan minska utsläppen av växthusgaser med upp 

till 20 procent. Det motsvarar utsläppen från nära nio miljoner bilar under ett år.” (Telia, 

2016, s. 80) 

 

“På grund av förekomsten av mutor och korruption hör vissa av våra marknader till de mest 

utmanande i världen att göra affärer på. Dessutom är telekommunikationsbranschen utsatt 

för särskilt hög korruptionsrisk. Vi är fast beslutna att bekämpa korruption i alla dess former 

och att göra affärer med högsta möjliga transparens och integritet. Vi accepterar inte mutor 

och korruption i någon form.“ (Telia, 2016, s. 83) 

 

Ett annat område kring Telias hållbarhetsarbete behandlar deras syn på anti-korruption. Telia 

uppmärksammar deras oetiska och potentiellt olagliga affärsmetoder i Eurasien. Telia 

accepterar att företaget har agerat fel och deras sätt att etablera sig på dessa marknader, 

exempelvis välja partners med oklara ägarförhållanden ligger inte i linje med Telias nuvarande 

riktlinjer för ansvarsfullt företagande. Det har genomförts omfattande arbete att analysera 

korruptionsrisker och till att utbilda medarbetarna. Arbetet med utmaningen pågår i området 

genom att säkerställa att det finns tillräckligt kunskap på plats för arbetet att fortsätta under nytt 

ägarskap. I maj 2016 stod Telia värd för ett integritetsforum tillsammans med Transparency 

International där 8 branschkollegor deltog. Under året anlitades även Ethisphere Institute för 

en översyn på anti-korruptionsprogrammet. Översynen baserades på intervjuer, genomgång av 

dokument, riktvärde mot branschkollegor, amerikansk och brittisk anti-korruptionslagstiftning 

och -riktlinjer samt FN:s och OECD:s riktlinjer.  

 

“Telia Company har gjort mycket stora framsteg sedan 2013 när det gäller utvecklingen av 

sitt program för etik och efterlevnad, särskilt anti-korruptionsprogrammet. Telia Company 

framstår som mycket engagerade i implementeringen av ett ledande program för etik och 

efterlevnad.” (Telia, 2016, s. 85) 

 

“Alla lokala bolag ska införa ett OHSAS 18001-ledningssystem. Nätverket av lokala AHS-

experter ansvarar för implementeringen av OHSAS 18 001, och träffas regelbundet för att 

dela erfarenheter och god praxis” (Telia, 2016, s. 91) 

 

Telia förklarar att i enlighet med deras AHS-policy (Arbetsmiljö, Hälsa och Säkerhet) arbetar 

företaget för att med att främja god hälsa, identifiera och minska eller förhindra risker, och 

snabbt agera på ohälsa genom hela verksamheten. Organisationen anser att olyckor och diverse 

går att förebygga på arbetsplatsen. Därför implementeras OHSAS 18 001 i alla verksamheter.  
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Telia ingår i ICT-branschen (Information and Communication Technology) som förser många 

väsentliga verktyg för att lösa globala utmaningar kopplade till miljön, energibrist samt 

utveckling av cirkulär ekonomi. ICT-lösningar kan redan år 2030 möjliggöra att världen ligger 

kvar på 2015 års nivå gällande växthusgasutsläpp. Som Telia nämnde tidigare i 

hållbarhetsredovisning nämner de återigen att branschen kan bidra med en minskning av 

växthusgaser med 20 procent, vilket de redogör är mer än EU:s och USA:s sammanlagda 

utsläpp. För Telia är energi, växthusgasutsläpp och elektroniskt avfall de viktigaste aspekterna 

gällande deras miljöarbete. Enligt koncernens miljöpolicy ska organisationen ha ett strukturerat 

arbetssätt i hanteringen av miljöaspekterna. Därför har Telia implementerat ISO 14001 i alla 

större dotterbolag i Sverige och Europa. Under året undertecknade Telia på FN:s 

SMARTer2030 Action Coalition.  

 

Tillsammans med GeSI och några av dess medlemmar undertecknade Telia Company 

SMARTer2030 Action Coalition som lanserades vid FN:s klimatmöte COP22 i Marrakech i 

november. Initiativet betonar ICT-sektorns åtagande att minimera branschens egen 

miljöpåverkan och att utveckla tjänster som bidrar till att minska de globala 

växthusgasutsläppen, och därmed bidra till FN:s globala mål 13: Bekämpa 

klimatförändringen.” (Telia, 2016, s. 97) 

4.5 Handelsbanken 

Handelsbanken är en affärsbank som har rikstäckande kontor i Sverige, Storbritannien, 

Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Totalt har de närmare 12 000 medarbetare och 

verksamhet i fler än 20 länder (Handelsbanken, 2017). 

4.5.1 År 2000 

Det finns enbart en del om miljö på en sida integrerad i 2000 års årsredovisning. I den delen 

beskriver Handelsbanken sitt miljöansvar och förklarar att miljöfrågor varit ett viktigt inslag i 

deras verksamhet under en lång tid. Det gäller i både deras egen verksamhet samt att de tar 

miljörisker i beaktande vid sin kreditgivning. Handelsbanken belyser sitt miljöansvar med att 

de har gått med i Internationella Handelskammarens Näringslivsprogram för varaktig hållbar 

utveckling och FN:s program Bankerna och Miljön. Vidare skriver Handelsbanken att de vill 

ha så liten miljöpåverkan som möjligt.  

 

“Handelsbanken ska så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt och förenligt med 

bankens åtaganden medverka till en ekologiskt hållbar utveckling och vidta åtgärder för att 

förorsaka så lite miljöpåverkan som möjligt.” (Handelsbanken, 2000, s. 21) 

 

Ett exempel som tas upp på en aktion som gör som är en fördel för miljön är att deras kunder 

kan utföra banktjänster på internet samt att deras medarbetare kan använda IT-hjälpmedel 

vilket har bidragit till minskad pappersförbrukning och minskat antal persontransporter. De tar 

också fram miljöanpassade riktlinjer för deras byggnader, lokaler och inredning.  
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I delen om kreditgivning skriver Handelsbanken att kundens återbetalningsförmåga står i 

fokus. Efter att den bedömts sker en analys, där företagens miljöförhållande nu är ett viktigt 

element. Det är av intresse för Handelsbanken därför att okunskap, slarv och medveten 

försummelse av miljön kan påverka företagen på både kostnads- och intäktssidan. Följer 

företagen inte miljöbestämmelser kan det innebära böter. Handelsbanken menar alltså att hur 

deras företagskunder behandlar miljöfrågor är en viktig del i den analys Handelsbanken 

genomför som ligger till grund för kreditgivningen. Trots att det yttersta ansvaret för 

miljöfrågor ligger hos företagen själva kan banken alltså indirekt påverka företag att bli mer 

miljömedvetna.  

4.5.2 År 2008 

I sin årsredovisning från 2008 diskuterar Handelsbanken ett socialt- och miljömässigt 

ansvarstagande över fyra sidor. Det börjar med att Handelsbanken går igenom sin etik och sitt 

sociala ansvarstagande. De skriver att det mest grundläggande är att banken och dess anställda 

ska följa de lagar och föreskrifter som på olika sätt reglerar verksamheten. Handelsbanken ska 

exempelvis inte medverka i affärer rörande medel som kan misstänkas härstamma från en 

brottslig verksamhet. De ska också undvika att medverka i transaktioner som medhjälp till 

otillåten skatteplanering. När Handelsbanken utför rådgivning till sina kunder ska det alltid ske 

med utgångspunkt i kundens behov, och de menar att deras råd ska vara det som är bäst för 

kunden, och inte det som på kort sikt är bäst för banken. Medarbetarna får inte heller dra 

otillbörlig fördel av den kunskap de har om de finansiella marknaderna som de får i sin 

verksamhet.  

 

“Alla anställda ska vara väl förtrogna med vad som gäller enligt insiderlagen och iaktta 

bankens regler beträffande egna och närståendes värdepappers- och valutaaffärer” 

(Handelsbanken, 2008, s. 11) 

 

Handelsbanken ska, såväl privat som i tjänst, avstå från transaktioner som strider mot gällande 

lagstiftning. Det är också förbjudet för de anställda att hantera ärenden där hen har ett personligt 

intresse. Det sista Handelsbanken nämner om sitt sociala ansvarstagande är att de står bakom 

de principer som finns i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. De strävar 

efter att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom det område 

som de kan påverka. Jämställdhet är något som tas upp härnäst. Handelsbanken skriver om sin 

jämställdhetspolicy som säger att det ska finnas lika förutsättningar för kvinnor och män.  Deras 

mål är att andelen kvinnor respektive män i chefspositioner ska motsvara den sammanlagda 

könsfördelningen inom företaget.  

 

Deras miljöarbete menar Handelsbanken är en del av ansvaret, och de säger att de arbetar 

kontinuerligt med åtgärder för att minimera deras negativa miljöpåverkan. Handelsbanken 

berättar att de undertecknat Internationella Handelskammarens “Näringslivsprogram för 

varaktigt hållbar utveckling” samt FN:s program som heter “Bankerna och Miljön”. Deras egna 

direkt miljöpåverkan utgörs största delen av energiförbrukning, material och resor. De förklarar 
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att de mäter och redovisar deras koldioxidutsläpp från den egna verksamheter. De har ingen 

direkt påverkan på sina kunders miljöpåverkan, men via att de tar miljöaspekter i beaktande 

vid bedömning av kundernas återbetalningsförmåga kan de påverka kunderna indirekt.  

 

“Kunden ansvarar själv för hur verksamheten bedrivs, men återbetalningsförmågan och 

därmed bankens kreditrisk påverkas av kundens vilja eller förmåga att hantera dessa risker.” 

(Handelsbanken, 2008, s. 17) 

4.5.3 År 2016 

För år 2016 har Handelsbanken presenterat en separat hållbarhetsredovisning bestående av 56 

sidor. Likt en årsredovisning börjar det med att VD:n har ordet. Som ny VD förklarar han att 

det inte kommer ske radikala förändringar i deras arbete, utan att Handelsbanken kommer att 

fortsätta på samma sätt vilket har resulterat i att de för 45:e året i rad nådde sitt mål med att ha 

en lägre räntabilitet än genomsnittet hos sina konkurrenter. Det framkommer även att 

Handelsbanken helhjärtat fortsätter att följa internationella initiativ för hållbart företagande, 

bland annat Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) och FN:s Global Compact. Han 

uttrycker sig också med att Handelsbanken behöver förbättra sig i grundläggande humanistiska 

frågor, exempelvis frågor rörande jämställdhet och mångfald.  

 

Hållbarhetsredovisningen är uppdelad i två sektioner. Den första sektionen benämner de som 

hållbarhetsredovisning. I den delen presenteras bland annat VD:ns ord men också hur 

Handelsbanken förhåller sig till sina kunder, till samhället, deras affärskultur och som 

arbetsgivare. Handelsbanken har utgångspunkten att alltid tillmötesgå kundens behov. Den 

presenterade statistiken påvisar att banken gör ett bra jobb att möta dessa behov. Mätningar av 

kundnöjdhet visade att Handelsbankens har nöjdare kunder än genomsnittet för branschen i alla 

deras hemmamarknader. Handelsbankens roll som en ansvarsfull samhällsaktör bidrar till en 

ekonomisk utveckling genom en stabil och långsiktig bankverksamhet med fokus på kundernas 

behov. För banken kännetecknas socialt ansvarstagande av att ha nöjda kunder, vara en 

attraktiv arbetsgivare samt ansvarsfull kreditgivning och rådgivning.  

 

Deras sociala arbete pågår även genom att värna om mänskliga rättigheter. Banken stöttar FN:s 

vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och är sedan 2009 ansluten till 

Global Compact. Handelsbanken skriver också att förutom att ansluta sig till Global Compact 

stöttar banken Barnrättsprinciper som är framtagna av Unicef, Rädda Barnen och Global 

Compact. Åtgärder har även vidtagits för att förhindra eventuella kränkningar av mänskliga 

rättigheter och grundläggande arbetsvillkor. Handelsbanken har upprättat en uppförandekod 

för större leverantörer. Det är för att säkerställa att leverantörerna hanterar mänskliga 

rättigheter och förbjuder barnarbete. För år 2017 kommer det även att införas utbildningar i 

etik och hållbarhet som alla medarbetare kommer att ta del av.  

 

Förutom att direkt påverka arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och miljö ägnar Handelsbanken 

en del i hållbarhetsredovisningen till att presentera åtgärder som vidtagits för att indirekt kunna 

gynna dessa områden. Banken har bland annat upprättat riktlinjer gällande affärsrelationer för 
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vapenindustrin. Det framgår att Handelsbanken inte ska ha några affärsrelationer med företag 

som tillverkar vapen som är förbjudna enligt internationella konventioner. Banken ska heller 

inte inleda affärsrelationer med företag som tillverkar eller handlar med kärnvapen eller med 

företag som exporterar vapen till länder under embargo av FN eller EU.  Förutom att inte ingå 

i relationer med vapenindustrin har Handelsbanken även satt upp riktlinjer gällande företag 

inom fossila bränslen. I riktlinjerna framgår det att banken inte ska finansiera ny brytning av 

kol för förbränning, och heller inte inleda nya affärer med företag verksamma inom brytning 

av kol, och som inte aktivt arbetar för en omställning till förnybar energi.  

 

“I Storbritannien har vi anslutit oss till Women in Finance Charter, som är ett initiativ från 

HM Treasury (Storbritanniens finansministerium) och som innebär ett åtagande att arbeta 

för en jämnare könsfördelning i den finansiella sektorn, samt att sätta egna mål och följa upp 

utvecklingen. I Sverige har vi under året fortsatt vår satsning inom jämställdhet och 

mångfald genom att utbilda medlemmar i ledningsgrupp och medarbetare på 

personalfunktioner.” (Handelsbanken, 2016, s. 29) 

 

Handelsbanken nämnde tidigare i sin hållbarhetsredovisning att banken värnar om mänskliga 

rättigheter. Banken arbetar för att åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. 

Detta arbete har i Sverige skett tillsammans med fackliga organisationer under flera år och är 

nu integrerad i den dagliga verksamheten hos Handelsbanken. Deras mål är att kvinnor och 

män har samma möjligheter och förutsättningar att forma banken och sina arbetsliv. I varje 

land banken är verksamma ska en jämställdhetsplan upprättas som stödjer detta mål. Planen 

ska utgå från Handelsbankens grundläggande värderingar samt ta hänsyn till de lagar och 

riktlinjer som gäller i det landet.  

 

För en hållbar utveckling är Handelsbanken beroende av sin kunders och omvärldens 

förtroende. Förtroendet bygger på att banken ska agera etiskt och ansvarar för en hållbar 

utveckling. Det förvaltas stora värden och det står att det är viktigt för Handelsbanken att detta 

görs på rätt sätt. Handelsbanken ställer höga krav på ordning och reda inom verksamheten. Vad 

banken gör är att göra rätt från början minskar kostnaderna för att åtgärda det i efterhand. 

Istället kan fokus läggas på att göra deras kunder ännu nöjdare. Kundernas uppgifter är viktigt 

för Handelsbanken. Bankens VD fastställer riktlinjer för informationssäkerhet. Alla 

medarbetare har ansvar att följa regler för skydd av information och cheferna ansvarar för att 

reglerna efterlevs för varje ansvarsområde.  

 

“Arbetet med informationssäkerhet bedrivs i enlighet med den internationella standarden 

ISO 27001. Det innebär bland annat att eventuella risker identifieras löpande och att interna 

regler tas fram så att informationen skyddas över tid.” (Handelsbanken, 2016, s. 45) 

 

“Handelsbankens förhållningssätt i väsentliga frågor som gäller relationen till kunder, 

koncernens agerande som arbetsgivare och samhällsaktör samt förhållandet till ägare och 

investerare. Policyn omfattar följande områden: miljö, mänskliga rättigheter och 

arbetsförhållanden, penningtvätt samt skatt. Handelsbanken ska integrera finansiell, social 

och miljömässig hållbarhet i hela sin affärsverksamhet.” (Handelsbanken, 2016, s. 32) 
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Vid presentation om företagets arbetskultur presenteras två policyn för att kunna nå en hållbar 

utveckling. Policy för etik omfattar de grundläggande riktlinjerna för varje medarbetare. Det 

står att bankens verksamhet regleras i lag och styrs av regelverk av lagar och föreskrifter. Följer 

inte banker dessa lagar kan tillsynsmyndigheter utfärda böter eller återkalla tillstånd. Därför 

beskriver Handelsbanken att det är en självklarhet att bankens anställda ska följa de lagar som 

reglerar bankens verksamhet. Under året antogs även en policy för hållbarhet av bankens 

styrelse. Policyn fastställer inriktningen på Handelsbankens hållbarhetsarbete.  

 

Andra delen av Handelsbankens hållbarhetsredovisning kategoriseras som hållbarhetsstyrning 

bestående av 17 sidor. Inledningsvis förklarar Handelsbanken vad hållbarhet är för dem. Deras 

hållbarhetsarbete är väl integrerat i arbetssättet och genomsyrar varje del av verksamheten från 

kunder till ägare. Genom att upprätta nära och långsiktiga relationer med kunder kunderna kan 

banken förstå vad som förväntas av banken. Det kan beröra bankens produkter och tjänster. I 

rapporten står det att baken även för en kontinuerlig dialog med exempelvis 

tillsynsmyndigheter, centralbanker, regelverksorgan samt regeringar och parlament i både 

Sverige, EU samt övriga världen. Det sker även fortlöpande kontakter med icke-statliga 

organisationer. Föregående år antog Handelsbanken FN:s generalförsamling Agena2030. Den 

innehåller 17 mål med 169 delmål med syfte att åstadkomma långsiktig hållbar ekonomisk, 

social och miljömässig utveckling för att utrota fattigdom, minska orättvisor och bekämpa 

klimatförändringen. Hållbarhetsrådet för Handelsbanken har under året gjort analyserat de 1 

mål från Agenda2030 för att bestämma vilka av målen som man ska fokusera på och hur man 

kan integrera dessa i verksamheten. Resultatet av analysen innebar att Handelsbanken under 

kommande år kommer att fokusera på sex av målen, jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt, hållbar industri, innovationer och infrastruktur, hållbara städer och 

samhällen, bekämpa klimatförändringen och fredliga samhällen.  

 

“Handelsbanken stödjer FN:s Vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. 

Ett strukturerat arbete för att skydda mänskliga rättigheter är en naturlig del av koncernens 

verksamhet och Handelsbanken strävar alltid efter förbättringar på detta område. I 

Handelsbanken arbetar vi för att förhindra och begränsa vår negativa påverkan på 

mänskliga rättigheter i vår egen verksamhet och vi ska agera om sådan påverkan uppstår.” 

(Handelsbanken, 2016, s. 45) 

 

Handelsbanken uppmärksammar även deras egen påverkan på klimatförändringen. De skriver 

att de tar fullt ansvar när det kommer till hur verksamheten påverkar miljön. Deras mål är att 

minimera deras direkta och indirekta påverkan. För att kunna göra det listar Handelsbanken 

punkter som innefattar att fatta långsiktigt hållbara affärsbeslut där miljöhänsyn är en del av 

underlaget, att ställa miljökrav i alla centrala upphandlingar, att följa upp att dessa krav följs 

och uppmuntring av medarbetarnas miljömedvetenhet och miljökompetens. Som tidigare 

nämnt ingår banken i FN:s Global Compact men har även undertecknat flera frivilliga 

överenskommelser.  
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“Handelsbanken har undertecknat och följer flera frivilliga överenskommelser, till exempel 

Internationella Handelskammarens (ICC) Riktlinjer för hållbar utveckling, FN:s 

Miljöprograms finansiella initiativ (UNEP FI), FN:s Global Compact och FN:s principer för 

ansvarsfulla investeringar (PRI).” (Handelsbanken. 2016, s. 46) 

 

Deras direkta påverkan på miljön kommer från energiförbrukning, tjänsteresor samt 

resursanvändning som exempelvis papper. Resultat från året påvisade att Handelsbanken är på 

rätt väg i att minska deras direkta påverkan. 2016 års koldioxidutsläpp sjönk med 15 procent 

jämfört med 2015 års utsläpp. Bankens koldioxidutsläpp klimatkompenseras genom CDM-

projekt (Clean Development Mechanism). CDM-projekt är FN-registrerade projekt och är 

certifierad enligt Gold Standard som fler än 80 icke-statliga organisationer står bakom.  

 

I slutfaserna av hållbarhetsredovisningen presenterar Handelsbanken en sammanställning av 

alla initiativ, utmärkelser, undersökningar och hållbarhetsindex som skett under det gångna 

året. Slutligen presenteras även att Handelsbanken har upprättat hållbarhetsredovisningen i 

enlighet med GRI. 

 

“Som aktör i näringslivet deltar Handelsbanken i en rad olika initiativ för att visa vårt 

engagemang och bidra med olika insatser i linje med vår verksamhet, men också för ett 

viktigt utbyte med olika representanter från olika samhällsgrenar.” (Handelsbanken, 2016, s. 

48) 
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5. Analys 

Under denna rubrik kommer empirin att analyseras med hjälp av teorin. 

Hållbarhetsredovisningarna analyseras årsvis för att sedan följas upp av en jämförande 

analys. 

5.1 År 2000 

I företagens CSR-kommunikation från år 2000 identifierades enbart tecken på trängande och 

normativ isomorfism, med undantag för ett mimetiskt initiativ för Boliden. Det som 

kännetecknade hållbarhetsredovisningenvar att den inte var lika omfattande jämfört med 

företagens rapportering år 2008 respektive år 2016. Shabana et al. (2017) för ett resonemang 

att CSR är en norm företagen tenderar att följa. Indikationerna från 2000 års rapportering kan 

tyda på att CSR inte fått genomslag i Sverige och inte resulterat sig i den norm Shabana et al. 

(2017) förespråkar. Att det inte har fått ett genomslag i Sverige går även i linje med Borglund 

et al. (2017) som presenterade att CSR enbart nämns 823 gånger i Dagens Industri år 2000. 

Borglund et al. (2008) nämner att medierna bidragit till att CSR utvecklats i Sverige, något 

som kan antas inte skett i stor omfattning med tanke på de undersökta företagens CSR-

rapportering och Borglund et al. (2017) medieundersökning.  

 

Swedish Match och Atlas Copco hade en respektive två sidor om hållbarhet, och det som 

påträffades var att de båda företagen omedelbart började diskutera sitt legala ansvar gentemot 

miljön. Grob & Benn (2014) menar att trängande isomorfism härstammar från politisk 

inflytande, vilket är ett tecken på att det rör sig om trängande isomorfism. Atlas Copco nämner 

exempelvis redan i första meningen att miljöarbetet grundar sig i en miljöpolicy. Baserat på 

Powell & DiMaggio (1983) och den insamlande empirin identifierades det därför att Swedish 

Match och Atlas Copco tog hänsyn till trängande isomorfismer. Det kan ses att de enbart tar 

hänsyn till det Powell & DiMaggio (1983) refererar som formellt tryck. Att CSR inte hade fått 

ett genomslag i Sverige år 2000, som det förs ett resonemang om ovan, säger emot Brammer 

& Millingtons (2004) argumentation om att större företag av sina intressenter förväntas donera 

och bidra till samhället. Powell & DiMaggio (1983) menar däremot att trängande isomorfism 

är resultatet av formellt och informellt tryck. Det skulle kunna ge indikationer till det inte fanns 

ett informellt tryck på de här företagen, och att CSR-kommunikationen påverkades mer av ett 

formellt tryck.  

 

 
Tabell 4. Egenkomponerad kodning 
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Om Atlas Copcos och Swedish Matchs intressenter möjligtvis förväntar sig att dessa företag 

ska ta lagstiftning i beaktande kan man vända på resonemanget och argumentera för att dessa 

två företags intressenter inte förväntar sig att Atlas Copco och Swedish Match ska ta ett större 

socialt ansvar. Det resonemanget att intressenter förväntar sig ett större socialt ansvar har ett 

större avtryck på exempelvis Bolidens hållbarhetsredovisning. Boliden hade år 2000 en del av 

årsredovisningen tillägnad hållbarhet och sträckte sig över tre sidor. Trots att begreppet CSR 

inte fått genomslag i Sverige, visar Boliden på att de tar sitt ansvar. Boliden tar dels ansvar för 

sina egna medarbetares arbetssäkerhet men även en anpassning på lokalnivå där nya lagar 

träder kraft och Boliden måste förhålla sig till dessa. Under året arrangerade Boliden ett 

seminarium för att utbyta kunskap om deras 13-punktsprogram som behandlar arbetssäkerhet. 

Att ta ansvar och dela med sig till sina kollegor inom branschen går i linje Jennings & 

Zandbergens (1995) redogörelse om mimetisk isomorfism och hur man anser att det är en 

respons till vad som anses vara en standard inom branschen. Jennings & Zandbergen (1995) 

argumenterar för att ifall en standard anses vara legitim tenderar företagen följa dessa utan att 

ifrågasätta standarden. Trots att detta initiativ implementerades under året anses det ändå som 

att Boliden försöker att sätta en standard till hur man kan öka säkerheten på arbetsplatsen. Det 

är inte bara initiativet som ska anses vara legitimt utan Cormier et al. (2005) föreslår även att 

företagen kan imitera ett annat företag ifall det anses vara legitimt. Företagen i seminariet kan 

då härma Bolidens 13-punktsprogram ifall de anser att Boliden är tillräckligt legitima.  

 

 
Tabell 5. Egenkomponerad kodning 

 

Det som kunde identifieras från empirin år 2000 var att det skiljde sig i kommunikationen 

mellan företagen. Telia hade bara ett stycke om hållbarhet i sin revisionsberättelse medan 

Handelsbanken hade flertal sidor ägnat åt sitt miljöarbete. Att varje företags 

hållbarhetsredovisning skiljer sig kan dras paralleller till Powell & DiMaggios (1983) 

resonemang om organisatoriska fält. Varje företag ses i tidigt som ett separat fält och därför är 

hållbarhetsredovisningarna så differentierade för att de rör sig inom olika fält. CSR kan därför 

ses som ett fält som ännu inte blivit accepterat bland organisationer och samhället. Det är först 

när ett specifikt fält blir allmänt accepterat som företagen tenderar att bli mer homogena.  

5.2 År 2008 

Fördelningen mellan trängande och normativ isomorfism är relativt jämn, där normativ 

framkommer i en högre grad. Boliden har numera 40 sidor i sin hållbarhetsredovisning, vilket 

enligt Clarkson et al. (2008) kan vara tecken på att de försöker flytta fokus från företaget till 

de aktiviteter de gör bra. Företag som verkar i miljöförstörande branscher, i det här fallet 

Boliden som utvinner mineraler, menar Clarkson et al. (2008) kan öka graden av sin CSR-

rapportering därför att de löper en större risk att granskas noggrannare av sin omgivning. Det 

syftar Shabana et al. (2017) skulle innebära att deras företag skulle ha en mer defensiv 
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rapportering av sin CSR, vilket de drar paralleller till trängande isomorfism. I Bolidens fall 

berörde deras trängande isomorfism mestadels lagstiftning. Den standard som kunde urskiljas 

ha påverkat var ISO 14001, vilket deras produkter skulle uppfylla enligt Bolidens målsättning.  

 

 
Tabell 6. Egenkomponerad kodning 

 

Däremot var det normativa mer frekvent förekommande för Boliden. Fastän de visar tecken på 

det som Shabana et al. (2017) benämner som defensiv rapportering kan det också innebära att 

Boliden följer normen om att CSR-rapportera. Genom att betonar att de gör saker för att de är 

ansvarsfulla, och inte tvungna, kan de anses påverkade av det som McWilliams & Siegel (2001) 

kallar för normativa drivkrafter.  

 

Swedish Match hållbarhetsredovisning är utformad på ett liknande sätt som Boliden, men med 

ännu mer fokus på det normativa. Likt Boliden är det till största del regulativa trängande 

isomorfismer som identifieras, där undantaget är att Swedish Match även följer OECD:s 

riktlinjer för multinationella företag. Det går att jämföra med det Schnayder et al. (2016) kallar 

för normativ pelare, där OECD kan ses som en regulativ institution, som uppmuntrar 

multinationella företag att agera etiskt utifrån sina riktlinjer. Det är ett tecken på det informella 

tryck Powell & DiMaggio (1983) syftar är en del av en trängande isomorfism.  

 

 
Tabell 7. Egenkomponerad kodning 

 

Den normativa isomorfism som hittades består till största delen av humanitär hjälp i de länder 

Swedish Match är verksamma i. Det var också en faktor som påträffades i både Telias och 

Atlas Copcos hållbarhetsredovisningar, där exempelvis Telia vill bidra till att mänskliga 

rättigheter följs och Atlas Copco bistår med hjälp vid bekämpandet av HIV i Sydafrika. 

Martinez-Ferrero & Garcia-Sanchez (2017) påtalar att den nationella kulturen är en drivkraft 

till hur CSR-kommunikationen är utformad. Gjølbergs (2010) resonemang är att CSR i den 

svenska kontexten är att förbättra sociala, miljömässiga och ekonomiska standarder i fattiga 

länder. När normativ isomorfism således identifieras i Telia, Swedish Match och Atlas Copco 

kan det enligt Gjølberg (2010) bero på att den svenska regeringen har ramat in CSR i en mer 

normativ, värdebaserad argumentation.  Det går att likna vid den trängande isomorfism som 

DiMaggio & Powell (1983) beskriver som ett informellt tryck från samhället företagen verkar 

i, där den svenska regeringen därmed kan ses som samhället. Tolkningen som görs är däremot 

att det ändå rör sig om en normativ isomorfism, eftersom att den svenska agendan som Gjølberg 
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(2010) diskuterar snarare behandlar en diskurs som finns i samhället, snarare än ett tryck. Den 

svenska synen på CSR tolkas således ha uppmuntrat Telia, Swedish Match och Atlas Copco 

till att genomföra de biståndsaktioner som diskuterats, vilket också tyder på en normativ 

isomorfism. 

 

I både Atlas Copcos och Telias fall identifierades det en liten majoritet om trängande 

isomorfism. Den största delen av den trängande isomorfism som identifierades rörde olika 

initiativ som Borglund et al (2017) benämner som betydande initiativ för CSR. Både Atlas 

Copco och Telia följer GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning, OECD:s riktlinjer för 

multinationella företag, tar hänsyn till FN:s Global Compact samt har som mål att få sina 

produkter certifierade i enlighet med ISO 14001. Atlas Copco har dessutom en del om att de 

tar hänsyn till FN:s allmänna riktlinjer om mänskliga rättigheter, något som Handelsbanken 

också gör. GRI är inte ett formellt tryck utan Borglund et al. (2017) menar att det istället för en 

reglering är en standardisering av hållbarhetsredovisningaring. Global Compact diskuterar 

Borglund et al. (2017) på liknande sätt som ett frivilligt kontrakt mellan FN och organisationer 

runt om i världen. Det går alltså att konstatera att det är ett informellt tryck som visar sig i den 

trängande isomorfismen hos de här företagen.  

 

 
Tabell 8. Egenkomponerad kodning 

 

Swedish Match och Telia visade på inslag av mimetisk isomorfism i sina 

hållbarhetsredovisningar. Telia lämnade dock forumet efter ett tag och det kan bero på att de 

inte ansåg denna standard vara legitim nog. Jennings & Zandbergen (1995) skriver om att en 

standard anses vara tillräcklig legitim kommer företagen följa dessa utan att ifrågasätta 

standarden. I Telias fall kan det ha resulterat i att de inte ansåg denna var legitim nog. Powell 

& DiMaggio (1983) exemplifierar hur amerikanarna kopierade japanska företag, sådana forum 

eller plattformar kan kopplas ihop med att försöka efterlikna varandra och eventuellt bli mer 

effektiva i sitt arbete.  
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Tabell 9. Egenkomponerad kodning 

5.3 År 2016 

För år 2016 hade Telia implementerat en mer trängande kommunikation med en defensiv 

inriktning i sin hållbarhetsredovisning. Till följd av deras korruptionshärva presenterade de 

flertal åtgärder för att undvika framtida eventuella korruptionsincidenter. Det kan anses vara 

ett försvar mot korruptionsincidenten och försöka åtgärda denna skandal eftersom Clarkson et 

al. (2008) skriver att ett företag tenderar att öka sin CSR-rapportering vid legitimitetskriser. 

Genom att anlita en extern organisation för att få en översyn på deras anti-korruptionsprogram 

visar Telia att de inte försöker undfly skandalen. Schnayder (2016) påtalar att det går att anlita 

en tredje part, en utomstående organisation, för att motverka det externa trycket och återfå sina 

intressenters förtroende. Genom att anlita en extern organisation som ser över deras anti-

korruptionsprogram visade Telia på initiativ som följer linjen för en trängande CSR-

kommunikation. Som Shabana et al. (2017) argumenterade för en defensiv rapportering 

samspelar det med Powell & DiMaggio (1983) teori och anser det vara en trängande 

isomorfism. Under året visade det sig även att Telia antagit flertal internationella konventioner 

som FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.  

 

 
Tabell 10. Egenkomponerad kodning 

 

Det fanns dock indikationer på normativ isomorfism i hållbarhetsredovisningen. För att 

återigen redogöra för Clarkson et als. (2008) argumentation kring ökad CSR-rapportering vid 

en incident visade Telia på ett större socialt arbete än tidigare år. Under året har Telia 

exempelvis fokuserat på barns säkerhet på nätet och samarbeten med icke-statliga 

organisationer har inletts.  
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Handelsbanken hade däremot en separat hållbarhetsredovisning. Kännetecknande för 

Handelsbanken år 2016 var fokusering på normativ isomorfism, och till skillnad från Telia 

kännetecknades inte Handelsbanken av en uppmärksammad incident. Shabana et al. (2017) 

redogjorde för en defensiv rapportering efter en särskild händelse men denna argumentation 

passar inte in på Handelsbanken. En förklaring till denna separata hållbarhetsredovisning kan 

vara att CSR har fått en större omfattning i Sverige än tidigare år. Borglund et al. (2017) att 

CSR nämndes 46 941 gånger under år 2016. Gjølberg (2010) skriver att den svenska regeringen 

ramat in CSR som en mer normativ argumentation. Det kan man även utläsa ur empirin där 

Handelsbanken själva redogör för att man upprättar etiska och moraliska faktorer bättre än sina 

konkurrenter men även att grunden för deras hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i 

internationella normer och konventioner. 

 

 
Tabell 11. Egenkomponerad kodning 

 

I samband med att CSR har börjat nämnas betydligt mer år 2016 menar Shabana et al. (2017) 

att en större mediebevakning bidrar till mer normativ CSR-rapport. Detta påstående kan 

kopplas ihop med Swedish Match och Handelsbankens CSR-kommunikation. Båda företagen 

resulterade i att ha en mer normativ CSR-kommunikation. Swedish Match nämnde bland annat 

att de vill eliminera barnarbete i många delar av världen, inklusive där Swedish Match har sina 

leverantörer. Marano & Kostova (2016) nämner att det är viktigt att uppnå legitimitet som en 

skyldighet till de länder organisationer är verksamma i. Swedish Match engagemang för att 

eliminera barnarbete där de har leverantörer kan vara en strategi för att uppnå legitimitet. 

Eftersom Swedish Match även är verksamma i en bransch vars produkter är skadliga för 

människors hälsa kan en mer normativ CSR-kommunikation vara ett sätt att förflytta fokus från 

deras grundidé. Det går i linje med Clarkson et als. (2008) redogörelse för en ökad CSR-

rapportering är ett sätt att förflytta fokus från det negativa till det positiva för att motverka 

negativa intressenter. Shabana et al. (2017) menar även att normativ CSR-rapport är en 

möjlighet att förbättra sin image gentemot omgivningen.  

 

Marano & Kostovas (2016) resonemang om skyldighet till de länderna man är verksamma i 

kopplas även ihop med Atlas Copcos hållbarhetsredovisning. Atlas Copco redogjorde för att 

vara en god samhällsmedborgare genom att följa lagar och regler i de länderna företaget är 

verksam i. Trots att lagar innebar en trängande isomorfism förekom normativ isomorfism 

genomgående för Atlas Copco år 2016. Förutom att fortsätta kampen om välmående i 

afrikanska länder så visade det sig att Atlas Copco försöker skapa bättre arbetsvillkor för sina 
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medarbetare i länder utan oberoende föreningar. Det hänger också ihop med Marano & 

Kostovas (2016) resonemang. För Atlas Copcos del kan det även vara strategiskt beslut att 

investera så mycket i CSR. Pedersen & Gwozdz (2014) argumenterar för att investering i CSR 

är en indikation på att vara före sina konkurrenter och som en förberedelse för framtida 

institutionella faktorer. Det går att argumentera för att Atlas Copco har en så normativ CSR för 

att sticka ut mot konkurrenterna och för att faktiskt vara förberedda för framtiden.  

 

 
Tabell 12. Egenkomponerad kodning 

 

Som en del av en miljöförstörande bransch går det att dra paralleller det som Shabana et al. 

(2017) skriver, att företag i en miljöförstörande bransch oftare har en defensiv CSR-

rapportering. Defensiv CSR-rapportering kopplas ihop med trängande isomorfism vilket 

Boliden visade på enligt empirin.  

5.4 Jämförande analys mellan åren 

Ser man till år 2000 var den gemensamma nämnaren att alla studiens företag hade en begränsad 

CSR-kommunikation, där det totala antalet sidor hållbarhetsredovisning för alla företag var 

runt åtta sidor. Anledningen är att CSR inte har fått ett genomslag i Sverige ännu. Precis som 

resonemanget fördes innan nämndes CSR 823 gånger i Dagens Industri under år 2000 

(Borglund et al., 2017). Jämför man denna siffra med 2008 och 2016 var det betydligt mer 

2008 och 2016. Borglund et al. (2008) argumenterar för att medierna aktivt bidragit till att 

etablera CSR i Sverige, och samtidigt som rapporteringen ökat har även de undersökta 

företagens hållbarhetsredovisningar ökat i omfattning. Rapporteringen har mellan år 2000 och 

2008 gått från att kort behandla hållbarhet i den egna verksamheten till att behandla även andra 

hållbarhetsfrågor utanför den dagliga verksamheten. Det exemplifieras i stycke 5.2 där Swedish 

Match och Atlas Copco båda bekämpar HIV i Sydafrika. Det tyder på det som Shabana et al. 

(2017) beskriver, nämligen att det numera blivit så populärt att CSR-rapportera att CSR-

rapporteringen inte baserar sig på rationella beslut utan att CSR-rapporteringen kan skilja sig 

från företagets dagliga verksamhet. Vilket även Pedersen & Gwozdz (2014) betonar att 

företagen ska gå bortom värdeskapande för att istället investera i CSR som en förberedelse för 

framtida institutionella faktorer. Det visar sig genom att det från år 2000 enbart var ett företag 

som hade en majoritet av normativ isomorfism i sin hållbarhetsredovisning, till att år 2008 vara 

tre företag vars huvudsakliga identifierade isomorfism är den normativa. 
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2016 var det återigen tre företag vars primära område var normativt isomorfism. Den enda 

skillnaden mot 2008 är att Handelsbanken och Atlas Copco blivit mer normativa istället för att 

trängande, och att Telia och Boliden rört sig åt motsatt håll. På liknande sätt som 2008 

behandlar rör sig det sociala arbetet företagen utanför deras dagliga verksamhet, vilket återigen 

betonar Shabana et al. (2017) argument om att CSR-rapporteringen inte baseras på rationella 

beslut längre. Eftersom konsultindustrin varit en viktig faktor för CSR-utvecklingen i Sverige 

(Windell, 2006), och numera är en affärsdriven konsultindustri som levererar tjänster inom 

CSR (De Geer et al., 2009) skulle en tänkbar anledning kunna vara att företagens CSR-

kommunikation är gjord av konsulter. Det kan sammankopplas med det Heugens & Lander 

(2009) säger om normativ isomorfism, när de menar att organisatoriska fält blir beroende av 

vissa specifika egenskaper och att det leder till att de personerna med de egenskaperna får mer 

kontroll. Kopplat till konsultindustrin i Sverige kan det innebära att framstående konsulter inom 

CSR-kommunikation åtar sig uppdrag, och sedan kan de personer generera strategier företagen 

kan åta sig precis som Beddewela & Fairbrass (2016) diskuterar.  I enlighet med Jennings & 

Zanderberg (1995) kan arbetet sedan imiteras om det anses vara tillräckligt legitimt, så fastän 

alla svenska företag inte arbetar med konsulter kan deras CSR-kommunikation ändå präglas av 

dem.   

 

Den svenska kulturen spelar roll i förklaringen till att CSR har blivit mer normativt. Hofstede 

(2003, se Callahan, 2005) nämner att Sverige är ett feminint land i den formen att de kulturella 

värderingarna värnar om livet, ta hand om andra och värna om miljön. Den normativa 

rapporteringen för företagen år 2008 behandlar dessa tre faktorer, något som förändrats sedan 

år 2000, vilket Martinez-Ferrero & Garcia- Sanchez (2017) även betonar att länder där med 

ekonomisk stabilitet tenderar att rapportera en mer normativ CSR. I och med att CSR inte var 

ordentligt etablerat i Sverige vid den tidpunkten kan det tyda på att den svenska regeringen inte 

ramat in CSR i en normativ, värdebaserad argumentation precis som Gjølberg (2010) menar 

skett sedan dess. Den svenska kulturen agerar således som det som Schnayder et al. (2016) 

kallar för en kognitiv-kulturell pelare. En implicit institution, i det här fallet den svenska 

regeringen, uppmuntrar företag att agera utifrån delade värderingar. Det finns således inget 

formellt tryck som ligger bakom den här typen av normativ isomorfism i svenska företag, och 

det finns inga klara regler att förhålla sig till. Trots att CSR-rapporteringen formats mest av 

normativ isomorfism sedan 2008 menar Schultz & Wehmeier (2010) att företagen måste 

förhålla sig till flera institutioner samtidigt. Den insamlade empirin visade på att företagen 

förhåller sig till trängande, normativ och i vissa fall mimetisk samtidigt. Det informella trycket 

inom den trängande isomorfismen fick ett större genomslag år 2016 än tidigare år. Exempelvis 

var det tre företag som förhöll sig till FN:s Global Compact år 2008 medan alla företag förhöll 

sig till det 2016. Numera följer också alla företagen GRI:s riktlinjer, till skillnad från tre företag 

2008 och inget företag 2000. Vissa institutioner, som GRI och FN:s Global Compact, har 

således fått ökad påverkan på företag. Trots att det som tidigare diskuterat är ett tecken på 

informell tvingande isomorfism skulle det också för en del företag vara tecken på mimetisk 

isomorfism. Precis som Jennings & Zandbergen (1995) beskriver kan mimetisk isomorfism 

vara en reaktion på vad som anses vara en standard inom branschen. Det betyder att när en 

standard anses vara tillräckligt legitim följer företag den utan att ifrågasätta värdet bakom.  
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6. Slutsats 

I slutsatsen presenteras kortfattat kärnan från analysen, samt vilka slutsatser det ger. 

 

Syftet med studien var att analysera på vilket sätt de svenska multinationella företagens 

hållbarhetsredovisningar förändras över tid, med tanke på institutionellt omvärldstryck. Med 

syftet i hand drar vi slutsatsen att CSR har blivit en norm företagen följer, vilket inte endast 

beror på att företagen tar initiativet på egen hand och försöker bli en bättre samhällsaktör, utan 

ett samspel mellan kraftfullare aktörer som regeringar och kulturella faktorer inom landet. Det 

handlar om hur kraftfullare aktörer inför regleringar och standarder om hur företagen ska och 

bör förhålla sig till men även hur populationen i företagets hemland förväntar sig att företagen 

ska agera. Efter en analys av den insamlade empirin visade det sig att den normativa 

isomorfismen vägde tyngre än den trängande och den mimetiska, därför drar vi slutsatsen att 

kulturen har det största inflytandet på CSR-kommunikationen. Vi kunde se att företagen har 

fått en större medvetenhet kring omvärldsproblem och hur man försöker lösa detta. Företagen 

har tagit sig an problem gällande sjukdomar, göra vatten tillgängligt för alla samt sätta barn i 

större fokus i samhället vilket följer Hofstedes (2003 se Callahan, 2005) resonemang om att 

den svenska kulturen är feminin. Vi såg även att alla företag inte hade en övervägande normativ 

kommunikation år 2016 utan två företag präglades av trängande isomorfism. Även om två av 

företagen hade en mer trängande kommunikation visade det sig att majoriteten av företagen 

hade normativ inriktning på CSR och vi betonar återigen att kulturella faktorer har haft ett stort 

avtryck på hållbarhetsredovisningarna vilket i sig är en del av den normativa isomorfismen.  

 

En komplex fråga att dra en slutsats ifrån utifrån studien var hur mimetisk isomorfism har haft 

för avtryck i hållbarhetsredovisningarna. Exempelvis följde inte alla företag FN:s Global 

Compact år 2008 medan år 2016 följde alla företagen det. Även om ett företag exempelvis inte 

förhöll sig till FN:s Global Compact ena året för att sedan förhålla sig till direktivet var det 

svårt att identifiera att det berodde på ett försök att efterlikna andra företag. Empirin visade inte 

att företagen presenterade hur deras agerande efterliknande andra företag utan det var bara två 

företag som hade någon form av mimetiskt avtryck i sin hållbarhetsredovisning. Kondenserat 

handlar det om att utifrån identifieringarna hade mimetisk isomorfism inget större avtryck på 

företagens utformning av CSR. 

 

Vad vi även kunde identifiera var att företagen blev mer homogena i sina 

hållbarhetsredovisningar. Det handlar om att företagens hållbarhetsredovisningar har fått 

tydligare gemensamma faktorer och utformningen har blivit mer lika. Exempelvis såg vi att år 

2008 tre företag rapporterar enligt GRI:s riktlinjer och år 2016 hade alla företagen det. 

Slutsatsen vi drar är att med tiden tenderar företagen att bli mer homogena och detta styrks 

även av Powell & DiMaggio (1983) som menar på att i ett längre tidsperspektiv kommer 

omgivningen bidra till att företagen blir homogena. Från ett trängande isomorfiskt perspektiv 

dras slutsatsen att företagen börjar följa liknande direktiv och från ett normativt perspektiv 

handlar det om att företagen blir mer upplysta om omvärldsproblem och försöker motverka 

dessa. 
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7. Diskussion 

Under den här rubriken kommer det föras en kort diskussion om studiens analys och slutsatser. 

Diskussionen kommer också utmynna i aspekter som har betydelse för studiens bidrag, samt 

förslag på vidare forskning. 

 

Att institutionella drivkrafter har gett avtryck på företagens hållbarhetsredovisningar är något 

som kunde identifieras i denna studie. Det kunde också identifieras vilket avtryck det gett på 

CSR-kommunikationen, det vill säga på hur de formulerade sina meningar. Att den svenska 

kontexten för företag har en lite annorlunda inriktning på CSR som helhet, verkar således också 

ha påverkan på vilka institutionella drivkrafter som påverkar. Svenska företag behöver därför 

vara medvetna om den normativa och värdebaserade argumentation Gjølberg (2010) menar att 

den svenska regeringen ramat in CSR inom.  

 

En problematik under arbetets gång var att identifiera mimetisk isomorfism. Mimetisk 

isomorfism enligt Jennings & Zandbergen (1995) kan vara en reaktion på en standard inom 

branschen. Inget företag uttryckte specifikt att de följde en standard för att blivit allmänt 

accepterad eller liknande, och inget företag var heller benägna att tala om att de imiterade något 

företag som var erkänt legitima. Precis som diskussioner fördes i slutsatsen kan det finnas 

bakomliggande mimetisk isomorfism, bara att det inte formuleras på det sättet i den synliga 

CSR-kommunikationen i hållbarhetsredovisningarna. Att företag rör sig mot en homogenitet, 

som det diskuterats under studien, skulle i sin tur kunna härledas som ett tecken på att mimetisk 

isomorfism existerar. Företagens vilja att imitera andra är däremot något som vi insett inte är 

något de är villiga att ta upp, av förklarliga själ. Det innebär i sin tur att vi inte har mycket att 

säga om mimetisk isomorfism i slutsatsen, därför att det enligt studiens kvalitativa 

innehållsanalys av hållbarhetsredovisningar inte gick att utläsa det.   

 

Resultatet av studien vore också intressant att diskutera i ett större perspektiv. Målet var att få 

till en bredd och inte vara inriktad mot någon specifik bransch. Att inriktningen var 

multinationella företag gjordes som sagt exempelvis för att de påverkas av flera institutionella 

tryck samtidigt. Skulle en liknande studie genomföras på företag som enbart finns i ett land 

skulle det därför kunna föreligga annorlunda grader av de olika isomorfismerna. I ett sådant 

fall kanske det inte handlar om hur de olika isomorfismerna tar avtryck, utan OM de gör det. 

7.1 Vidare forskning 

I denna studie genomfördes en kvalitativ analysmetod där empirin samlades in från 

årsredovisningar. En intressant inriktning för vidare forskning hade varit att istället för 

insamling av data genom årsredovisningar intervjua ansvariga personer för presentationen av 

årsredovisningarna. På så sätt kanske det hade varit enklare att förstå varför företagen agerar 

som de gör. Utgångspunkten av studien skulle kunna vara likadan som denna studie med 

trängande, normativ och mimetisk isomorfism som institutionella drivkrafter. En sådan studie 

hade kompletterat för vad vi redogjort i denna studie. Vi har sett hur normativ isomorfism har 



61 
 

haft störst avtryck på företagens hållbarhetsredovisningar, men genom intervjuer hade det gett 

en annan nyans på resultatet.  

 

En studie fokuserat på en bransch hade även varit en intressant startpunkt för en framtida 

forskning. Med Shabana et als. (2017) resonemang kan man jämföra hur 

hållbarhetsredovisningarna skiljer sig inom branschen. Exempelvis betonar Shabana et al. 

(2017) att CSR blivit så populärt att det inte längre är baserat på rationella beslut. Framtida 

studier hade kunnat försöka förklara varför företagen inom en viss bransch ägnar sig år CSR. 

Är det för att alla andra gör så? Eller finns det andra bakomliggande motiv? 
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