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Sammanfattning 

 

Frågeställning: Hur påverkas innehållet i en organisations hållbarhetsredovisning när 

   en annan organisation inom samma organisationsfält drabbas av en 

   kritisk händelse? 

 

Syfte:   Syftet med studien är att med hjälp av institutionell teori med fokus på

   de olika typerna av isomorfism och legitimitetsteori skapa en ökad  

   förståelse för hur en kritisk händelse för en organisation kan påverka

   innehållet i hållbarhetsredovisningen för en aktör inom samma 

    organisationsfält. 

 

Metod:  Studien använder en kvalitativ metod i form av en kvalitativ 

   innehållsanalys som sedan kompletteras med en kvantitativ  

   innehållsanalys för att hantera den insamlade informationen i 

   organisationernas hållbarhetsredovisningar. 

 

Slutsats:  En kritisk händelse påverkar innehållet i en organisations  

    hållbarhetsredovisning och genom de olika typerna av isomorfism samt

   legitimitetsteori påverkar detta även innehållet i andra organisationers 

   hållbarhetsredovisning inom samma organisationsfält. 

 

Nyckelord:  Hållbarhetsredovisning, GRI, Legitimitetsteori, Nyinstitutionell teori,  

   Isomorfism, Kritisk händelse, Organisationsfält 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Issue:   How does the content in an organizations sustainability report change 

   when another organization in the same organizational field is struck by

   a critical event? 

 

Purpose:  The purpose of the study is, with help of institutional theory with a 

   focus on the different types of isomorphism and legitimacy theory, to 

   create further knowledge regarding how a critical event for one  

   organization can affect the content in the sustainability report for 

   another organization in the same organizational field. 

 

Method:  The study applies a qualitative method in form of a qualitative content

   analysis that is supplemented with a quantitative content analysis to

   handle the information gathered in the organizations sustainability 

   reports.  

 

Conclusion:  A critical event affect the content in an organizations sustainability 

   report and with the different types of isomorphism and legitimacy  

   theory does the critical event also affect the content in other  

   organizations sustainability reports within the same organizational 

   field. 

 

Keywords:  Sustainability report, GRI, Legitimacy theory, Institutional theory,  

   Isomorphism, Critical event, Organizational field 
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1. Inledning 

Få händelser har en så stor påverkan som en organisationskris. Tjernobyl och härdsmältan, den 

svarta måndagen på Wall Street och oljeutsläppet i Mexikanska golfen är bara ett fåtal exempel 

på kriser som haft en stor påverkan på miljö, samhälle och ekonomi. Då de medfört att anställda 

och civila mist livet, kostat mångmiljardbelopp och miljöförstörelse har dessa skadat 

organisationers rykte och de har samtliga behövt stå till svars för kriserna (Seeger, Sellnow & 

Ulmer, 1998). Kriser har ofta lett till att organisationer tagit ett större ansvar för sitt 

hållbarhetsarbete och då lämnat ifrån sig mer information gällande ämnet (Garcia-Benau, 

Sierra-Garcia & Zorio, 2013). 

 

Redan i början på 1990-talet utvecklades sättet att se på hållbar utveckling till att nu innehålla 

dessa tre olika delar miljö, samhälle och ekonomi (Frostenson & Helin, 2018). John Elkington 

(1998) presenterade under samma period termen “the triple-bottom-line”. Denna term kopplar 

samman dessa tre delar för att nu skapa balans mellan dem istället för det tidigare fokus som 

främst lagts på ekonomi. För att skapa denna balans skulle företag redovisa inte bara den 

ekonomiska delen utan även sin påverkan miljömässigt samt socialt (Frostenson & Helin, 

2018).  

 

Företag har i en ökande takt börjat förstå behovet av hållbarhetsredovisningen och att använda 

sig av redovisningen för att nå framgång. Trenden att hållbarhetsredovisa har ökat under 

tidigare år och ser inte ut att minska framöver. Med det kommer även en ökad medvetenhet hos 

intressenter vilket skapar en typ av press på företagen (Amran & Keat Ooi, 2014). Amran & 

Keat Ooi (2014) kom i sin studie fram till att med den ökande medvetenheten och företagens 

behov till att det är möjligt att hållbarhetsredovisningen inom en snar framtid inte längre 

kommer vara frivillig. Författarna av studien hade rätt då Europeiska unionen år 2014 

genomförde ett ändringsdirektiv som innebar en miniminivå gällande 

hållbarhetsredovisningarna. Detta har legat till grund för den lagstiftning vi i Sverige har för 

dessa idag (Frostenson & Helin, 2018). Den svenska lagen infördes 2016 och säger att stora 

företag ska hållbarhetsredovisa men trots denna lag finns inga specifika förklaringar på hur 

dessa redovisningar ska utformas (Frostenson & Helin, 2018). Dock var det redan innan 2016 

vanligt att organisationer frivilligt hållbarhetsredovisade vilket då främst var en strategi för att 

skapa konkurrensfördelar och visa att de hanterade dessa områden bättre än sina konkurrenter 

(DN, 2016).  

 

Även fast det inte finns ett bestämt sätt att upprätta hållbarhetsredovisningen på och vad dessa 

ska innehålla finns det olika sorters ramverk där majoriteten av världens största företag 

använder sig av GRI, Global Reporting Initiative, och deras riktlinjer för vad en 

hållbarhetsredovisning ska innehålla (KPMG, 2017). När flertalet av företag väljer att använda 

dessa riktlinjer kommer allmänheten se detta sätt som det rätta sättet att utforma sin 

hållbarhetsredovisning. När det “rätta sättet” växer fram kan det då leda till att innehållet i 

företagens hållbarhetsredovisningar blir mer lika varandra (De Villiers, Low & Samkin, 2014). 

Skulle ett företag då göra på ett sätt som inte anses vara korrekt kan de då istället förlora delar 

av sin legitimitet (Suchman, 1995). 
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Något som kan komma att påverka ett företags legitimitet är en kris eller kritisk händelse. Dessa 

kan komma plötsligt vilket kräver att företaget då hanterar dessa på ett effektivt sätt för att 

skydda sin legitimitet (Seeger, Sellnow & Ulmer, 1998). Det blir då viktigt att organisationer 

lämnar ut konkret och riktig information till följd av den kris som drabbat organisationen. Ett 

exempel är den gasläcka som skedde i Karlskoga på 80-talet. Företaget glömde den viktiga 

delen av krishanteringen att lämna ut information till media och allmänheten. Detta ledde till 

att den information som nådde dessa intressenter inte var korrekt utan mest spekulationer som 

sedan fick negativa följder för företaget (SvD, 2002). 

 

1.1 Problematisering  

Massey (2001) definierar en kris som en allvarlig, oförutsedd händelse som hotar både 

organisationen och intressenterna. När en sådan händelse inträffar måste organisationen agera 

på ett sätt som dess intressenter anser lämpligt för att inte förlora en del av sin legitimitet 

(Suchman, 1995). Hanteringen av legitimitet vid kris sker bäst genom en dialog mellan 

organisationen och dess intressenter där organisationen aktivt krävs kommunicera med 

intressenterna och inte bara lämna ifrån sig information (Ginzel, Kramer & Sutton, 1993). 

Eftersom den organisationen som drabbas av en kritisk händelse måste agera blir det intressant 

att studera hur detta påverkar en annan aktör inom samma fält och om de kommer att agera likt 

den organisation som måste stå till svars för denna händelse.  

 

När organisationer börjar kommunicera med dess intressenter gällande 

hållbarhetsredovisningen erhåller de viktig information om vad dessa tänker om 

organisationen. Detta skapar fördelar för organisationen då de konkret får veta vad som kan 

behöva förbättras eller förändras. Det leder till att organisationer väljer att lägga ner tid och 

resurser på sina hållbarhetsredovisningar och detta är en huvudsaklig orsak till att 

organisationer prioriterar detta. När sedan organisationer önskar att skapa legitimitet blir detta 

än viktigare (Hedberg & Von Malmborg, 2002). Hedberg och Von Malmborg (2002) menar 

att det har blivit enklare att komma åt information om organisationerna och att detta beror på 

att organisationerna redovisar konsekvenserna av sina val samt hur dessa påverkar 

hållbarheten. Denna information lämnar organisationen ofta ifrån sig frivilligt och i större 

utsträckning än vad de behöver vilket skapar möjligheter för förbättring inom området och även 

legitimitet gentemot intressenter. Då en organisation väljer att dela med sig av denna 

information medför det att andra organisationer också kommer att börja dela mer information, 

alltså blir organisationer mer lika varandra (DiMaggio & Powell, 1983).  

 

Det som bäst beskriver fenomenet att organisationer blir mer och mer lika varandra är 

isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983) och då organisationer inom samma bransch står inför 

liknande problem fokuserar de ofta på samma områden inom hållbarhetsarbetet (Hedberg & 

von Malmborg, 2002). Det blir då intressant att se om detta speglas i sina 

hållbarhetsredovisningar. Om det är så att de tar efter varandra och om dessa verkligen har 

fokus på samma områden utifrån isomorfismen.  
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När organisationer som är verksamma inom samma organisationsfält tar efter varandra kallas 

detta imiterande isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). Eriksson-Zetterquist, Kalling och 

Styhre (2015) skriver om organisationer som inte helt förstår hur de ska hantera dess omvärld 

väljer att imitera en annan aktör istället för att komma på egna lösningar på vissa problem. 

Även fast de inte själva kommit fram till dessa lösningar så framstår de som mer framgångsrika 

på området och framförallt erhåller de den legitimitet som den organisation de väljer att imitera. 

Med detta som grund är det därför intressant att se hur en direkt konkurrent agerar när den 

första organisationen behöver agera till följd av en händelse. Då främst om denna kommer att 

agera likt de som står inför detta problem i enlighet med den imiterande isomorfismen för att 

skydda sin legitimitet. 

 

Även den tvingande isomorfismen spelar in i hur organisationer blir mer lika varandra. Här 

handlar det om hur en stark organisation, exempelvis staten, gör påtryckningar för att andra 

organisationer, då ofta företag, ska anpassa sig efter vissa krav, vilket kan ske genom 

lagstiftning (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015). Även Greenwood och Meyer 

(2008) styrker detta då de menar att organisationer är beroende av förväntningar av samhället 

och kan bli tvingade att förändras i en särskild riktning. Denna typ av isomorfism är en viktig 

del i studien då organisationer inte bara blir mer lika för andra organisationer han ställts inför 

vissa problem som de har löst. Utan här tvingas istället alla organisationer inom samma fält 

hantera problem för att de, exempelvis utifrån ny lagstiftning, måste (Greenwood & Meyer, 

2008).  

 

Den sista typen av isomorfism som bidrar till att organisationer tar efter varandra är normativ 

isomorfism som har sin grund i professionalisering (Greenwood & Meyer, 2008). Det kan 

handla om att den professionella personalen i organisationen liknar varandra inom branschen. 

Professionell kan förklaras genom att personalen i en organisaion har en viss utbildning vilket 

kan utveckla ett nätverk för dessa. Nätverket kan bidra till att kunskap sprids inom gruppen 

som appliceras i organisationens arbete. DiMaggio och Powell (1983) presenterar denna 

viktiga del inom normativ isomorfism som filtrering av personal. De menar likt Eriksson-

Zetterquist, Kalling och Styhre (2015) att det ofta anställs personal inom samma typ av område 

och på så sätt blir personalen homogen inom en bransch.  

 

Den nyinstitutionella teorin har många likheter med legitimitetsteorin och legitimitet är ett 

ständigt återkommande begrepp inom den förstnämnda (Frostenson, 2015). Då intressenterna 

idag ofta är medvetna om organisationens hållbarhetsarbete är det numer en strategi för 

organisationer att använda sig av denna för att skapa legitimitet (Suchman, 1995). Legitimitet 

handlar om att organisationer behöver tillåtelse från dess intressenter att utöva sina aktiviteter 

i samhället. Detta får de när de gör saker på ett sätt som överensstämmer med de normativa 

riktlinjer som finns i samhället. För detta krävs att de förstår och agerar efter omgivningens 

krav, vilket får många organisationer att utvecklas åt en liknande riktning (Frostenson, 2015).  

Eftersom hållbarhetsredovisning har blivit lagstadgat i Sverige går det att koppla till de kraven 

som samhället ställer på organisationen genom att ta ansvar för sin hållbarhetspåverkan och på 

så sätt skapa legitimitet. Dessutom att organisationer framställde hållbarhetsredovisningar 
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innan det var lagkrav på det tyder detta på att dessa är väldigt måna om att skapa en positiv bild 

av sig själva.  

 

De Villiers, Low & Samkin (2014) undersökte med institutionell teori sociala och miljömässiga 

beskrivningar av Sydafrikanska gruvbolag. Studien har jämfört mindre bolag med större bolag 

och skillnaden är att de större bolagen nästan alltid är mer blottade med sin information mot 

samhället. De större organisationerna rapporterade mer social information än de mindre vilket 

författarna kopplar till den press som finns från samhället. För att bibehålla sin legitimitet krävs 

då mer arbete med sociala frågor.  Likheten som går att se mellan mindre och större 

organisationer är sättet de redovisar den miljömässiga informationen. Denna information är 

enhetlig trots storleken på organisationen. Detta gör att den miljömässiga delen inte blir lika 

intressant att undersöka utan det som skiljer organisationerna åt är den sociala delen vilket 

författarna påpekar i sin del om framtida forskning. Med den institutionella teorin kommer 

författarna fram till att fältet som de studerade organisationerna befinner sig i kännetecknas av 

ostadighet och innovation vilket leder till att organisationer efterliknar varandra för att hantera 

osäkerhet (de Villiers et al, 2014). Studien undersöker hur det skiljer sig mellan stora och 

mindre organisationer och menar att det skiljer sig mest åt inom den sociala delen i 

hållbarhetsredovisningen. Detta gör det mer intressant att undersöka större organisationer och 

just den sociala delen av hållbarhetsredovisningen vilket de Villiers et al. (2014) nämner i 

vidare forskning.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är med hjälp av institutionell teori med ett fokus på de olika typerna 

av isomorfism samt legitimitetsteorin bidra till en ökad förståelse för hur en kritisk händelse 

för en organisation kan påverka en annan aktör inom samma fält. Studien avser undersöka 

innehållet och förändringar i hållbarhetsredovisningar för att på så sätt se hur dessa 

organisationer hanterar problem inom organisationsfältet. Detta genom att göra en 

innehållsanalys av organisationernas hållbarhetsredovisningar under en tidsperiod präglad av 

en kritisk händelse.  

  

1.3 Frågeställning 

 

● Hur påverkas innehållet i en organisations hållbarhetsredovisning när en annan 

organisation inom samma organisationsfält drabbas av en kritisk händelse? 
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2. Teoretisk referensram 

I studien analyseras hållbarhetsredovisningar av de utvalda organisationerna och hur dessa 

förändras efter en kritisk händelse. Denna analys utgår ifrån nyinstitutionell teori med fokus på 

de tre olika typerna av isomorfism som kompletteras med legitimitetsteorin. Detta för att 

undersöka om denna kritiska händelse påverkar andra organisationer inom samma 

organisationsfält, alltså om de väljer att ta efter den organisation som behövt stå till svars för 

den kritiska händelsen. Teorin kommer att användas för att försöka se likheter i hur de förändrar 

sättet att hållbarhetsredovisa efter denna kritiska händelse.  

 

2.1 Nyinstitutionell teori  

Under sent 70-tal kom den institutionella teorin att få ett större utrymme inom 

organisationsteori än vad den tidigare haft. Ny argumentation menade att vad som görs i 

organisationen påverkas framförallt av dess omgivning och hur saker har gjorts historiskt.  Med 

detta menades att organisationerna är institutionaliserade. Den institutionella teorin sträcker sig 

ända tillbaka till 1800-talet och var till en början mer nationalekonomiskt inriktad och det 

dröjde länge innan den skulle börja användas inom företagsekonomi. Den nyinstitutionella 

teorin är en uppföljning av den tidigare med en liknande tvivlande rationalistisk syn på 

organisationen (Eriksson-Zetterquist, et al 2015).   

 

Vid konstruktionen av den nyinstitutionella teorin har organisationsfältet haft en central 

betydelse (Scott 1995). DiMaggio & Powell (1983) definierar organisationsfält som en grupp 

organisationer som utgör ett erkänt område av institutionellt liv däribland leverantörer, 

konsumenter, tillsynsmyndigheter och andra organisationer som konkurrerar.  

 

Organisationsfältet har hjälpt till att analysera och förstå hur beslutsfattande och processer 

inom liknande organisationer går till (DiMaggio & Powell 1983). Organisationerna kände att 

det var nödvändigt och fördelaktigt att kommunicera och interagera med andra organisationer, 

som hade liknande mål, för att kunna lösa problem (DiMaggio & Powell, 1983). Denna 

kommunikation och interaktion var först begränsad till geografisk position eller just 

målsättning (Wooten & Hoffman, 2008). När senare studier om institutionalisering utvecklades 

började organisationer titta mer brett med vilka de interagera med och den tidigare 

begränsningen till geografisk position eller målsättning suddades ut (Wooten & Hoffman, 

2008). DiMaggio & Powell (1983) menar att organisationerna nu inkluderade andra 

organisationer inom samma bransch, leverantörer, kunder och andra i deras organisationsfält. 

De organisationer inom detta nya fält hade gemensamma intressen och alla deltog i en mer 

förtroendefull och frekvent kommunikation sinsemellan än med andra organisationer (Scott, 

1995).   

 

Organisationerna inom fältet betedde sig efter vissa sociala koder och normer som tillförde 

stabilitet och en kollektiv social gemenskap (Scott, 1995). Dessa strukturer fungerade som en 

uppförandekod som organisationerna tog i beaktning för att kunna agera på ett lämpligt sätt 

inom fältet och på så sätt blev institutionaliserade (Meyer & Rowan, 1977).  
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Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2015) menar att alla organisationer ingår i ett 

organisationsfält och att de bidrar till hur fältet förändras samtidigt som de själva förändras av 

det. Trots att organisationer kan förändra sina affärsmässiga mål, utveckla ny praxis och nya 

organisationer kan uppkomma i branschen så kommer krafter inom fältet få organisationerna 

att efterlikna varandra (DiMaggio & Powell, 1983). 

 

2.2 Isomorfism 

Den nyinstitutionella teorin fokuserar på vad som kan styra organisationer åt en riktning varav 

de främsta anses vara omvärld och förändringar. Dessa gör att organisationerna behöver 

anpassa sig därefter och ofta blir mer lika varandra (Frostenson, 2015) vilket ofta kallas 

isomorfism. För denna studie är just det centrala isomorfismen för att se hur organisationer 

inom samma bransch tar efter varandra i hållbarhetsredovisningarna. Därför kommer fokus 

ligga där och inte på nyinstitutionell teori i sin helhet. 

 

Begreppet som bäst beskriver att organisationer blir mer och mer lika varandra är isomorfism. 

Isomorfism är processen som tvingar en enhet att ta efter andra enheter som står inför samma 

problem och utmaningar (DiMaggio & Powell, 1983). DiMaggio och Powell (1983) menar att 

de riktningar organisationerna kan förändras i är begränsade till omvärldens mångfald. Med 

det menas att organisationerna endast är villiga att förändras i en riktning som omvärlden anser 

vara bra. 

 

DiMaggio och Powell (1983) identifierar tre typer av isomorfism, imiterande, tvingande och 

normativ. Var och en av dessa tre typer kan användas för att förklara hur förändringar i 

hållbarhetsarbetet kan uppkomma (de Villiers et al, 2014).  

 

När en organisation tar efter en annan kallas det för imiterande isomorfism och enligt DiMaggio 

och Powell (1983) är det främst osäkerhet som uppmuntrar denna process. När en organisation 

står inför svåra problem som till exempel dålig teknologi eller en dålig uppfattning om vad 

intressenterna eftersöker tar organisationen ofta efter en annan organisation (DiMaggio & 

Powell, 1983). Detta sätt att lösa problemen blir då väldigt kostnadseffektiva samtidigt som 

lösningarna på problemen ofta fungerar bra. Den imiterande processen innefattar värdering och 

identifiering av de bästa och ledande aktörerna i branschen man verkar inom (Tuttle & Dillard, 

2007). Tuttle och Dillard (2007) menar att detta är en viktig del inom denna typ av isomorfism 

för att kunna imitera en aktör med en lösning på problemet. Vidare skriver Tuttle och Dillard 

(2007) att den imiterande isomorfismen inträffar när dessa processer blir institutionaliserade 

och att då kopieringen snarare sker på grund av institutionell acceptans snarare än för att skapa 

konkurrensfördelar. Ytterligare ett sätt som föder isomorfism är när det inte finns några 

normativa kriterier gällande hur specifika frågor och problem ska hanteras, exempelvis från 

lag. Detta leder då till att en mer framgångsrik organisation ses som en modell för hur dessa 

frågor och problem ska hanteras (Tuttle & Dillard, 2007) och imiterande isomorfism uppstår. 

 

Normativ isomorfism handlar om professionalisering av normer. Detta innebär att normerna 

skapas av kunniga på området för att bidra till en professionell vägledning (DiMaggio & 

Powell, 1983). Ett exempel på detta är ramverket GRI som är till för att vägleda organisationer 
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vad hållbarhetsredovisningen ska innehålla och hur den ska utformas (de Villiers et al, 2014). 

Ett annat aktuellt exempel kan vara jämställdhet, om media sprider en positiv bild av att anställa 

kvinnor med en ingenjörsutbildning tar organisationer del av detta och det blir då en 

professionell norm (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015). Den normativa 

isomorfismen växer fram i samband med att det organisationsfältet växer. Inom det 

organisationsfältet finns ett synsätt som förklarar hur fältet ser ut och hur man där inom verkar. 

Synsättet förändras genom utveckling och kommunikation med och av andra inom fältet eller 

gemensamma sociala upplevelser där i.  Dessa sociala upplevelser går att koppla till vad andra 

aktörer upplever inom det organisationsfältet (Tuttle & Dillard 2007). Som tidigare nämnts är 

filtrering av personalen en viktig del inom normativ isomorfism. DiMaggio och Powell (1983) 

skriver om denna filtrering vid anställning av ny personal som bland annat kan ha en viss 

utbildning och ha en viss typ av kunskap. Utbildningen kan vara kopplat till ett speciellt 

universitet och kunskapen kan komma från att tidigare ha jobbat inom samma organisationsfält. 

Detta leder till att många professionella yrkeskarriärer blir låsta till ett visst sätt att tänka och 

agera vilket leder att det blir svårt att särskilja dessa och normer inom fältet växer fram 

(DiMaggio & Powell, 1983).  

 

Den tredje typen, tvingande isomorfism, uppkommer genom maktförhållanden. Detta går att 

koppla till en mängd olika typer av förhållanden bland annat staten och reglering, politiska 

bestämmanden, intressenter, kunder och leverantörer (DiMaggio & Powell, 1983).  Eriksson-

Zetterquist, Kalling och Styhre (2015) skriver att detta ofta sker genom lagstiftning av staten 

och ett exempel är lagstiftning för att göra ny teknik med mindre miljöpåverkan mer attraktiv 

än äldre, ofta billigare, teknik. Detta motiveras utifrån att kraven som ställs på organisationen 

och dess legitimitetsskapande återspeglas av andra organisationer i fältet och politiska 

inflytanden (Tuttle & Dillard 2007).  Det kan också bero på kulturell press från samhället där 

organisationen befinner sig geografiskt. Denna press kan i vissa fall bli ett tvång, en övertalning 

eller mer som en inbjudan, formellt eller informellt. Ett tvång skulle kunna uppkomma om 

parten har en tillräckligt stor makt så att organisationen måste göra förändringar. Detta skulle 

kunna vara bland annat miljöbestämmelser eller rättsliga krav (DiMaggio & Powell, 1983). 

 

Alla tre kan, och brukar oftast, användas i en kombination och mer sällan var för sig (Tuttle & 

Dillard 2007). En tvingande isomorfism kan leda till normativ isomorfism genom exempelvis 

lagkrav som kräver att organisationen börjar arbeta med hållbarhet, organisationen kan då 

använda sig av GRI för att bli trovärdiga med sitt hållbarhetsarbete.  
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Tabell 1. Sammanfattning av de tre typerna av isomorfism. 

 Imiterande isomorfism Tvingande isomorfism Normativ isomorfism 

Beskrivning Tidigt skede 

karaktäriseras av 

osäkerhet kring rätt 

sätt att hantera 

problem. 

Tidigt skede 

karaktäriseras av 

påtryckningar från 

inflytelserika 

organisationer inom 

organisationsfältet. 

Genom mognad av 

professionalism samt 

interaktion mellan de 

anställda inom 

organsiationsfältet. 

Logikprocess Identifiera det bästa 

sättet att hantera 

problemet och kopiera 

en framgångsrik 

konkurrent. 

Ge efter för de krav 

som ställs både 

formellt och 

informellt. 

Anpassa sig efter 

givna normer och efter 

framtida normer. 

          

 

Forskning inom institutionella teorin har undersökt vad orsakerna till isomorfism, med det 

menas vilka faktorer som påverkat organisationen att anta liknande strategier och processer 

som andra organisationer (Deephouse, 1996). Deephouse (1996) skriver om konsekvenserna 

av isomorfism och att dessa behöver undersökas. En av de viktigare konsekvenserna av 

institutionell isomorfism är just legitimitet. 

 

2.3 Legitimitet 

Legitimitet är inom den nyinstitutionella teorin ett återkommande begrepp (Frostenson, 2015) 

och då intressenterna idag ofta är medvetna om organisationens hållbarhetsarbete är det numer 

en strategi för organisationer att använda sig av denna för att skapa legitimitet (Suchman, 

1995). Suchman (1995) skriver att organisationer står för stora utmaningar när det kommer till 

att erhålla, underhålla och reparera dess legitimitet.  

 

Suchman (1995) skriver om hur uppbyggnaden av legitimitet ofta sker proaktivt då ledarna 

inom organisationerna har en plan som ska fungera över tid och på så sätt förstår hur de behöver 

legitimiteten. Suchman (1995) kommer då in på olika strategier för hur detta ska vara 

genomförbart och hur olika strategier fungerar olika bra beroende på ändamål och vilken typ 

av organisation som försöker bygga upp legitimiteten. Det är dock en utmaning för nya 

organisationer att skapa legitimitet för sig själva då de flesta organisationer inte startar på noll 

(Garbett, 1988). Garbett (1988) menar att intressenter ofta har en negativ bild till något nytt 

och speciellt då det är något okänt. När väl organisationen har byggt upp legitimitet behöver 

de underhålla denna. Detta är enligt Suchman den enklaste delen inom legitimitetsarbetet, och 

som Ashforth och Gibbs (1990) skriver så tas ofta en redan uppbyggd legitimitet för givet. 

Dock uppstår stora problem när underhållandet av legitimiteten inte går som planerat och 

organisationen behöver då reparera denna. Arbetet med att reparera legitimiteten går att likna 

med att försöka bygga upp den från början men en stor skillnad är att den ofta görs som en 

reaktion till någon oförutsedd kritik eller kris, vilket då sker retroaktivt. 
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Legitimitetshantering är ett ständigt pågående arbete för organisationen som handlar om att 

erhålla, bevara och återskapa legitimitet (Massey, 2001). Suchman (1995) delar upp 

problematiken i att upprätthålla legitimiteten i två delar: intressenters heterogenitet samt 

strukturell tröghet. Den första delen, intressenters heterogenitet, handlar om att omgivningen 

runt om organisationen kan variera och förändras över tid. Problemet blir därmed att fortsätta 

göra intressenterna nöjda trots förändringar. Den andra, strukturell tröghet, beskrivs som att 

legitimiteten i sig driver organisationerna att återskapa en stabil process och struktur. Detta kan 

resultera i att organisationen har mindre möjlighet att förändra sig utifrån omgivningens krav, 

vilket kan göra det svårare att bibehålla den legitimitet man vill uppnå (Suchman, 1995). 

Suchman (1995) menar att det inte skiljer sig markant mellan att skapa legitimitet jämfört med 

att reparera legitimitet utom att den senare är mer reaktiv än proaktiv.  

 

2.4 Teorimodell för analys 

Deephouse (1996) kom i sin studie fram till att det finns en positiv relation mellan isomorfism 

och legitimitet. Deephouse (1996) menar likt DiMaggio och Powell (1983) att isomorfism ökar 

legitimiteten för organisationer. Med detta menas att legitimitet blir en effekt av isomorfism då 

den isomorfistiska pressen får organisationer att ändra sitt beteende (DiMaggio & Powell, 

1983). Detta kommer att vara utgångspunkten för den teoretiska modell som kommer at 

användas för analysen av resultatet.  

 

Teorimodellen är en sammanfattning av hur isomorfismen och legitimiteten kommer att 

användas för att analysera datamaterialet från utvalda organisationers 

hållbarhetsredovisningar. Vad som menas i tabellen är att “Organisation X” drabbas av en 

kritisk händelse för att sedan utifrån legitimitetsteori samt isomorfism analysera hur en annan 

organisation inom samma organisationsfält utformar sin hållbarhetsredovisning. Till en början 

påverkas Organisation X av en kritisk händelse som påverkar deras sätt att hållbarhetsredovisa. 

Detta påverkar enligt modellen andra organisationer inom samma organisationsfält vilket kan 

ske på olika sätt. Legitimiteten påverkar både indirekt via de olika typerna av isomorfism men 

kan även direkt påverka förändringar i hållbarhetsredovisningen. De olika typerna av 

isomorfism bidrar enligt teorin till mer lika organisationer och blir då också faktorer som 

påverkar huruvida hållbarhetsredovisningarna och blir mer lika varandra för organisationer 

inom samma organisationsfält. Syftet med analysen är inte att motsäga teorierna utan bidra 

med ökad förståelse och förklaringar för hur hållbarhetsredovisningarnas innehåll utformas 

inom ett organisationsfält.  
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Figur 1. Analysmodell utifrån teoretisk referensram 
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3. Global Reporting Initiative 

GRI grundades 1997 i Boston av den ideella föreningen Coalition for Environment Responsible 

Economies (CERES) och Tellus institutet. Målet var att lägga press på organisationer att ta 

ansvar för sina hållbarhetsredovisningar och att följa CERES principer för hur de skulle 

utformas (GRI, 2019). Till en början var GRI endast en nischad praxis, som har gått till att bli 

det allmänt accepterade ramverket för hållbarhetsredovisning världen över. Idag 

hållbarhetsredovisar 93 procent av världens 250 största företag (KPMG, 2017). GRI syftar att 

hjälpa organisationer och länder att förstå och förmedla sin påverkan på de hållbarhetsproblem 

som finns. Däribland klimatförändring, mänskliga rättigheter, styrning och social hälsa. Detta 

för att kunna skapa bra sociala, ekonomiska och miljömässiga förutsättningar för alla (GRI, 

2019) 

 

Att rapportera enligt GRIs riktlinjer kan leda till både interna och externa fördelar. Interna 

fördelar handlar bland annat om att skapa en förståelse för möjligheter och risker, reducera 

kostnader, öka effektivitet och ett sätt för organisationen att anpassa sig till lagrum och normer. 

Externa fördelar handlar framförallt om att öka trovärdigheten och ryktet för varumärket, visa 

för intressenter hur man arbetar med hållbarhet och minska sin miljöpåverkan (GRI, 2019). 

 

I GRIs databas över organisationer som hållbarhetsredovisar finns idag över 14000 

organisationer och mer än 55000 hållbarhetsredovisningar (GRI, 2019). Då ramverket ständigt 

är under utveckling är dessa hållbarhetsredovisningar gjorda enligt olika versioner av 

riktlinjerna som funnits. Några av dessa riktlinjer är G3, G4 och GRI Standards. År 2006 

lanserades den tredje generationen av riktlinjerna, G3. G3 bestod av tre nivåer, A,B och C där 

A var den mest avancerade och C mer användarvänlig. Om hållbarhetsredovisningen granskats 

av en extern part får den ett + efter, alltså A+ om den är avancerad och externt granskad (GRI, 

2013). 

 

År 2013 lanserades den fjärde generationen av riktlinjerna, G4. Fokuset där låg mer på att 

innehållet i hållbarhetsredovisningen ska vara väsentligt för organisationen då det tidigare 

kritiserats för att vara väldigt öppet med en stor mängd information. I G4 ersattes tidigare tre 

tillämningsdelar med core och comprehensive. En hållbarhetsredovisning enligt core ska 

baseras på det väsentliga och ha minst en indikator per vald aspekt, medan en rapport enligt 

comprehensive ska alla indikatorer finnas med per vald aspekt (GRI, 2015) 

 

I oktober 2016 lanserades de första globala redovisningsstandarderna för 

hållbarhetsredovisning, GRI Standards. Dessa standarder gör att organisationer öppet redovisar 

deras ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan och visar hur de arbetar för en hållbar 

utveckling utifrån dessa (GRI, 2019).  

 

3.1 GRI och social påverkan 

GRI delar upp social påverkan i fyra huvudkategorier vilka är mänskliga rättigheter, samhälle, 

arbetsförhållanden och produktansvar. Med den växande globala förståelsen för att 

organisationerna har ansvar för att respektera mänskliga rättigheter är detta en anledning att det 
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blir en huvudkategori för social påverkan. Mänskliga rättigheter grundar sig i internationella 

deklarationer. Kategorin riktar sig mot bland annat förhindrande av barnarbete och 

tvångsarbete, icke-diskriminering och föreningsfrihet. Organisationens roll i samhället 

fokuserar på lokala samhällen som organisationen verkar i och hur risker kan uppstå för detta 

samhälle. I synnerhet risker som gäller mutor och korruption. Även kategorin samhälle grundar 

sig i internationella deklarationer. Arbetsförhållanden enligt GRI grundar sig i internationellt 

erkända standarder såsom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention 

om medborgerliga och politiska rättigheter, FN:s konvention om ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter. Kategorin grundar sig i bland annat anställning, relationer på 

arbetsplatsen, hälsa, säkerhet och jämställdhet. Produktansvar avser hur den rapporterande 

organisationens produkter och tjänster påverkar dess kunder gällande hälsa, säkerhet och 

integritet. Detta ska behandlas genom att organisationen förklarar hur de internt följer rutiner 

(GRI, 2011). 

 

Vardera kategori består av ett flertal indikatorer för visa organisationens påverkan. Detta 

presenteras nedan i tabellform: 

 

Tabell 2. GRI-indikatorer 

 
 

Det är dessa indikatorer som enligt GRI hänför sig till social påverkan inom 

hållbarhetsredovisningen. Därav kommer kodningen i studien att utformas efter dessa och på 

så sätt bilda den grund i vad som slutligen kommer att analyseras. Anledningen till det är att 

det är ett så pass accepterat ramverk världen över och majoriteten av organisationer som 

hållbarhetsredovisar förhåller sig efter detta ramverk. GRI kommer att användas som ett 

verktyg för att på ett tydligt sätt se likheter mellan de valda organisationerna och hur dessa 

förändras under tidsperioden. 
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4. Metod 

4.1 Val av metod 

Då studien önskar att förstå hur verkligheten ser ut med hjälp av teori så är det en deduktiv 

ansats som används. Med detta menas att forskaren först skapar förväntningar om hur 

verkligheten ser ut utifrån tidigare forskningsresultat och teorier. Sedan samlas data in som 

analyseras för att undersöka om dessa förväntningar stämmer överens med hur verkligheten ser 

ut (Jacobsen, 2017). I studien samlas data in i form av hållbarhetsredovisningar från utvalda 

organisationer. För att studera dessa kommer GRIs G3 ramverk ligga till grund. Dessutom 

hämtas hållbarhetsredovisningarna från en specifik tidsram vilket betyder att studien kommer 

undersöka och analysera hur dessa förändras under ett tidsintervall där händelser inom detta 

påverkar redovisningarna.  

 

Jacobsen (2017) menar dock att det inte är möjligt att vara rent deduktiv eller induktiv då dessa 

är punkter längst ut åt varsitt håll på skalan. Då när verkligheten istället är föränderlig och 

mindre stabil är det ofta svårt att skapa dessa teorier om hur verkligheten ser ut används istället 

en induktiv ansats, vilket betyder att forskaren istället försöker förstå det föränderliga. Till 

skillnad från den deduktiva ansatsen skapar forskaren här istället teori av empirin och inte 

tvärtom. Huvudsyftet är att forskaren ska få fram data som i det specifika sammanhanget 

korrekt återger verkligheten och då skapa teorier som är överensstämmande med verkligheten, 

även om dessa endast kan tillämpas i just dessa specifika sammanhang (Jacobsen, 2017). 

 

Inom företagsekonomisk forskning dyker ofta begreppen kvantitativ och kvalitativ upp. 

Gällande insamling och analys av data har den kvantitativa metoden en grund i kvantifiering 

av siffror och den kvalitativa metoden grundar sig mer i ord och innehåll. Den kvalitativa 

forskningsmetoden kan ofta kopplas samman med generering av teorier och den kvantitativa 

med prövning av teorier (Bryman & Bell, 2013). Enligt Bryman och Bell (2013) är skillnaden 

mellan forskningsmetoderna är inte alltid självklar utan det finns undersökningar som hör till 

den ena metoden som innefattar delar av den andra.  

 

Studien kommer att utgå från den kvalitativa metoden för att analysera datamaterialet. Detta 

för att få en mer djupgående analys gällande innehållet än vad en kvantitativ metod hade 

bidragit med. Dock kommer den kvalitativa metoden att kompletteras med den kvantitativa för 

att påvisa skillnader i mängden innehåll genom procent, antal ord och sidor. Arbetets 

kvalitativa metod bidrar till en kvalitativ analys medan den del av arbetet som är kvantitativ 

kommer medföra både en kvalitativ och kvantitativ analys.  

 

4.2 Innehållsanalys 

Innehållsanalys är en av de viktigare och mer underskattade forskningsmetoderna (Payne & 

Payne, 2004). Den användes ursprungligen som en kvantitativ metod som ett sätt att utvärdera 

skrivna texter men används idag också kvalitativt då metoden är ett utmärkt sätt att tolka 

subjektiva meningar. Eftersom den används till att kunna bryta ned och tolka längre texter eller 

data gör den väl anpassad till de både kvalitativ och kvantitativ metod (Frey, 2018). I studien 

kommer huvudsakligen den kvalitativa innehållsanalysen användas då det är innehållet i 
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kategorierna som studien önskar att undersöka. Dock kompletteras denna med den kvantitativa 

innehållsanalysen för att kunna presentera hur mängden innehåll har förändrats under 

tidsramen. 

 

4.2.1 Kvalitativ innehållsanalys 

En kvalitativ innehållsanalys syftar till att söka efter bakomliggande teman i det undersökta 

datamaterialet (Bryman & Bell, 2013). Metoden beskrivs som systematisk och med det menas 

att varenda del av materialet som är relevant för studien ska undersökas. Detta motverkar faran 

för att bara titta på materialet genom forskarens antaganden och förväntningar. För att kunna 

genomföra denna typ av undersökning delas den data som ska undersökas upp i kategorier 

enligt en kodningsmall. För undersökaren blir detta ett verktyg för att kunna bryta ned 

materialet i mindre delar och därmed kunna fokusera på bestämt utvalda delar (Schreier, 2013). 

Schreier (2013) delar upp genomförandet av den här sortens analys i åtta steg: 

 

1. Forskningsfråga 

2. Val av material 

3. Skapa en kodningsram 

4. Segmentering 

5. Provkodning 

6. Utvärdera och modifiera kodningsramen 

7. Analys 

8. Presentera och tolka resultat 

 

Materialet i undersökningen består av års- och hållbarhetsredovisningar. Studiens 

datainsamling grundar sig i dessa års- och hållbarhetsredovisningar från de utvalda 

organisationerna. Dessa hämtas från GRIs “Sustainability disclosure database” och även från 

de utvalda organisationernas hemsidor.  Problematiken i detta är att kvalitativa undersökningar 

ofta innefattar stora mängder med material. På grund av det brukar vanligtvis endast en del av 

materialet användas för att skapa kodningsramen. Den viktigaste delen där är att se till att ramen 

speglar hela datamaterialet som önskas undersökas (Schreier, 2013). 

 

Kodningsramen beskrivs som metodens hjärta, den ska bestå av minst en huvudkategori och 

två delkategorier. Huvudkategorier definieras som den del av materialet som undersökaren vill 

ha mer information om och delkategorier ska bidra till vad materialet säger i beaktning till 

huvudkategorier. Alla delar i materialet som anses relevanta ska innefattas av en kategori 

(Schreier, 2013). Strukturera och generalisera kategorierna är nästa steg, vilket delas upp i två 

delar koncept- och datadriven vid skapandet. Ett konceptdrivet sätt att framställa kategorierna 

innebär att tidigare forskning och teori ligger till stor grund medan datadrivet skapande menas 

att läsning av materialet ska leda fram till kategorierna. En kombination av båda är nödvändigt 

för att inte utelämna delar av materialet. När detta är gjort är definiering av kategorierna 

lämpligt, definitionen av en kategori ska bestå av ett namn på kategorin, förklaring vad som 

menas med namnet, exempel och beslutsregler. När detta är gjort är det dags att gå tillbaka för 

att kolla på strukturen av kodningsramen för att se till att den täcker allt material (Schreier, 

2013).  
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I studien består kodningsramen av en huvudkategori samt fem delkategorier. Huvudkategorin 

är social rapportering och det är den delen det i studien önskas skapas en större förståelse för. 

För att göra detta delas denna upp i fyra konceptdrivna delkategorier och en datadriven. De 

konceptdrivna kategorierna är utformade efter GRIs G3 riktlinjer och består av mänskliga 

rättigheter, arbetsförhållande, samhälle och produktansvar. För att inte utelämna något inom 

huvudkategorin var det nödvändigt att skapa en datadriven kategori där det som innefattas av 

den sociala rapporteringen, men inte går att härleda till någon av de konceptdrivna 

kategorierna, ska ingå. Denna kategori definieras som en övrig social rapportering.  

 

Segmentering handlar om att dela in materialet i delar där alla delar passar in i en kategori av 

ramen. Detta kontrolleras genom att göra två kodningsrundor vid två olika tillfällen för att se 

att kodningen gjorts på ett konsekvent sätt. När allt detta är gjort är det dags att börja testa att 

analysera sitt material för att sedan presentera detta (Schreier, 2013).  

 

Segmenteringen ledde till att kategorierna kompletterades med den datadrivna kategorin då det 

var relevant information som annars gick förlorad. Detta upptäcktes genom kodningsrundor 

och provkodningen vilka var nödvändiga för att kunna presentera ett så korrekt resultat som 

möjligt. 

 

Utifrån materialet indelat i kategorier utformas dessa frågor: 

 

● Hur framställs informationen inom kategorierna? 

● Hur förändras informationen inom kategorierna i tidsintervallet? 

 

Detta för att kunna presentera ett resultat kopplat till frågeställningen som ska analyseras. 

Frågorna som utformas i en kvalitativ studie är av stor vikt för vad studien ska resultera i 

(Jacobsen, 2015). 

 

4.2.2 Kvantitativ innehållsanalys 

För att komplettera den kvalitativa innehållsanalysen kommer mängden social rapportering 

presenteras utifrån den kvantitativa innehållsanalysen. En kvantitativ innehållsanalys kan 

behandla olika former av exempelvis kommunikation, texter och intervjuer. Detta genom att 

kvantifiera data utifrån förutbestämda kategorier (Bryman & Bell, 2013) baserat på frekvensen 

av användandet av ord, fraser och andra språkliga uppbyggnaden. Resultatet blir då 

identifiering av förekomstfrekvens och textelement (Byrne, 2017). Detta sker utifrån att i den 

kvantitativa delen av innehållsanalysen fokusera på hur frekvent ord eller ämnen inkluderas, 

hur mycket plats eller tid som tillägnas och hur mycket vikt som läggs vid dessa (Payne & 

Payne, 2004).  

 

När kategorierna skapas utifrån datan är det viktigt att det framgår vilka dessa är och vad de 

kommer att innehålla för att personliga värderingar och tankar från forskaren inte ska spela en 

större roll i processen (Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) menar att 

innehållsanalysen ska gå tillväga på detta sätt för att reglerna för kategorierna ska tillämpas på 

ett konsekvent sätt och felmarginalen ska vara så liten som möjligt. Förhoppningsvis leder detta 
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till att det inte spelar någon roll vem som använder kategorierna inom studien och att de då 

kommer fram till samma resultat (Bryman & Bell, 2013).  

 

På senare tid har användandet av innehållsanalysen ökat, framförallt inom studentledda studier 

(Duriau, Reger & Pfarrer, 2007). Duriau, Reger & Pfarreer menar att detta beror på att det 

utvecklats användbara datorprogram vilket har förenklat processen vilket även bidragit till en 

ökad reliabilitet för metoden. I studiens innehållsanalys används datorprogrammet NVivo. 

 

I studien tillämpas den kvantitativa innehållsanalysen baserat på de tidigare fem kategorierna 

som skapats utifrån kodningsramen. Utifrån dessa fokuseras det på hur stor del vardera kategori 

var för sig samt tillsammans utgör av hållbarhetsredovisningen. Detta eftersom det är intressant 

för studien att undersöka om det finns likheter i hur mycket tid och plats som de olika 

organisationer väljer att inrikta sig på. För att göra detta än mer rättvist kommer även antal ord 

och sidantal att presenteras för att få en än tydligare bild av utformningen av den sociala 

rapporteringen. 

 

4.3 Urval 

Då länder har olikt utformade lagar på hur hållbarhetsredovisningen ska utformas så ser dessa 

ut på olika sätt beroende på vilket land organisationen är verksamt i (Chen & Bouvain, 2009). 

På grund av att lagarna för hållbarhetsredovisning skiljer sig åt i länder blir det intressant för 

studien att fokusera på organisationer från ett specifikt land. Även det faktum att 

hållbarhetsredovisningarna kan struktureras på olika sätt betyder att de kan förändras över tid. 

Detta eftersom omvärlden är föränderlig och organisationen kan vara tvungen att anpassa sig 

efter vad denna efterfrågar vilket kan leda till ett skifte i fokus för hållbarhetsredovisningen.  

 

Då studien önskar att undersöka hur organisationer inom samma bransch förändrar deras 

hållbarhetsredovisningar efter en kritisk händelse begränsade detta valet av bransch. Det som 

då krävdes var att hitta en bransch där flera organisationer är baserade i samma land, rapporterar 

utifrån GRIs riktlinjer och som dessutom drabbats av en kritisk händelse så begränsades 

valmöjligheterna. Valet hamnade till slut på gruvindustrin i Sverige där Boliden och LKAB är 

verksamma, vilka är två anrika organisationer med en lång historia inom gruvbranschen. Dessa 

två konkurrerande organisationer tillsammans med regering, leverantörer, kunder och 

närsamhällen utgör det organisationsfält som studien undersöker. Det huvudsakliga för studien 

blir de två konkurrerande organisationerna som säkerligen ingår i flera olika organisationsfält. 

För att studien ska vara genomförbar krävs därför en identifiering av fältet som ska undersökas. 

Studien önskar undersöka ett fält där de båda ingår vilket medför att det undersökta fältet blir 

mer inriktat på en specifik industri. Detta på grund av att undersöka hur en kritisk händelse för 

en organisation kan påverka andra organisationer inom samma organisationsfält.  De båda 

organisationernas långa historia inom samma industri går att koppla till ett väletablerat 

organisationsfält. Ett väletablerat organisationsfält leder ofta till att organisationerna inom detta 

blir mer lika varandra än inom mindre etablerade fält (DiMaggio & Powell, 1983). Detta gör 

det mer intressant för studien att undersöka ett fält och organisationer som är väl etablerade.  
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Den kritiska händelsen som påverkat denna bransch är Bolidens verksamhet i Sydamerika som 

innebar att de på 80-talet skickade iväg giftigt slam från Sverige till Chile (Sveriges Radio, 

2013). År 2010 släpptes dokumentären Blybarnen där detta uppdagades och 2013 blev Boliden 

stämt av de drabbade människorna i Sydamerika. Detta utgör nyckelåren för studien och denna 

kommer därför att undersöka hållbarhetsredovisningarna för åren 2009 till 2014. Detta för att 

se hur händelsen påverkat Boliden och om LKAB, som inte drabbades själva, tagit efter för att 

proaktivt skydda sin legitimitet under denna period. 

 

Händelsen som drabbade Boliden väckte stor uppmärksamhet och intresse från många håll 

vilket gör ämnet än mer intressant att undersöka. Anledningen till att det enbart blev dessa två 

organisationer är att studien utgår från GRIs riktlinjer varför det var av stor vikt att 

organisationerna rapporterade enligt dessa under denna tidsperiod. Även det faktum att 

organisationerna ska vara baserade i Sverige för att innefattas av samma lagar och regler 

spelade in. Detta ledde till en sökning i GRIs databas med kriterierna stora, baserade i Sverige 

och inom gruvindustrin som har hållbarhetsredovisat enligt GRIs riktlinjer under den tidsram 

studien önskar undersöka, åren 2009 till 2014. Sökningen resulterade i dessa två, Boliden samt 

LKAB (GRI, 2019), vilket därför blir anledningen att inte fler organisationer undersöks. I den 

valda tidsramen har organisationerna båda rapporterat enligt GRIs G3 riktlinjer mellan 2009 

till 2013 vilket gör att det är utifrån G3 riktlinjerna innehållet kommer att undersökas.  

 

4.3.1 Boliden 

Boliden har över sin 90 år långa historia av metallhantering kommit att bli ett av Sveriges 

största företag. Med sin slogan “Metals for modern life” råder det inga tvivel om att hållbarhet 

är ett stort fokus för företaget. Företaget själva skriver om att ta ett ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt ansvar är en självklarhet och detta ska göras genom investering i modern teknik 

och utveckling av miljösäkra processer (Boliden, 2019). En studie av företagets 

hållbarhetsredovisning blir då intressant då Boliden vill främja sitt arbete med dessa frågor. 

Detta tillsammans med att den kritiska händelsen drabbade Boliden gör just Boliden till det 

centrala företaget för undersökningen. 

 

4.3.2 LKAB 

LKAB har sedan bildandet 1890 kommit att bli en av världens största aktörer inom 

malmbrytning. Sedan 1976 äger den svenska staten samtliga aktier i LKAB (NE, 2019). 

Företaget arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och har fokuserat på att bedriva en långsiktigt 

hållbar gruvdrift (LKAB, 2019).  För företagets hållbara utveckling görs en väsentlighetsanalys 

vartannat år för att se vart LKAB har störst ansvar att bevaka, styra, informera och 

kommunicera risker och möjligheter. Företaget ser hållbarhetsarbetet som en central del i deras 

affärsstrategi (LKAB, 2019). Den främsta anledningen till att det blev just LKAB och Boliden 

som studien önskar att undersöka var att det är de främsta företagen inom gruvindustrin i 

Sverige. Likt Boliden kan inte denna studie utföras utan LKAB. 

 

4.3.3 Kritisk händelse för Boliden 

Bolidens avfallsskandal har en lång historia som sträcker sig tillbaka till 80-talet. Det började 

med att Boliden skeppade en avfallsexport till Chile som blev liggandes öppet. Under sent 90-
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tal får Sverige kännedom om konsekvenserna och Boliden inleder en internundersökning. Både 

chilenska och svenska politiker gör uttalanden under 2000-talet där den kanske mest intressanta 

delen är att Boliden år 2003 går ut med att händelsen är ett avslutat kapitel för företaget. Så var 

inte fallet utan tio år senare, 2013 lämnades en stämningsansökan in där Boliden stäms på 90 

miljoner kronor av över 700 chilenare som drabbats av följdskador på grund av avfallet. 

Beloppet utökades i ett senare skede till 105 miljoner (Norran, 2018). Blybarnen är en 

dokumentärfilm som släpptes år 2010. Dokumentärfilmen hade en viktig roll i 

stämningsansökan och den beskrivs som att den ger en känsla för fallet utan att behöva besöka 

det drabbade området (SVT, 2017). Rättegången pågick under en lång period där 

stämningsansökan först avslogs i tingsrätten och sedan även i hovrätten. Hovrätten kom fram 

till att svensk lag ska gälla och att det då har gått för lång tid sedan eventuella fel begicks, på 

grund av den preskriptionstid som gäller i Sverige (SVT, 2019).  

 

Det långa händelseförloppet här väckt stor uppmärksamhet och trots att domen blev till 

Bolidens fördel har det haft en stor påverkan på företaget. Boliden har idag en nollvision för 

olyckor som drabbar människor och miljö (Boliden, 2019).  

   

4.4 Kritiskt förhållningssätt 

4.4.1 Validitet och Reliabilitet 

Validitet, eller giltighet, kan delas in i två olika grupper vilka är intern giltighet och extern 

giltighet. Intern giltighet handlar om huruvida resultaten i studien kan anses stämma överens 

med hur det ser ut i verkligheten (Jacobsen, 2017). Då studien önskar att undersöka 

hållbarhetsredovisningarna i utvalda organisationer uppstår frågan om dessa ger en sann 

beskrivning av verkligheten. Detta blir något av en tolkningsfråga då det till stor del är 

organisationen själv som väljer hur denna ska se ut och vad som tas med. För att inte lägga in 

egna värderingar i tolkningen av datan har denna aldrig granskats av en författare på egen hand 

utan detta har under hela studien genomförts i grupp för att minimera denna risk.  

 

Extern validitet handlar istället om hur resultatet går att applicera på andra områden än just det 

undersökta. Jacobsen (2017) skriver att det är svårt att med en kvalitativ ansats få fram resultat 

som kan generaliseras till en annan population än den undersökta. Denna studie undersöker två 

organisationer i en specifik bransch för en fördjupad förståelse för hur organisationer förhåller 

sig till, och påverkar eller påverkas av, andra organisationer. För att kunna generalisera studiens 

resultat hade det krävts ett större urval men syftet med studien är inte att generalisera resultatet 

utan att skapa förståelse för detta fall. Detta medför därför att problematiken gällande extern 

validitet inte blir relevant kopplat till studiens syfte. 

 

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och om det finns något i studien som påverkat 

hur resultatet ser ut (Jacobsen, 2017). Bryman och Bell (2013) förklarar detta genom att det är 

en fråga om resultatet hade blivit det samma om undersökningen hade genomförts en gång till. 

Utifrån tillvägagångssättet i den kvalitativa innehållsanalysen är det troligt att resultatet blivit 

snarlikt om undersökningen genomförts en gång till oavsett vem som genomfört 

undersökningen. 
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En viktig del i reliabilitet kopplat till kodning är att när det är flera som kodar, ska det finnas 

en överenskommelse om hur och vad som grundar sig i kodningsbesluten (Allen, 2017). Detta 

kan delas upp i två typer av kodningsbeslut: enhetlig reliabilitet och kategoriserings reliabilitet. 

Enhetlig reliabilitet handlar om överenskommelsen om vad som ska kodas, vilket blir lättare 

när materialet är tydligt uppställt i en början och ett slut. Kategoriserings reliabiliteten handlar 

om att kategorisera in materialet i rätt kategori. Desto mer kodarna oberoende placerar samma 

delar av materialet i samma kategorier ökar reliabiliteten (Allen, 2017). I studien har samtliga 

delar av kodningen, som tidigare nämnt, utförts av två kodare för att motverka att inte någon 

del ska missas och att kodningen utförs på ett enhetligt sätt.  

 

4.4.2 Källkritisk diskussion 

Trots att innehållsanalysen beskrivs som en relativt säker process medföljer vissa nackdelar. 

Först och främst ska ett representativt datamaterial hittas. Att sedan söka igenom en stor mängd 

datamaterial är ett tidskrävande arbete. Detta kan leda till att forskaren missar viktiga delar i 

materialet. Ett annat problem ligger i kodningen, om forskare använder olika typer av kodning 

i olika studier kan det vara svårt att generalisera resultaten. Kodningen kan också leda till att 

kategorierna blir för breda eller tvärtom smala vilket kan leda till missar i materialet. Det 

viktiga för att motverka detta är att ha forskningsfrågan i beaktning när kodningen skapas 

(Allen, 2017). 

 

För att en vetenskaplig artikel ska publiceras är det ofta efter en lång process som ligger bakom 

slutprodukten. Den granskning som görs kallas “peer review” vilket ofta krävs för att artikeln 

ska bli publicerad (Bryman & Bell 2013). De vetenskapliga artiklarna som använts i studien är 

alla hämtade från Google Scholar. Dessa har i möjlig mån kontrollerats genom att granska 

antalet citeringar och när de är utgivna. Detta för att i studien få en pålitlig och aktuell grund 

att arbeta utifrån.  
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5. Resultat 

5.1 Boliden  

5.1.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Den kvalitativa innehållsanalysen utgår från nedbrytning av materialet utifrån kategorierna 

som undersöks. Denna del av resultatet visar vad dessa innehåller djupgående och hur det 

skiljer sig i rapportering mellan åren. Detta presenteras efter vardera kategori uppställt efter 

årtal. 

 

5.1.1.1 Mänskliga rättigheter 

2009 inleds delen gällande mänskliga rättigheter med hur företaget arbetade för att skapa 

goda relationer till frivilligorganisationer. Detta följs av ett kortare stycke om jämställdhet 

dock går de inte in på hur de arbetade med detta inom organisationen. Diskriminering och 

trakasserier återfinns även dessa i kortare stycken och den sista delen som berör mänskliga 

rättigheter handlar om medarbetarnas kollektivavtal samt rätten till föreningsfrihet.  

 

2010 ligger fokus likt tidigare år på föreningsfrihet och kollektivavtal samt jämställdhet. En ny 

del presenteras som handlar om att organisationen motsatte sig all typ av barn- och tvångsarbete 

i linje med deras dåvarande grundvärderingar. Övriga delar utformas på ett liknande sätt som 

tidigare år. 

 

2011 startade Boliden ett nytt projekt kallat EBP som innebar att företaget utvärderade alla 

affärspartners ur en hållbarhetssynvinkel. Det här presenterades i ett nytt avsnitt som tidigare 

inte funnits med. Övriga delar utformas på ett liknande sätt som tidigare år. 

 

2012 fortsätter Boliden berätta om sitt arbete med EBP och hur det hade utvecklats under året. 

Det återfinns två nya delar för året som handlar om diskriminering och åtgärder som vidtagits 

mot detta samt en kort del om samebyarna och hur dessa påverkades av Bolidens verksamhet. 

Övriga delar utformas på ett liknande sätt som tidigare år. 

 

2013 återkommer delen om EBP och den utformades på ett sätt likt tidigare år. Nytt för året är 

ett avsnitt som handlar om anställdas utbildning inom mänskliga rättigheter. Avsnittet om 

diskriminering och mänskliga rättigheter utökades och har nu en betydligt större del än tidigare 

år. Övriga delar utformas på ett liknande sätt som tidigare år. 

 

2014 ändras upplägget mer än tidigare och avsnitten som tidigare funnits med om barn- och 

tvångsarbete, kollektivavtal och föreningsfrihet innefattas nu i en kortare introduktionsdel och 

hänvisas till Bolidens “Supplier human rights assessment”. Avsnittet om samebyarna och 

renskötseln utökas och innefattar också en del om aktioner som kan ha haft en påverkan på 

dessa. Även delen om EBP utvecklas och innefattar nu också ett avsnitt om hur många nya 

leverantörer som uppfyllt Bolidens krav för mänskliga rättigheter. Det presenteras också en ny 

del som handlar om antal klagomål som hänför sig till mänskliga rättigheter vilket presenteras 

i ett kortare stycke. Övriga delar utformas på ett liknande sätt som tidigare år. 
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5.1.1.2 Arbetsförhållanden  

2009 ligger fokus på löpande kompetensutveckling samt en säker arbetsmiljö för anställda. 

Detta handlar framförallt om hälsa och friskvård, utbildning i säkerhet och en arbetsplats fri 

från olyckor. Ett annat område som berörs är successionsplanering som handlar om att 

Bolidens verksamhet ofta bedrivs i lågt befolkade områden och hur organisationen arbetade 

för att göra dessa områden mer attraktiva för andra utanför dessa områden. Ett kort avsnitt 

presenteras om kostnader som hänför sig till anställda och vad de anställda har för förmåner i 

anställningen. Det presenteras mål gällande att minimera antalet olycksfall och sjukfrånvaro 

samt att rapportera enligt GRIs riktlinjer. Det förekommer några enkla tabeller och diagram 

som berör könsfördelning, anställning, ledning, olycksfallsfrekvens, sjukfrånvaro och antal 

anställda som lämnat arbetsplatsen.  

 

2010 inleds med tabeller som visar antal anställda inom Boliden som sedan följs upp av ett 

kortare avsnitt om antal anställda som lämnat Boliden. Avsnittet om kostnader och förmåner 

som hänför sig till anställda utvecklas detta år och delas upp på alla länder som Boliden var 

verksamma inom. Nästa avsnitt handlar om antalet anställda som var medlem i någon 

fackförening, även detta kategoriserat på land vilket gör det till en relativt stor del för året. Efter 

det presenteras operationella förändringar gällande förhandlingar om anställdas avtal 

kategoriserat på land. En hälsa- och säkerhetskommitté introduceras där Boliden beskriver hur 

de involverade alla anställda i ämnet. Delen som följer handlar om skador och sjukdomar som 

berott på arbete vilket presenteras i diagramform med frånvaro och skador. Nästa avsnitt berör 

hur Boliden agerade vid allvarliga sjukdomar och hur de försökt förebygga dessa genom att 

aktivera personalen fysiskt och bjudit in föreläsare inom området. Kommande del handlar om 

att ständigt utveckla och utbilda personalen vilket skett dagligen och ska pågå varje dag under 

hela anställningen. Här presenteras även en del som handlar om att behålla kompetens och 

säkerställa att kompetensen når upp till vad Boliden krävt för att kunna göra karriär inom 

organisationen. Följande avsnitt tar upp hur stor del av de anställda som är kvinnor respektive 

män kategoriserat på land vilket presenteras i tabellform. Det sista avsnittet är ett kort stycke 

om lika lön för lika arbete oavsett kön och land.  

 

2011 sker inga större förändringar i innehållet för arbetsförhållanden, hållbarhetsredovisningen 

är uppbyggd på samma sätt, med samma innehåll, som året innan. 

 

2012 är det mycket som återkommer och utformas på ett liknande sätt som tidigare år. Dock 

introduceras ett nytt avsnitt om antalet strejker och lockouts. Boliden arbetade mot detta genom 

en bra kommunikation med fackföreningar. Ytterligare ett nytt avsnitt gällande 

överenskommelser med fackförbund kring hälsa och säkerhet introduceras som handlar om att 

en anställd när som helst ska kunna avbryta sin arbetsuppgift om denne känner någon typ av 

osäkerhet. Avsnittet som handlar om hur Boliden agerade vid allvarliga sjukdomar utvecklas 

genom två nya projekt. Det ena projektet handlade om att män över 50 år har tillgång till 

prostatacancertester och det andra var ett program för en hälsosammare livsstil. 

 

2013 har det första avsnitten gällande antalet anställda och antal anställda som lämnat Boliden 

utökats. Detta i form av ytterligare tabeller och kvantitativ data. Avsnittet om skador och 
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sjukdomar som uppstått i arbetet ökade även det med fler tabeller samt en del som handlar om 

mörkertal, med vilket de menar hänger samman med att sjukdomar kan upptäckas långt senare. 

Avsnittet som handlar om att lärande skulle pågå under hela anställningen har tagits bort och 

ersatts med en större del utbildning i arbete. Denna nya del handlar om olika sätt att identifiera 

och åtgärda tillkortakommanden inom området. Delen om utveckling inom karriären utvecklas 

och innefattar här även en typ av uppföljning där de anställda deltagit i undersökningar gällande 

individuella målsättningar. Avsnittet om fördelningen mellan män och kvinnor i Boliden är 

större och fler tabeller och diagram presenteras. Den sista delen, om ett jämställt arbete, har 

ökat i form av en studie där den svenska delen av Boliden undersöktes och analyserades utifrån 

dessa aspekter.  

 

2014 har avsnittet gällande antalet anställda som innefattas av kollektivavtal tagits bort. De nya 

projekten fanns inte längre med i avsnittet om allvarliga sjukdomar och skador på grund av 

arbete. Utöver detta är det utifrån G3:s riktlinjer inte några större skillnader i innehåll. Dock 

delas vissa delar upp på nya sätt enligt G4 riktlinjer. 

 

5.1.1.3 Samhälle 

2009 är det ett stort fokus på den kontakt Boliden hade med myndigheter på olika nivåer vilket 

krävdes för att Boliden skulle kunna vara verksamma inom gruvindustrin. Då gruvindustrin 

medför en stor påverkan på närbelägna samhällen rapporter Boliden om hur de fört aktiva 

dialoger för att kunna minimera denna påverkan samt hitta lösningar för dessa. Det mest 

centrala avsnittet i hållbarhetsredovisningen 2009 berör det ansvar Boliden har i de samhällen 

de är verksamma. Detta på grund av att de ofta är verksamma på mindre orter medför detta att 

Boliden ofta är den största arbetsgivaren i området vilket gör att Boliden måste ha deltagit i 

utvecklingen av samhället.  

 

2010 återkommer avsnitten gällande delaktighet i samhällets utveckling på ett liknande sätt. 

Dock innefattas denna nu av en del där Bolidens verksamhet gör det mer attraktivt andra aktörer 

att etablera sig i områden där organisationen bedriver sin verksamhet. Ett nytt avsnitt 

presenteras som berör en uppförandekod som Boliden uppförde med huvudfokus på 

antikorruption som följs av en kortare del om rapportering av antalet incidenter rörande 

korruption som uppstått under året. Hållbarhetsredovisningen som berör samhälle avslutas med 

delar som handlar om hur Boliden blir reglerade av exempelvis Europeiska kommissionen för 

att inte agera för extensivt eller utnyttjande.  

 

2011 är väldigt lik hållbarhetsredovisningen från 2010 med undantaget att avsnittet gällande 

hur Boliden blivit reglerade av myndigheter och kommissionen. Detta är något kortare då de 

under året inte stött på komplikationer inom detta område.  

 

2012 är även den, utifrån de avsnitt Boliden tidigare rapporterat om, lik de från tidigare år med 

snarlikt innehåll. Dock introducerades några nya avsnitt i hållbarhetsredovisningen 2012. Den 

första av dessa nya delar handlar om samerna, ursprungsbefolkningen, och hur de påverkades 

av Bolidens verksamhet. Denna påverkan handlar främst om att Boliden behövt mer mark för 

att kunna expandera sin verksamhet vilket då påverkat samerna och deras renskötsel. 
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Ytterligare ett nytt område som Boliden rapporter om är en kortare del om hur de arbetat för 

att spärra av och se till anhöriga inte ska komma in på verksamhetens områden och då utsättas 

för risk. Boliden skriver även om hur de i framtiden kan komma att behöva flytta på samhällen 

och närboende för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet, dock har inte detta tidigare skett. 

Den sista nya delen Boliden rapporterar om är en kort del om gruvor som i framtiden kan 

behöva stängas ner samt hur detta ska göras på ett säkert sätt.  

 

2013 utökas avsnittet om hur Boliden är delaktiga i lokalsamhället. Detta sker främst genom 

en stor del om hur de på olika sätt kan engagera lokalbefolkningen i frågor som berör Boliden. 

Delen innehåller även hur de kommunicerade med dessa för att minimera de störningsmoment 

Boliden utsatte dem för. De har även utvecklat en visselblåsarfunktion inom organisationen. 

Denna fungerade så att man anonymt kunde göra anmälningar om man misstänkte misskötsel 

från Bolidens sida. Övriga delar utformas på ett liknande sätt som året innan. 

 

2014 förändras ingenting förutom att avsnittet gällande nedstängning av gruvor utvecklas och 

de presenterar att de satt undan stora summor pengar för framtida saneringar för dessa. 

 

5.1.1.4 Produktansvar 

2009 skriver Boliden endast en kort del om kundnöjdheten. Denna handlar om att Boliden 

erbjudit kunderna högkvalitativa produkter och tjänster vilket lett till en hög kundnöjdhet. 

Boliden utförde kontinuerligt undersökningar där de samlade in kundernas synpunkter för att 

kunna ta dessa i beaktning och ha möjlighet att anpassa sig efter dessa. 

 

2010 delas produktansvar in i tre olika delar vilket är nytt jämfört med tidigare år. Den första 

delen handlar om kundens hälsa och säkert där Boliden arbetar, för att uppnå de krav som 

ställdes utifrån affärspartners. Den andra delen handlar om att om att produkterna som Boliden 

tillhandahåller ska uppfylla de krav och regler som fanns för metaller, vilket Boliden med sin 

långa erfarenhet i branschen och deras sätt att ständigt utvecklas anser sig kunna hantera. Den 

sista delen handlar om den kundnöjdhet som rapporterades om tidigare och detta sker på ett 

liknande sätt som föregående år. 

 

2011 ser delarna rörande produktansvar ut på samma sätt som 2010 utan några förändringar. 

 

2012 introduceras ett nytt avsnitt inom produktansvar som handlar om hur Boliden satt upp ett 

program för att nå ytterligare framsteg relaterat till materialhantering. Övriga delar utformas 

på ett liknande sätt som tidigare år. 

 

2013 utvecklas avsnittet om kundens hälsa och säkerhet då Boliden skriver om att de startade 

ett projekt för att öka kunskapen om processen i projekten ska kunna förbättras ytterligare. 

Övriga delar utformas på ett liknande sätt som tidigare år. 

 

2014 rapporterar Boliden hur det tidigare nämnda projektet gått, utöver det utformas övriga 

delar på ett liknande sätt som tidigare år. 
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5.1.1.5 Övrigt 

2009 är det enda år som sticker ut gällande den information som ges vilka inte innefattas av 

G3s indikatorer. Här handlar informationen om sociala mål, hur de kan öka intresset hos 

allmänheten för Boliden, personalneddragningar samt kortare reportage om Bolidens 

verksamhet. 

 

2010 till 2014 ser denna del ut på ett annat sätt där de endast presenterar målsättningar gällande 

det sociala hållbarhetsarbetet och vad dessa mål resulterat i. 

 

5.1.2 Kvantitativ innehållsanalys 

Tabell 3. Andel social rapportering i procent i hållbarhetsredovisningen. 

 

Bolidens hållbarhetsredovisningar är formade utifrån GRIs G3 riktlinjer och alla 

hållbarhetsredovisningar är fristående från företagets årsredovisning. Den mängd social del 

som presenteras i tabell är grundad utifrån en kvantitativ innehållsanalys och uppdelad på GRIs 

fyra huvudkategorier för social hållbarhetsredovisning samt den övriga kategorin som inte går 

att härleda till någon av GRIs indikatorer för social rapportering. Utifrån den kritiska händelsen 

är det resultat från åren 2009 till 2014 som presenteras. 

 

För att tydliggöra dessa procentsatser presenteras antalet ord och totalt antal sidor som 

respektive redovisning består av i tabellform nedan. Detta är relevant då procentsatserna endast 

tar hänsyn till del av den totala redovisningen vilket kan bli missvisande om 

hållbarhetsredovisningen ökar eller minskar i totalt antal ord eller sidantal. 

 

Tabell 4. Antal ord i Bolidens hållbarhetsredovisning som hänför sig till social rapportering. 

 
 

Av tabellen framgår att för åren 2010 och 2011 ligger mängden social rapportering på en 

relativt jämn nivå. Den kommer dock öka för att bli en ännu större del vartefter åren går och 

en jämförelse av det första och sista året går det att avläsa att den sociala rapporteringen har 

fått cirka tre gånger så stor omfattning i ord.  
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Tabell 5. Antal sidor totalt i hållbarhetsredovisningen. 

 
 

Tabellen ovan visar hur många sidor hållbarhetsredovisningarna för varje år består av. Denna 

tabell blir intressant för visa hur stor andel i procent och antal ord inte alltid hänger ihop och 

tydliggöra varför social rapportering i procent ser ut som den gör.  

 

5.2 LKAB 

5.2.1 Kvalitativ innehållsanalys 

5.2.1.1 Mänskliga rättigheter 

2009 skriver LKAB om jämställdhet och mångfald. I detta avsnitt presenteras antal fall av 

diskriminering, hur diskrimineringslagstiftning påverkat verksamheten samt hur stor andel av 

de anställda som är män respektive kvinnor. Detta följs av hur LKAB har haft 

överenskommelser med sina intressenter och då med fokus på samerna. Här skriver LKAB om 

hur anläggningar som ligger i närheten av naturområden och nationalparker ska ha sådan liten 

påverkan som möjligt på dessa. De skriver även om att de ständigt kommunicerat och 

kommunicerar med intressegrupper för denna typ av frågor. 

 

2010 är avsnitten gällande jämställdhet, mångfald och diskriminering utformade på ett sätt likt 

det tidigare året men med ny information om det gångna året. En skillnad som går att se är att 

delen som berör LKABs viktigaste intressenter har fått ett större fokus på samerna och hur 

dessa påverkas av LKABs verksamhet.  

 

2011 uppkommer några nya delar som inte tidigare funnits med. Dessa handlar om hur LKAB 

infört klagofunktioner, som främst är ägnad åt samerna, som syftar till att göra LKAB medvetna 

om vad lokalbefolkningens åsikter och tankar om hur de agerar. Detta följs av ett avsnitt om 

de tvister LKAB haft med samerna och renskötseln samt hur de arbetade för att hitta lösningar 

på dessa vilket har lett till en överenskommelse i från. Det tas även upp en del gällande flyttarna 

av Kiruna och Malmberget, där LKAB planerar att flytta delar av dessa områden för att kunna 

utöka sin verksamhet. Övriga delar utformas på ett liknande sätt som tidigare år. 

 

2012 är avsnittet som handlar om jämställdhet och mångfald samt diskriminering kortare, dock 

innehåller de fortfarande samma information men detta presenteras på ett mer koncentrerat sätt. 

Samma sak gäller de delar som berör hur LKAB kommunicerat med sina intressenter där även 

fokuset blivit än större på hur de kommunicerat med samerna. De har nu en än mer aktiv dialog 

där de genom möten ska kunna värna om lokalbefolkningens intressen. De rapporterar även 

hur klagofunktionen fungerat under året och om att de fått in sex klagomål vilka alla handlat 

om hur LKAB använt mark. 
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2013 presenterar LKAB uppsatta mål för åren 2014 till 2016 gällande jämställdhet och 

mångfald vilket inte har gjorts på samma sätt tidigare. Avsnittet som handlar om hur LKAB 

påverkar närsamhällen utvecklas där de nu tar med hur de involverar sig i bland annat sjukvård 

och utbildning. Även en stor del om hur LKAB kan minska den påverkan de har på närliggande 

områden med ett fokus på samebyarna. LKAB beskriver även hur förhandlingar med 

markägare gått till och hur de lyckats lösa in många av de marker de i framtiden kommer 

behöva för att kunna fortsätta expandera sin verksamhet. I denna del innefattas även en del som 

handlar om tvister med markägare där de nu presenterar dessa tvister i ett större stycke. En 

följd av detta är att LKAB byggde bostäder främst till de som berörs av flyttarna av Kiruna och 

Malmberget.  

 

2014 är delen om mänskliga rättigheter mycket kortare då LKAB endast skrivit om hur de 

påverkat samerna och renskötseln samt avsnittet och antal fall av diskriminering. Övriga delar 

har flyttats till separata rapporter. 

 

5.2.1.2 Arbetsförhållanden 

2009 presenteras diagram över hur den totala personalen är uppdelad på anställningsform och 

region. Ytterligare diagram återfinns i avsnittet efter som visar totalt antal anställda uppdelat 

på åldersgrupp, kön och personalomsättning. Detta följs av kortare textstycken som handlar om 

hur personalen var uppdelad i olika yrken inom LKAB samt hur utbildningar varit anpassade 

efter dessa för att öka kompetensen inom organisationen. LKAB presenterar även ett kort 

stycke om hur alla anställda i LKAB omfattas av kollektivavtal. Delarna rörande hälsa och 

säkerhet börjar med en presentation av diagram som visar arbetsplatsolyckor som lett till 

frånvaro från arbetet. Detta följs upp av hur de arbetat med att förstärka säkerheten i gruvorna, 

delvis till följd av ett dödsfall 2008. De fortsätter denna del med hur de genom träning och 

fysisk aktivitet försökt förebygga sjukdomar då arbetet i gruvorna ofta är väldigt påfrestande 

för kroppen. LKAB visar sina främsta arbetsmiljövärderingar i form av en lista i punktform 

som följs upp med hur dessa ska efterlevas i målsättningar för området. Dessa målsättningar är 

att olycksfrekvensen och sjukfrånvaron ska minska och på så sätt bidra till en bättre arbetsmiljö. 

Avsnittet som följer handlar om kompetensutveckling och rekryteringen till LKAB och hur 

denna bidrar till organisationen. De delar som berör arbetsförhållanden avslutas med en lång 

presentation av LKABs styrelsesammansättning. 

 

2010 delas avsnittet om kompetensutveckling och rekrytering in i separata avsnitt. Dessa 

utvecklas i mängd och handlar om att en stor andel av personalen i LKAB är ålderstigen och 

börjar närma sig pensionsålder. Detta blir problematiskt för LKAB då deras vision är att växa 

under den kommande tiden. Avsnittet om kompetensutveckling blir större, främst genom att 

de ökar informationen om att utbildningsdagar ökar i LKAB. Även framtidskompetens är en 

stor del där LKAB satsade på samarbeten med gymnasieskolor och universitet för att öka 

intresset för LKAB. Avsnittet avslutas med ett reportage gällande att de specialiserade 

utbildningarna inom LKAB stärker sin konkurrenssituation. Övriga delar utformas på ett 

liknande sätt som tidigare år. 
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2011 har avsnitten gällande rekrytering och personalomsättning minskat i mängd. Detta 

framförallt genom delen som berör problemen med den ålderstigna personalen samt delen om 

framtidskompetens i form av samarbetet med skolor och universitet inte tas upp. Övriga delar 

utformas på ett liknande sätt som tidigare år. 

 

2012 är den största skillnaden mot föregående år att det är än mindre fokus på utbildning och 

kompetensutveckling inom LKAB. Avsnittet gällande utbildning presenteras endast kort i 

tabellform där fokuset ligger på antal utbildningsdagar och avsnittet om huruvida de anställda 

omfattas av kollektivavtal är borttaget. Även avsnitten som handlar om säkerhet inom LKAB 

har minskat och det rapporteras endast nu om deras arbete med att minska antal olycksfall. 

Övriga skillnader är att mycket presenteras mer i tabell- och diagramform.  

 

2013 utökas delarna gällande antal kvinnor, olycksfall på arbetet och frånvaro från arbetet i 

form av diagram. Avsnitten som handlar om kollektivavtal samt utbildning är återigen med 

dock är inte utbildningsavsnittet lika stort som det var innan det togs bort 2012 men delen om 

framförallt framtidskompetens har återkommit. Det har även kommit ett nytt avsnitt gällande 

jämställdhet och mångfald, detta var med tidigare men inte under ett eget avsnitt och ges här 

större utrymme. Övriga delar utformas på ett liknande sätt som tidigare år. 

 

2014 består av ett fortsatt fokus på jämställdhet i form av att försöka öka antalet anställda 

kvinnor. Ett nytt program introduceras som handlar om antalet incidenter och risker för LKAB. 

Ytterligare en ny del gällande LKABS leverantörer där det ingår granskning i deras 

hållbarhetsarbete som inkluderar barn- och tvångsarbete och motverkan av korruption. Övriga 

delar hänvisas till en separat bilaga. 

 

5.2.1.3 Samhälle 

2009 handlar det första avsnittet om hur verksamheten påverkat samhället och då LKAB ägnar 

sig åt gruvverksamhet har denna en stor påverkan på närsamhället. LKAB skrev att de inte sker 

någon brytning på platser där människor bor eller vistas samt att de önskar att det inte bebyggs 

på områden rika på järnmalm. Detta följs upp av ett stort stycke om sanering och 

efterbehandling av gruvområden där de beskriver hur processen gått till när en gruva inte längre 

ska vara i drift. Nästa avsnitt är en utveckling av delen om flytten av Kiruna och Malmberget 

som även fanns med i kategorin mänskliga rättigheter. Här skriver LKAB om hur de 

kompenserat de påverkade, både individ och samhälle, hur inlösning av bostäder gått till samt 

att betalat staten för förändringar av infrastruktur som krävts. Nästkommande avsnitt handlar 

om hur de hanterat neddragningar och hur de på ett ansvarsfullt sätt skött nedskärningar i 

verksamheten. Det presenteras även ett kortare avsnitt som berör utveckling relaterat till 

material där de beskriver hur de effektiviserat produktionen för att minska påverkan på 

samhället. Avslutningsvis finns ett reportage om hur LKAB hanterar anställda och samhället. 

 

2010 utökas avsnittet om hur de kompenserade staten och de skriver om hur LKAB påverkade 

hela Norrbotten på ett ekonomiskt positivt sätt genom att göra det möjligt för andra aktörer att 

etablera sig runt LKABs verksamhet. Delarna som berör flyttarna av Kiruna och Malmberget 

utökas och processen beskrivs mer utförligt i ett reportage med Kirunas kommunchef som 
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pratar om att de nu har möjligheten att bygga upp en mönsterstad. Övriga delar utformas på ett 

liknande sätt som tidigare år. 

 

2011 fokuserar LKAB påverkan på samhället mer på ökad information till närboende för att 

tydligt redogöra för dessa hur de i framtiden kan komma att påverkas av verksamheten. Detta 

medför att delarna som handlar om sanering av gamla gruvor och kompensation till staten har 

minskat. Detta följs upp av två nya avsnitt där det första handlar om hur anställda i LKAB 

genomgått utbildningar i antikorruption och det andra hur de försöker vara så delaktiga i 

samhället som möjligt för att främja samhällsutvecklingen. Avsnittet om flyttarna av Kiruna 

och Malmberget som tidigare varit väldigt omfattande har minskat och innehåller nu främst 

information om hur de fört dialoger med de påverkade samt hur de byggt bostäder och parker 

som en del av en tryggare boendemiljö. Delen som handlar om hur de effektiviserar 

produktionen för att minska påverkan på samhället är nu borta och de resterande delarna är 

liknande tidigare år. 

 

2012 ligger fokus fortfarande på kommunikation med de som berörs av flyttarna. Det skrivs 

mer om hur viktiga dessa är för att kunna komma fram till framtida lösningar. Problematiken 

gällande flyttarna ökar i omfattning och då främst gällande flytten av Malmberget där det nu 

presenteras tabeller över all bebyggelse som pågår i nuläget och framtiden. Den allmänna 

informationen om flyttarna minskar i innehåll och presenteras i punktform. Övriga delar 

utformas på ett liknande sätt som tidigare år. 

 

2013 införs ett nytt avsnitt som handlar om brott mot lagar och bestämmelser. LKAB skriver 

då att för att bedriva den verksamhet som de gör så krävs det att lagar och bestämmelser följs. 

Delen gällande antikorruption utvecklas där de nu skriver om hur de utförde kvalitetskontroller 

för leverantörer inom området. Genom att arbeta med deras uppförandekod och 

kvalitetskontroller ska det motverka antikorruption. Ytterligare ett nytt avsnitt gällande 

delaktighet i politiska beslutstaganden och lobbying införs. Där presenterar LKAB hur de 

deltagit i olika typer av möten för hela gruvindustrin och även hur de arbetade för att få bättre 

relationer med beslutsfattare i länder där de är verksamma. Den sista förändringen handlar om 

att LKAB utförde en undersökning där boende i närsamhällen deltog för att undersöka hur 

förtroendet för LKAB såg ut inom denna grupp. 

 

2014 är det ett än tydligare fokus på nolltoleransen mot korruption och kvalitetskontrollen av 

leverantörerna. LKAB fortsätter likt föregående år att fokusera på förtroendeundersökningen 

och flytten gällande Kiruna har återigen fått mer utrymme gentemot flytten av Malmberget. 

Övriga delar utformas på ett liknande sätt som tidigare år. 

 

5.2.1.4 Övrigt 

2009 skriver LKAB om mål för företaget, engagemang i lokala samhället och en studie av miljö 

och hälsa. Studien av miljö och hälsa bestod av invånarnas upplevda situation där gruvbrytning 

sker. Resultatet pekade på att invånarna visade både oro och frustration över att bo i närheten 

av gruvor. Utöver studien presenterar LKAB hur de engagerade sig i samhället genom att delta 
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i lokala engagemang gällande bland annat ungdomsarbetslöshet. Mål presenteras kort kring 

jämställdhet och att öka antalet träningstillfällen hos arbetarna.  

 

2010 är snarlikt tidigare år där det även handlar om att på liknande sätt engagera sig i samhället, 

mål kring jämställdhet, hälsa och säkerhet.  

 

2011 ligger fokuset på att LKAB ska vara en attraktiv arbetsplats för anställda, samt attraktiva 

samhällen där LKAB verkar. Detta presenteras i form av mål där det handlar om att bygga 

samhällen folk vill bo och leva i samt öka antalet anställda kvinnor.  

 

2012 återkommer det som innefattas av det förra året i form av “Attraktiva LKAB” i en större 

omfattning. Inga nya områden introduceras utan det är en utveckling av attraktiva samhällen 

och arbetsplats.  

 

2013 och 2014 sker inga större förändringar utan det är “Attraktiva LKAB” som är det 

återkommande. 

 

5.2.2 Kvantitativ innehållsanalys 

Tabell 6. Andel social rapportering i procent i årsredovisningen 

 
 

LKABs hållbarhetsredovisningar är alla integrerade i deras årsredovisningar vilket är en 

anledning till att andelen innehåll gällande socialt hållbarhetsarbete här är lägre än för Boliden 

vilket går att se i tabell 8. Dessa är utformade efter GRIs riktlinjer och kategoriseras efter de 

fyra delkategorierna för socialt hållbarhetsarbete samt den övriga kategorin. Till varje 

årsredovisning finns en GRI appendix där LKAB tydliggör vad som är med från GRIs riktlinjer 

och var i årsredovisningen detta går att hitta.  

 

Tabell 7. Antal ord i LKAB:s årsredovisning som hänför sig till social rapportering 

 
 

Antalet ord i LKAB:s sociala del börjar högt, för att sedan öka för 2010 och 2011. Efter det 

kommer det att blir lägre för att sedan börja öka igen för år 2013. År 2014 blir missvisande då 

företaget hänvisar till en separat bilaga, något som tidigare inte gjorts. Detta innebär att 

årsredovisningen inte längre innefattar all information som hör till den sociala redovisningen.   
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Tabell 8. Antal sidor totalt i årsredovisningen. 

 
 

Tabellen ovan visar antalet sidor i LKABs årsredovisningar över åren. Detta för att tydliggöra 

andelen social rapportering i procent sett till antal sidor och förklara varför antalet ord kan 

öka men inte procentandelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

6. Analys 

Analysdelen kommer utgå ifrån den analytiska modellen som presenterades i avsnitt 2.4 som 

innefattar de tre olika typerna av isomorfism samt legitimitetsteorin. Teorierna kommer att 

ligga till grund för att tolka och jämföra resultatet. Hållbarhetsredovisningarna från Boliden 

och LKAB kommer att jämföras och de förändringar som går att se kommer om möjligt att 

kopplas till isomorfism eller legitimitetsteori. Detta för att se om LKAB tagit efter Boliden 

efter att de varit tvungna att tackla problemen som uppstått gällande avfallet som fraktats till 

Sydamerika.  

 

6.1 Imiterande isomorfism 

DiMaggio och Powell (1983) menar att den imiterande isomorfismen främst uppkommer kring 

osäkerhet. Detta går att koppla till den händelse Boliden utsattes för och huruvida denna 

händelse skulle kunna komma att påverka LKAB och speciellt då det utan tvekan rådde en 

osäkerhet kring detta.  

 

En tydlig del som går att koppla samman med den imiterande isomorfismen och hur LKAB på 

något sätt tagit efter Boliden är det faktum att Boliden år 2011 introducerade ett projekt som 

kallas EBP. Detta projekt handlar om hur de utvärderar leverantörer utifrån deras sociala 

hållbarhetsarbete. LKAB införde ett liknande projekt år 2013 där de genomför 

kvalitetskontroller gällande socialt hållbarhetsarbete för deras leverantörer. Målsättningarna 

för dessa projekt är snarlika och syftar till att minska korruption och öka förutsättningarna för 

människor som är anställda hos dessa leverantörer. Tuttle och Dillard (2007) menar att den 

imiterande processen innefattar identifiering av en aktör med en lösning på problemet för att 

skapa konkurrensfördelar vilket LKAB här kan ses som ett tydligt exempel på. Dock sker detta 

inte alltid för att skapa konkurrensfördelar utan istället sker som en form av institutionell 

acceptans (Tuttle & Dillard, 2007) eller för att skydda sin legitimitet vilket även kan vara 

anledningar till att LKAB införde dessa kvalitetskontroller. 

 

Boliden har sedan år 2009 haft ett stort fokus på hur de kan öka intresset för organisationen 

och på så sätt säkerställa kompetens och arbetskraft för framtiden. Detta har varit ett problem 

då de ofta är verksamma inom områden med en relativt liten befolkning. LKAB införde ett 

avsnitt som berör samma område 2010 där de skriver om hur de genom att nå ut till 

gymnasieskolor och universitet kan lösa de problem de har med att för framtiden erhålla den 

personal och kompetens som är nödvändig för att kunna bedriva deras verksamhet. DiMaggio 

och Powell (1983) skriver om när en organisation står inför framtida problem, som i det här 

fallet handlar om kompetens och arbetskraft, kan det vara ett kostnadseffektivt sätt att för 

LKAB att imitera Bolidens sätt att hantera dessa problem. Boliden kommer att rapportera om 

dessa ämnen under hela den undersökta perioden medan LKAB redan 2011 inte längre har med 

denna. Dock är denna del bara frånvarande under 2011 och återfinns sedan i 

hållbarhetsredovisningen från 2012 och framåt. Detta tyder på att LKAB anser att det var ett 

misstag att ta bort denna del och att Boliden har hanterat problemet på ett bättre sätt. Tuttle och 

Dillard (2007) skriver att en organisation kan välja att ta efter en annan om den ser den andra 
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organisation som framgångsrika och de agerar då som modell. LKAB kan då se Boliden som 

framgångsrika, framförallt i frågan, och då återigen imiterar dess modell. 

 

6.2 Normativ isomorfism 

Den normativa isomorfismen skapas av kunniga på området för att bidra till en professionell 

vägledning (DiMaggio & Powell, 1983). Detta går att koppla till hur 

hållbarhetsredovisningarna är utformade och då speciellt efter GRIs riktlinjer men även hur de 

olika organisationerna inom organisationsfältet agerar och kommunicerar med varandra. Dessa 

kommer att påverka hur hållbarhetsredovisningarna utformas och innehållet i dem. 

 

De delar som berör mänskliga rättigheter enligt GRI G3:s indikatorer har i Boliden ständigt 

ökat från 2009 till 2014 vilket skiljer sig mot hur det sett ut för LKAB. LKAB har istället ökat 

drastiskt mellan åren 2010 och 2011 samt 2012 och 2013 och däremellan minskat i innehåll. 

Då dessa ämnen har varit väldigt aktuella för allmänheten och inte minst för Boliden efter att 

den kritiska händelsen uppdagades kan detta ha blivit en norm i det organisationsfält de båda 

verkar inom. Tuttle och Dillard (2007) menar att synsättet inom ett organisationsfält kan 

utvecklas och förändras utifrån upplevelser för de inom fältet. Händelsen som då påverkat 

Bolidens sätt att hållbarhetsredovisa kan med det sagt ha förändrat normer i fältet vilket LKAB 

då måste följa som dessa drastiska ökningar inom mänskliga rättigheter tyder på. Eftersom 

Boliden år efter år har utökat denna del ökar kraven på att rapportera om detta inom fältet vilket 

LKAB inte verkar ha gjort till en början utan istället genom den normativa isomorfismen fått 

anpassa sig efter. Dels för att kunna fortsätta verka inom organisationsfältet måste de efterleva 

de regler och normer som finns där och dels för att skydda sin legitimitet. Tuttle och Dillard 

(2007) styrker detta då de menar att det är händelser och upplevelser likt den för Boliden som 

påverkar hur organisationsfältet utvecklas och förändras.  

 

GRIs riktlinjer är skapta för att vägleda organisationer gällande hur och vad deras 

hållbarhetsredovisningar ska innehålla. Då dessa riktlinjer är skapta av professionella på 

området hållbarhetsredovisning medför detta en professionalisering av normer som de 

verksamma inom organisationsfältet kommer behöva ta hänsyn till. Detta styrker De Villiers, 

Low och Samkin (2014) och menar att dessa riktlinjer då blir “rätt sätt” att hållbarhetsredovisa 

efter. Eftersom båda organisationerna hållbarhetsredovisar och detta enligt GRIs riktlinjer går 

det att koppla till att detta är en faktisk norm inom fältet båda organisationerna verkar inom. 

Även fast det redan innan den undersökta tidsperioden var en norm så kan den ha förstärkts 

ytterligare och blivit än viktigare inom organisationsfältet efter den kritiska händelsen. Detta 

med anledningen att GRIs riktlinjer är accepterade och används av de största organisationerna 

i världen (KPMG, 2017) och kan genom att använda sig av riktlinjerna skydda sin legitimitet 

(Hedberg & Von Malmborg, 2002) och framförallt efter händelsen som drabbade Boliden 

kunna visa hur organisationen jobbar med hållbarhet. Då hållbarhetsredovisningen ofta 

används som en strategi för att skapa och skydda sin legitimitet blir det än viktigare att göra 

det på förtroendeingivande sätt vilket Suchman (1995) styrker. 
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6.3 Tvingande isomorfism 

Båda organisationernas arbete med gruvbrytning medför en stor påverkan på närsamhället. Det 

uppstår på så sätt ett maktförhållande och en press från samhället. Den tvingande isomorfismen 

uppkommer genom dessa maktförhållanden och kan då kopplas till den kulturella press från 

samhället där organisationerna befinner sig geografiskt. Pressen från samhället kan resultera i 

att organisationen tvingas göra förändringar (DiMaggio & Powell, 1983). Organisationerna har 

berört detta ämne i samtliga hållbarhetsredovisningar mellan åren 2009 och 2014. 

Genomgående har detta varit den största delen inom kategorin samhälle för båda 

organisationerna.  

 

Bolidens rapportering gällande kategorin samhälle handlar till största delen om hur de påverkar 

närsamhället och hur de kommunicerar för att minska denna påverkan. Då gruvindustrin inte 

helt kan komma ifrån att påverka närsamhället lägger Boliden även en stor vikt i rapporteringen 

på hur de arbetar med detta där de lyfter fram de positiva delarna. I LKABs 

hållbarhetsredovisning diskuteras flyttarna av Kiruna och Malmberget och hur dessa påverkar 

närsamhället. De skriver att de i varje beslut måste ha detta i åtanke för att underlätta processen 

för de människor som måste flyttas och hur de måste följa de direktiv de fått av staten för att 

få genomföra flyttarna.  

 

Den tvingande isomorfismen går då även att koppla till maktförhållandet till den statliga och 

politiska regleringen (DiMaggio & Powell, 1983). Eftersom båda företagen är baserade i 

Sverige innefattas dessa av svensk lagstiftning och bör således agera likadant utifrån detta vilka 

båda skriver om i avsnitten som berör samhälle. Även fast de inte skriver om exakt samma 

problem så sker rapporteringen på ett liknande sätt om hur de måste förhålla sig efter dessa 

lagar och bestämmelser vilket påverkar hur de utformar hållbarhetsredovisningarna. Till 

skillnad mot den normativa isomorfismen måste de här förändras och på så sätt uppstår den 

tvingande isomorfismen för de båda organisationerna. Detta är lagen om att stora 

organisationer måste hållbarhetsredovisa, som infördes 2016 (Riksdagen, 2016), ett exempel 

på medan det tidigare snarare var den normativa isomorfismen som fick organisationerna att 

hållbarhetsredovisa.  

 

Huruvida den kritiska händelsen påverkat hur hållbarhetsredovisningarna ser ut utifrån 

tvingande isomorfism är svårt att definitivt säga. Dock kan den kritiska händelsen ha haft en 

påverkan på hur beslut gällande lagar och regleringar fattats samt hur GRIs riktlinjer ska se ut 

vilket då indirekt påverkar hur de ska utforma hållbarhetsredovisningarna och detta där den 

tvingande isomorfismen ligger till grund. 

 

6.4 Legitimitetsteori 

För Boliden blir arbetet med legitimitet efter den kritiska händelsen att hantera och reparera 

den legitimitet organisationen redan har. Detta blir extra viktigt när en sådan kritisk händelse 

äger rum då det krävs att organisationen agerar på ett sätt intressenter anser lämpligt för att inte 

förlora delar av sin legitimitet (Massey 2001). 
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Bolidens sociala hållbarhetsarbete har ökat år efter år, trots att företaget rapporterar enligt 

samma GRI indikatorer ökar mängden innehåll. Då intressenter ofta är medvetna om företagets 

hållbarhetsarbete blir det en strategi för att skapa legitimitet (Suchman, 1995) vilket Boliden 

under den undersökta tidsperioden verkar ha gjort. Eftersom den kritiska händelsen hänför sig 

till den sociala delen krävs det av företaget att aktivt arbeta med hållbarhetsredovisningen för 

att inte förlora delar av sin legitimitet. Som går att se i figur 2 har informationen om det sociala 

hållbarhetsarbetet ständigt ökat för tidsperioden 2009 till 2014 och när en organisation lämnar 

ifrån sig mer frivillig information ökar också dess legitimitet (Suchman, 1995). Det går då 

utifrån legitimitetsteorin att säga att Boliden efter den kritiska händelsen han valt att dela med 

sig av mer information till intressenterna. Detta för att intressenterna ska få en mer positiv bild 

av organisationen och därmed skapa eller reparera den legitimitet som kan ha påverkats 

negativt efter avslöjandet om avfallet i Sydamerika. Då Boliden tydligt ökar denna information 

kan detta även ses som den legitimitetshantering som Massey (2001) skriver om och hur denna 

blir än viktigare efter att en sådan händelse påverkat organisationen.  

 

Figur 2. Diagram över antalet ord som hänför sig till social hållbarhetsredovisning 

 
Av diagrammet går det att avläsa hur ord inom den sociala hållbarhetsredovisningen utvecklas 

över åren och som tidigare är nämnt har Boliden en tydligare uppåtstigande kurva än LKAB. I 

LKABs tidigare hållbarhetsredovisningar var ökningen snarlik Bolidens, men kom att minska 

år 2012. Att LKABs information minskade för detta år för att sedan år 2013 öka kraftigt kan 

gå att koppla till att Boliden ständigt ökat mängden information. Då Boliden ökar sin 

information och därmed ökar dess legitimitet kan det medföra att LKAB förlorar legitimitet 

när de inte ökar den information de ger ifrån sig. Alltså att en konkurrent väljer att lämna ifrån 

sig mer information än de själva, och får dem att framstå som sämre på området. Detta går att 

koppla till den omgivning LKAB befinner sig i , som enligt Suchman (1995), kan både variera 

och förändras där problematiken ligger i att fortsätta göra intressenter nöjda. Detta kan vara 

anledningen till att de då år 2013 väljer att öka den delen väsentligt och på så sätt komma på 

rätt spår i deras legitimitetsarbete igen. År 2014 blir svårt att jämföra då LKAB ändrade 
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upplägget och hänvisade till en separat bilaga. Den kritiska händelsen kan utifrån detta bidragit 

till att Boliden har ökat den information de presenterar i deras hållbarhetsredovisningar och 

genom organisationsfältet och legitimitetsteorin påverkat även LKAB. 
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7. Avslutning 

7.1 Slutsats 

Studien har utifrån de tre olika typerna av isomorfism samt legitimitetsteori analyserat hur den 

sociala delen i hållbarhetsredovisningar påverkats för en organisation när en annan organisation 

inom samma organisationsfält drabbats av en kritisk händelse. Problemet grundar sig i att det 

inte finns ett rätt sätt att hållbarhetsredovisa på utan det är upp till varje enskild organisation 

att utforma den på sitt eget sätt. Dock kan de ta hjälp av bland annat GRIs riktlinjer och på så 

sätt få hjälp i hur redovisningen ska se ut samtidigt som de erhåller legitimitet då riktlinjerna 

är allmänt accepterade världen över. För organisationerna blir hållbarhetsredovisningen ett sätt 

att kommunicera med intressenter genom att visa hur de arbetar med och sin påverkan på de 

sociala, miljömässiga och ekonomiska delarna. 

 

Efter att den kritiska händelsen som drabbade Boliden, där Boliden dumpat avfall i Sydamerika 

under 80-talet, uppdagades 2010 skadades Bolidens legitimitet. I studien undersöks den sociala 

delen i hållbarhetsredovisningar. För att kunna se huruvida en annan organisation inom samma 

organisationsfält tagit efter och påverkats av Bolidens sätt att hantera detta problem jämfördes 

hållbarhetsredovisningarna med LKABs och på så sätt koppla detta till isomorfism.  

 

Utifrån studiens frågeställning “Hur påverkas innehållet i en organisations 

hållbarhetsredovisning när en annan organisation inom samma organisationsfält drabbas av 

en kritisk händelse?” presenteras följande slutsats. 

 

Slutsatsen vi kan dra är att samtliga valda teorier kan ha en påverkan på innehållet i en 

hållbarhetsredovisning. Det går utifrån analysen att säga att en kritisk händelse för en 

organisation påverkar hur denna hållbarhetsredovisar och att det i sin tur påverkar hur en aktör 

eller konkurrent inom samma organisationsfält hållbarhetsredovisar. Detta genom de olika 

delarna av isomorfism som alla spelar en stor roll för hur organisationsfältet förändras och 

utvecklas och därmed också hur organisationerna inom detta fält förändras. Genom den 

imiterande isomorfismen kommer organisationer som ser en annan organisation som mer 

framgångsrik inom ett område, här att hållbarhetsredovisa, att ta efter denne. Just innehållet i 

hållbarhetsredovisningarna utifrån GRIs indikatorer påverkas inte av den imiterande 

isomorfismen. Denna har istället bidragit till att vissa delar som inte innefattas direkt av GRIs 

indikatorer har utformats av Boliden. LKAB har sedan har tagit efter på ett liknande sätt vilket 

kvalitetskontrollen av leverantörer är ett exempel på. Dock utesluter inte en typ av isomorfism 

en annan, utan kombineras likt vad tidigare forskning visat. Den typ av isomorfism som enligt 

studien varit klart tydligast har varit den normativa isomorfismen. Detta eftersom att 

hållbarhetsredovisa är starkt kopplat till legitimitet vilket också driver den normativa 

isomorfismen. Det är framförallt denna typ av isomorfism som legat till grund för att båda 

organisationerna har ökat innehållet i den sociala hållbarhetsredovisningen för den undersökta 

tidsperioden med hjälp av GRIs riktlinjer vilket då har blivit ett vedertaget sätt att göra inom 

detta organisationsfält. Detta kopplas direkt till legitimitetsteorin och legitimiteten vilket går 

att återfinna inom alla delarna av isomorfismen men enligt studien främst driver den normativa 

av dessa typer. Den tvingande isomorfismen var den typ av isomorfism som var svårast att 
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härleda till den kritiska händelsen, i alla fall genom en direkt påverkan. Dock uppkommer 

denna typ av isomorfism till en följd av sådana händelser då lagar och regler kan komma att 

förändras på grund av dessa vilket då organisationerna inom det berörda fältet påverkas av.  

 

7.2 Diskussion 

Analysdelen visar att stora delar av resultatet kan förklaras på liknande sätt i både isomorfismen 

och legitimitetsteorin. Detta då isomorfismen i mycket grundar sig på legitimitetsteori men det 

finns även delar av resultatet som kan förklaras på olika sätt beroende på vilken av teorierna 

som väljs vid förklaringen.  

 

En central del i isomorfismen är att organisationer vill efterlikna mer framgångsrika 

organisationer. Detta betyder att om LKAB då försökt efterlikna Bolidens 

hållbarhetsredovisning måste de anse att Boliden är framgångsrika på området vilket är svårt 

att få ett direkt svar på. Dock menar DiMaggio och Powell (1983) att organisationer kan bli 

låsta inom organisationsfältet. De tvingas då att agera likt en annan aktör inom samma fält för 

att bibehålla sin legitimitet vilket kan vara en anledning att även LKAB ökat andelen social 

rapportering i deras hållbarhetsredovisningar. Deephouse (1996) menar att legitimiteten blir en 

effekt av isomorfismen. Detta går att koppla till den normativa isomorfismen där GRIs ramverk 

skapas av professionella på området vilket då blir en professionell norm som undersökta 

organisationer följer. I och med dessa normer skapas och skyddas legitimitet för 

organisationerna som en effekt av den normativa isomorfismen. Suchman (1995) menar att 

detta istället kan förklaras genom att organisationerna använder hållbarhetsarbetet som en 

strategi för att erhålla och bibehålla sin legitimitet. Hade samma fall undersökts enbart utifrån 

legitimitetsteori hade dessa strategier blivit mer centrala som förklaringar av resultatet i 

analysen. Massey (2001) skriver om hur det är viktigt att agera utifrån vad organisationernas 

intressenter anser vara viktigt. Då både Boliden och LKAB har närsamhället i stort fokus 

tvingas de agera på ett sätt som anses legitimt. Detta påverkar organisationerna genom den 

tvingande isomorfismen och visar hur legitimitetsteorin påverkar även denna.  

 

Utifrån slutsatsen är det värt att tänka på andra saker som kan ha påverkat resultatet, analysen 

och därmed slutsatsen. Trots att stora delar tycks kunna förklaras av teorin finns det även andra 

faktorer som kan ha påverkat hur de undersökta organisationernas hållbarhetsredovisning har 

förändrats. Det centrala i det undersökta organisationsfältet var de två konkurrerande 

organisationerna. Hade fältet utökats efter DiMaggio och Powell (1983) definition och 

innefattat fler aktörer kunde resultatet och analysen blivit annorlunda då det finns än fler 

organisationer att efterlikna och påverkas av.  

 

Då hållbarhetsredovisningarna publiceras först några månader efter det avslutade 

redovisningsåret sker en förskjutning i redovisningen. Detta kan bli problematiskt framförallt 

vid analys med utgångspunkt i den imiterande isomorfismen. Här kan LKAB redan ha imiterat 

en lösning och hunnit rapportera det under samma års redovisning som Boliden vilket gör det 

svårt att se kopplingen till den imiterande isomorfismen. Dock har detta då förmodligen tolkats 

som en del av den normativa eller tvingande isomorfismen istället och därmed har det inte 

missats i analysen.  
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7.3 Studiens bidrag 

Studien bidrar till en ökad förståelse för hur en kritisk händelse påverkar en organisations 

hållbarhetsredovisning och hur detta i sin tur påverkar en annan organisation inom samma 

organisationsfält. Detta prövas med hjälp av de olika formerna av isomorfism samt 

legitimitetsteori. Utifrån teorin skapas en egenkonstruerad analysmodell som visar sambanden 

mellan legitimitetsteorin och de olika typerna av isomorfism. Modellen visar hur legitimitet 

påverkar förändringen direkt och indirekt genom de olika typerna av isomorfism och visar de 

kopplingar tidigare forskning påvisat. Modellen används för att skapa förståelse för hur en 

kritisk händelse påverkar organisationer inom fältet att bli mer lika varandra. Studien bidrar 

även till hur användningen av GRIs riktlinjer appliceras i års- och hållbarhetsredovisningar. 

Detta genom att redovisningarnas sociala innehåll noga har granskats och på så sätt skapat 

förståelse för utformningen. 

 

7.4 Framtida forskning 

Då studien endast undersöker två organisationer inom gruvindustri-branschen kan fler 

undersökas för att på ett bättre sätt kunna generalisera de resultat samt analys studien visar. 

Detta skulle då kunna göras i framtida forskning och då även öka tillförlitligheten för studien. 

Även då studien fokuserar på en specifik bransch skulle framtida forskning också kunna göra 

en liknande studie för en annan bransch och på så sätt se om liknande resultat uppnås. Om så 

skulle vara fallet går det med större säkerhet att generalisera detta till andra branscher. Dock 

kan det också vara intressant även om resultaten inte blir liknande. Detta skulle då istället bidra 

med djupgående information om specifika branscher och hur det spelar roll för hur 

organisationsfälten ser ut och fungerar. 

 

En annan del är att studien riktar in sig på den sociala delen i hållbarhetsredovisningen då den 

kritiska händelsen hänför sig till människor och hur dessa fått fysiska skador. Vi kunde dra 

slutsatsen att den kritiska händelsen hade en påverkan på den sociala hållbarhetsredovisningen 

i undersökta organisationer. För att utveckla den slutsatsen hade det varit intressant att titta på 

andra delar med en annan kritisk händelse. Det finns med hög sannolikhet kritiska händelser 

som hänför sig till de andra delarna i hållbarhetsredovisningen, miljömässig och ekonomisk.  
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