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Abstract

The aim of this study is to find out if there is any difference between how a state-owned company 

and a publicly listed private company communicate its sustainability performance in its  

sustainability report. It also aims to find out if the communication regarding sustainability has 

changed over time. The poll was conducted in two Swedish companies, Sveaskog AB and AB SCA, 

operating in the forestry industry and through a quantitative content analysis, the companies'  

sustainability reports from 2005 and 2010 were examined. To get a result, the reports has been 

examined by the GRI framework (Global Reporting Initiative) and an assessment of the  

communication was made based on a scale of 0-3. The results has been evaluated based on 

stakeholder theory, legitimacy theory and the growing interest in CSR. 

The analyses found evidence that there is a link between the form of ownership of the company and 

how it communicates regarding sustainability. The results shows that the state-owned company has 

an inferior communication regarding these issues compared to the publicly listed private company.  

The results also shows that the communication has improved for both companies during the period  

for the analyses. 
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1. Inledning

Det går inte en dag utan att det går att läsa om hållbarhetsfrågor, CSR eller miljöhotet i media. I takt  

med att världen blivit allt mer global och att fler företag därmed rör sig på en internationell marknad  

samtidigt som det råder en debatt om klimathotet, har det de senaste åren vuxit fram ett ökande 

intresse för CSR (Corporate social responsibility). Detta har i sin tur bidragit till en växande 

medvetenhet om företagsansvar rörande inte endast ekonomi utan också avseende miljö- och 

samhällsfrågor. I och med detta har omvärldens krav på information och kommunikation kring 

sådana frågor ökat och företagen har därför tvingats handla därefter. Denna utveckling drivs på av  

en mängd olika intressentgrupper som påverkar bolagen att förändra sitt sätt att agera. Bolags 

traditionella årsredovisning, vilken egentligen främst riktar sig till aktieägare, har fått konkurrens av  

hållbarhetsredovisningen, vilken rör en bredare intressentgrupp då inte enbart frågor rörande 

ekonomi tas upp. Då fler och fler intresserar sig för hur företag påverkar miljö och samhälle har 

denna typ av redovisning fått en viktigare roll i företags kommunikation. 

1.1 Syfte

Syftet med min uppsats är att undersöka om omvärldens ökade krav kring hållbarhetsfrågor visar 

sig i företags information och kommunikation till sina intressenter över tid. Jag ämnar också att 

undersöka om företagens kommunikationen skiljer sig beroende på vilken ägandeform de har. 

1.2 Frågeställningar

• Finns det några skillnader mellan ett privatägt börsnoterat bolags och ett statligt ägt bolags  

kommunikation av hållbarhetsfrågor i deras hållbarhetsredovisningar? Hur ser denna 

skillnad i sådana fall ut? Vad kan de eventuella skillnaderna i sådana fall bero på?

• Har företagens kommunikation av hållbarhetsfrågor i hållbarhetsredovisningarna förändrats 

över tid? På vilket sätt i sådana fall? Vad kan vara den bakomliggande orsaken till eventuella  

förändringar?

1.3 Material och avgränsning

Mitt material utgörs av två olika företags hållbarhetsredovisningar, en från 2005 och en från 2010, 

alltså totalt fyra stycken redovisningar. Jag har valt att fokusera på två företag inom samma bransch 

för att kunna göra en så rättvis bedömning som möjligt av hur hållbarhetsarbetet ser ut. Jag har även 
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valt att begränsa mig till ett börsnoterat företag som är privatägt och ett som är statligt ägt för att se  

om det finns några skillnader mellan bolagsformerna och deras information och kommunikation 

kring hållbarhetsarbetet. De företag jag har valt är Sveaskog och SCA. Jag har valt dessa två företag 

då de representerar en bransch som grundar sin verksamhet i en gammal svensk basnäring – skogen.  

Det är min uppfattning att alla svenskar har en koppling till skogen på något sätt, som 

rekreationskälla, för att plocka bär eller svamp i, eller på annat sätt, till exempel som skogsägare. 

Det är därför viktigt för de flesta att veta att de bolag som nyttjar skogen som ekonomisk resurs gör  

det på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Information och kommunikation kring dessa frågor blir då  

mycket viktiga instrument för allmänheten och bolagens alla intressenter att följa.

Skogen är Sveriges viktigaste näringsgren sett ur ett ekonomiskt perspektiv då exporten av 

skogsprodukter utgör inte mindre än drygt 11 procent av Sveriges hela export. (Skogsindustrierna 

2010) Ur ett nationalekonomiskt perspektiv är därför också brukandet av skogen ur ett 

hållbarhetsperspektiv mycket intressant att följa för en rad intressenter både i Sverige och i andra  

länder.

Jag har valt att avgränsa mig till en tidsperiod av fem år på grund av två anledningar. Den ena är att 

jag inte vill ha ett allt för stort tidsspann eftersom att intresset för hållbarhetsfrågor, både från 

företag och deras intressenter, ständigt ökar och därmed också kravet på tydlig kommunikationen av  

hållbarhetsarbetet och jag anser därför att en längre tidsperiod skulle ge allt för förutsägbara 

resultat. Den andra anledningen är att statligt ägda bolag sedan verksamhetsåret 2008 måste utgå 

från GRI:s riktlinjer i deras hållbarhetsredovisning (Regeringskansliet 2007). Det blir därför  

intressant att undersöka hur kommunikationen ser ut några år innan samt några år efter lagen trädde  

i kraft för att utreda om Sveaskogs kommunikation av hållbarhetsfrågorna förändrats på grund av  

detta.

Jag har valt att utgå från GRI:s riktlinjer i min undersökning och kommer att kvantifiera dessa 

utifrån huruvida de två bolagens kommunikation kring dessa ser ut. Varför jag har valt att använda  

mig av GRI:s riktlinjer beror på att det är ett internationellt erkänt system som många företag  

använder sig av i sina hållbarhetsredovisningar. 
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2. Bakgrund

I detta avsnitt kommer jag att presentera mina valda företag samt redogöra för vad en 

hållbarhetsredovisning är och vikten av att den kommuniceras på ett bra sätt. Jag kommer också  

berätta om tidigare undersökningar som gjorts kopplade till mitt ämne.

2.1 Sveaskog

Sveaskog är ett statligt ägt bolag vars verksamhet helt grundas på skogen som resurs för deras 

produktion. Bolaget omsätter ca 7000 miljoner svenska kronor per år och den siffran har varit 

ganska konstant under ett antal år. Vid utgången av 2010 hade Sveaskog 720 anställda där nästan 80 

procent utgjordes av män. Sveaskog är Sveriges enskilt största skogsägare med 3,3 miljoner ha 

produktiv skogsmark vilket motsvarar 14 procent av alla produktiv skogsmark i Sverige. 13 procent 

av allt rundvirke på den svenska virkesmarknaden levereras av Sveaskog. (Sveaskogs 

årsredovisning 2010:1)

Bolaget har gått motsatt väg i förhållande till många andra skogsbolag och integrerat bakåt i stället 

för framåt. Det innebär att de har valt att avyttra de delar som tillverkar mer förädlade produkter 

från skogsråvaran, till exempel pappersmassa, och istället valt att koncentrera sin verksamhet till  

avverkning och kapning av timmer för försäljning till trä- och skogsindustrin samt producenter av  

biobränsle. Detta är skälet till att bolagets omsättning stagnerat. Sveaskog har under senare år sålt 

sin andel i massaföretaget Assi Domän, och försöker sedan en tid tillbaka att sälja sin andel i  

sågverksföretaget Setra Group. Detta görs för att koncentrera verksamheten till den del som 

omfattas av uppdraget från staten. (Sveaskogs årsredovisning 2010:4)

Ägaren, svenska staten, har givit Sveaskog ett tydligt uppdrag; att vara en oberoende aktör på 

marknaden för skogsbruk och att vara drivande i utvecklingen av ny teknik för att utvinna bioenergi 

från skogen. Uppdraget innefattar också att skogen ska skötas långsiktigt hållbart. Detta skall ske 

samtidigt som värdet på tillgångarna ökar med tiden och bolaget kan ge ägaren ökande avkastning, 

har Riksdagen bestämt. (Sveaskogs årsredovisning 2010:4)

Bolaget har satt av stora delar av sina skogstillgångar till ekoparker och naturvårdsområden, och 

arbetar med att byta till sig skog från privata skogsägare i till exempel fjällnära områden för  
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framtida bevarande. I gengäld lämnar Sveaskog ifrån sig produktiv skogsmark till dessa skogsägare.  

Samtidigt som bolaget alltså har krävande ekonomiska avkastningskrav (direktavkastning 3,5 

procent, operativt kapital 7 procent) på sig från ägaren så skall bolaget vara en förebild som 

skogsbolag när det gäller bevarande och hållbarhetsfrågor. (Sveaskogs årsredovisning 2010:6) 2005 

kom Sveaskog ut med sin första hållbarhetsredovisning som var uppdelad i ekonomiskt ansvar, 

miljöansvar samt socialt ansvar och inte var en del av den traditionella årsredovisningen. (Jönsson 

2011)

2.2 SCA

SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget, är ett börsnoterat privatägt företag med skogsråvara som 

viktigaste resurs. Bolaget är Europas största privata skogsägare. Ägarna utgörs av många tusen 

enskilda aktieägare, från sådana som äger aktier för några hundralappar till stora institutionella 

ägare vars andelar i bolaget är värt många miljarder kronor. Ägandet är koncentrerat till ett antal  

stiftelser och investmentbolag närstående Svenska Handelsbanken. Uppdraget är tydligt, att  skapa  

hög avkastning på ägarnas kapital (minst 13 procent på sysselsatt kapital) för att göra bolagets  

aktier attraktiva som investeringskälla. (SCAs hållbarhetsredovisning 2010:5) Bolaget är ett, i en  

internationell jämförelse, mycket stort skogsbolag med anläggningar över stor del av världen. 

Omsättningen var 2010 cirka 110 miljarder svenska kronor (SCAs årsredovisning 2010:1) medan 

bolaget omsatte 96 miljarder svenska kronor under 2005. Bolaget har (2010) mer är 45 000 

anställda,varav 26 procent är kvinnor. (SCAs hållbarhetsredovisning 2010:0)

SCA har drivit frågan om att integrera framåt i värdekedjan längre än de flesta andra skogsbolag. 

Bolaget vill knappast längre bli omnämnt som skogsbolag, snarare som ett konsumentvaru- och 

pappersföretag, då merparten av de produkter som säljs är förädlade och förknippas kanske inte 

längre av allmänheten som skogsprodukter. Dock är både bindor och blöjor produkter som kommer 

från skogsråvara.

Bolaget är indelat i fyra verksamhetsområden; personliga hygienprodukter, mjukpapper,  

förpackningar och skogsindustriprodukter. Personliga hygienprodukter utgörs av inkontinensskydd, 

barnblöjor och mensskydd. Produktion sker 2010 i inte mindre är 23 länder, och är mycket lönsam 

då den svarar för 22 procent av omsättningen men 29 procent av rörelseresultatet. Mjukpapper för  

konsumenter är toalettpapper, hushållspapper, ansiktsservetter och dylikt, men SCA säljer också 

kompletta hygienlösningar till företag och och institutioner, till exempel sjukhus. Andel försäljning  

är 36 procent, och här är lönsamheten svagare med 30 procent av rörelseresultatet. Förpackningar 
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utgörs av både transport- och konsumentvaruförpackningar baserad på papper. Produktion sker vid 

170 anläggningar i 21 länder. Andel av försäljning är 27 procent med endast 16 procent av  

rörelseresultatet. Skogsindustriprodukter består av tryckpapper, pappersmassa och sågade trävaror. 

Produktion sker i tre länder och omsätter 15 procent av den totala omsättningen men 25 procent av 

rörelseresultatet. (SCAs hållbarhetsredovisning 2010:0)

Bolaget drivs ur ett rent privatekonomiskt perspektiv utan andra statliga krav än de som lagstiftning  

i varje land som bolaget verkar i ställer upp. All verksamhet skall vara så högavkastande som 

möjligt och de verksamheter som inte klarar de ekonomiska avkastningskraven ifrågasätts. För att 

behålla sina kunders, aktieägares och allmänhetens förtroende för bolaget är det intressant att se hur 

hållbarhetsfrågorna kommuniceras, inte minst då bolaget verkar med produktion och försäljning i så 

många länder.

2.3 Sammanfattning likheter/olikheter mellan bolagen

Gemensamt för båda bolagen är att de är svenska, med huvudkontor i Sverige, och att de baserar sin 

verksamhet på skogsråvara. Båda bolagen måste också vårda skogen på ett sätt så att deras 

respektive uppdrag kan uppfyllas gentemot sina ägare. Men här slutar likheterna. Olikheterna är 

påfallande med Sveaskog som är ett nationellt verkande bolag som integrerat bakåt, och SCA som 

är internationellt verkande med långt driven förädling av skogsråvaran. Bolagen är mycket olika i  

storlek där SCA är 15 gånger större är Sveaskog. Ägandet är helt olika med SCA som är börsnoterat 

och värderas och bedöms därför dagligen av marknaden, medan Sveaskog lever ett mycket mer 

anonymt liv som helstatligt företag. 

Jag tycker att det är både likheterna och olikheterna som gör min undersökning intressant. Hur 

hanterar bolag med dessa likheter och olikheter information och kommunikation till alla intressenter 

och hur har detta förändrats över tiden, alltså 2005 respektive 2010. 

2.4 Vad är en hållbarhetsredovisning?

En hållbarhetsredovisning är en rapport där företag redovisar vad som uppnåtts i arbetet mot en 

hållbar utveckling. Redovisningen berör således de tre dimensionerna för hållbar utveckling vilka är 

ekonomiskt ansvar, miljöansvar och socialt ansvar. Hållbarhetsredovisningen ska ge en balanserad 

bild av vad bolaget uppnått under det gångna året, både sådant som är positivt och negativt. Många 

företag använder sig av specifika ramverk i uppförandet av en hållbarhetsredovisning och GRI är ett 
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sådant ramverk.  GRI står för Global Reporting Initiative och är ett antal riktlinjer för vad en  

hållbarhetsredovisning bör innehålla. Riktlinjerna är framtagna genom dialog med intressenter från  

olika företag, investerare, anställda, frivilligorganisationer, redovisningsvärlden med flera. De  

dokument som ingår i ramverket genomgår löpande prövningar för att eventuella förbättringar ska 

kunna göras. Den senaste förändringen gjordes 23 mars 2011 då G3.1 lanserades, dessförinnan 

gjordes den senaste redigeringen 2006 då tredje generationens riktlinjer infördes. 

Hållbarhetsredovisningar syftar till att ge intressenter och andra information om vad företaget både 

internt och externt uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling. Syftet med GRI:s riktlinjer är att  

företagens hållbarhetsredovisningar ska kunna bli jämförbara, dels mellan varandra och dels över  

tid. (GRI 2006:3) 

GRI:s redovisningsramverk innehåller riktlinjer som behandlar frågor som rör företagets 

miljömässiga, ekonomiska och sociala påverkan och är utformat för att kunna användas på olika  

typer av företag oavsett bransch och storlek. Privatägda företag får själva välja om de vill använda 

sig av GRI:s riktlinjer eller inte i deras hållbarhetsredovisningar men statligt ägda företag måste  

sedan räkenskapsåret 2008 redovisa enligt riktlinjerna (Regeringskansliet 2007:1). De företag som 

utgår från GRI i sin redovisning beslutar även på egen hand hur stor del av riktlinjerna som tar plats  

i hållbarhetsredovisningen. För att säkerställa att företagets resultat presenteras på ett tillförlitligt 

och rimligt sätt är det viktigt att besluta om vad som ska ingå i redovisningen. Beslutet om vad som  

ska ingå bör fattas utifrån företagets syfte och ta hänsyn till intressenternas förväntningar och  

intressen. 

2.5 Varför rapportera?

2008 kom rapporten ”Count me in – the readers take on sustainability reporting” (KPMG 2008) 

som KPMG gjort tillsammans med SustainAbility på uppdrag av GRI. Rapporten bygger på en 

surveyundersökning där nästan 2300 personer från hela världen deltagit och svarat på frågor  

rörande uppfattning och synpunkter kring hållbarhetsredovisningar. Undersökningen visar att hela 

90 procent av de som svarat anser att deras syn på företaget förändras då de läser dess 

hållbarhetsredovisning och av dessa får 85 procent en mer positiv bild. 90 procent av de  

medverkande anser att hållbarhetsrapporteringen bör ske utifrån riktlinjer och internationella  

standards för att öka trovärdigheten. Rapporten visar alltså hur viktigt det är för företag att 

kommunicera hållbarhetsarbetet på ett tydligt sätt för att öka trovärdighet och förbättra 

uppfattningen om företaget hos sina intressenter. Ett företags förmåga att kommunicera sin 
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verksamhet och vilka prestationer som gjorts på ett bra sätt till sina intressenter kan vara avgörande  

för företagets framgång och tillväxt. (KPMG 2008:9)

Enligt Skogsindustriernas trendrapport från 2009 har svenskars kunskap om energi och klimat ökat  

markant de senaste åren och deras engagemang i frågor som rör detta har därmed stegrat. Hela 76 

procent av de medverkande i undersökningen anser att svenska storföretag tar för litet miljöansvar.  

Stämmer det att företagen tar för litet miljöansvar eller kan det bero på att kommunikationen av  

dessa frågor är för dålig och att människor därför har en annan uppfattning? Enligt rapporten har  

svenskar fått en ökad medvetenhet om sin egen roll i miljöfrågan och hela 70 procent av de 

tillfrågade funderar över huruvida deras konsumtion påverkar miljön. Därmed ökar också 

efterfrågan på tydlig kommunikation kring dessa frågor eftersom fler och fler vill veta hur företag 

tar ansvar för att utifrån det kunna göra bedömning av informationen kopplat till sin egen 

konsumtion. (Skogsindustrierna 2009)
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3. Teori

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för mina valda teorier.

3.1 CSR

CSR har under de senaste åren debatterats flitigt, dels för att det är ett begrepp som är svårt att 

definiera eftersom det ständigt läggs in nya benämningar och värderingar i huruvida företag ska 

förhålla sig till CSR, men också därför att det råder vitt skilda meningar om vem som bör ta ansvar 

och på vilket sätt. Det råder således ingen konsensus om vad CSR egentligen innebär. Dock finns 

det några nyckelkomponenter som binder de olika synsätten samman och det går på så sätt att 

definiera innebörden av CSR. 

CSR står för Corporate Social Responsibility och betyder företags frivilliga samhällsansvar, vilket 

är uppdelade i tre områden: ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt 

ansvarstagande. Det ekonomiska ansvaret innebär att företaget ska nå så hög avkastning på 

investerat kapital som möjligt, men på ett sådant sätt som inte skadar miljö och samhälle, och på så  

sätt kunna ge utdelning till aktieägare och liknande. Det miljömässiga ansvaret handlar om att  

företaget ska verka på ett sätt som är skonsamt mot miljön och vår omvärld, inte endast på kort sikt  

utan på lång sikt. Det sociala ansvarstagandet rör på vilket sätt företaget bedriver sin verksamhet i 

hänsyn till övriga medborgares hälsa och välbefinnande. (Grankvist 2009:17)

Att företag tar samhällsansvar är idag viktigt på grund av flera olika anledningar, globaliseringen är 

en av dessa. Då företag verkar på den globala marknaden ställs högre krav från allmänheten att de  

tar ansvar. En bakomliggande orsak till varför CSR vuxit fram är just globaliseringsmotståndet som 

mötte företag under framför allt 1990-talet. Argumenten bestod i att företag med produktion i fattiga  

länder inte betalade ut tillräckliga löner till anställda och att arbetsförhållandena inte var acceptabla,  

men även att arbetare i väst fick sänkta löner på grund av att produktionen förflyttades till  

låglöneländer. (Borglund 2009:51) Denna kritik var något som företagen var tvungna att bemöta 

vilket gjordes genom att visa på de ekonomiska fördelar som skapas i regionen samt det ansvar som  

företaget tog gentemot olika typer av intressenter. I och med detta ställdes nya krav på företagens  

samhällsansvar inte endast från dess intressenter utan även från politiker och FN:s initiativ Global 

Compact skapades därmed, vilket är ett antal riktlinjer som företagen bör efterleva. (Borglund 
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2009:54) Företag som rör sig på en global marknad med varierande kulturer måste inte endast ta 

ställning till olika lagar och regler utan även skiftande sociala och kulturella normer vilket leder till  

att flera olika intressen måste tillfredsställas. (Werther 2011:20) Förändringen av internationella  

marknader till följd av globaliseringen bidrog till att människor blev mer medvetna om dels  

konsumtion men även miljö och oron för kulturell likriktning. För att möta de olika intressen och 

behov som råder är vikten av företags transparens oundviklig. Företag måste öppna upp sig och föra 

en dialog med sina intressenter. De företag som inte är transparenta kommer sannolikt inte att 

överleva särskilt länge eftersom att de ger ett intryck av att inte vara trovärdiga. Människor kan idag 

i och med teknologins utveckling även på egen hand granska företag på ett helt annat sätt än vad 

som tidigare varit möjligt och det är därför svårt för företag att dölja något. Därför är det viktigt att  

företag är transparenta i sin kommunikation till sina intressenter och där spelar 

hållbarhetsredovisningen en viktig roll. 

Vad som karaktäriserar CSR är att det verkar bortom lagen och att företag med andra ord frivilligt 

implementerar CSR i sin verksamhet. (Vogel 2005:2) Affärsvärlden och samhället har en nära 

relation och står i beroendeställning till varandra. Genom ett socialt kontrakt, ett så kallat licence to  

operate, vilket innebär att samhället ger sitt samtycke till att företag opererar marknaden i utbyte  

mot att företagen agerar hederligt och står till svars för sina handlingar utöver de krav som lagen 

säger. (Visser et al 2010:270) Varför företag väljer att implementera CSR i sin verksamhet kan bero  

på flera olika anledningar, till exempel stärka sin ställning gentemot sina konkurrenter, då ett  

ansvarstagande företag får ett bättre rykte. Men även för att reducera kostnader, för att skapa nya 

marknader eller öka personalens moral och lojalitet. Framför allt är det de yttre påtryckningarna och  

efterfrågan från intressenter som gör att företag väljer att tillämpa CSR. (Vogel 2005:3)

3.1.1 Argument för och emot CSR

Den främsta anledningen till varför företag tar mer ansvar i frågor rörande hållbarhet beror på att de  

ser en konkurrensfördel och vinning i detta. Argumenten lyder att ett mer ansvarstagande företag 

kommer att möta färre risker som exempelvis konsumentbojkott eller dylikt. Dock finns det inga 

bevis för att företag med ökat ansvar tjänar bättre eller når en högre vinst än sina konkurrenter.  

(Vogel 2005:16-17) Förespråkare av CSR anser att implementering av CSR i affärsverksamheter 

leder till reducerade kostnader samt innovationsutveckling vilket kan öppna upp nya marknader och 

därigenom leda till vinstmaximering. 

Kritiker av CSR menar dock att företag som använder sig av CSR endast gör det för att framstå som 
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mer ansvarstagande än vad de i själva verket är och att det kan fungera som en kosmetisk och  

retorisk förklädnad. De menar också att resurser spenderade på annat än ekonomisk vinning 

motsäger sig företags grundläggande ansvar gentemot sina intressenter. Förespråkare av CSR pekar 

dock på att företag som agerar på ett mer ansvarsfullt sätt kommer att bidra till en bättre relation till  

sina intressenter i det långa loppet. (Vogel 2005:20)

3.2 Intressentteorin

Enligt intressentteorin kan företag endast uppnå maximal vinning genom att ta ställning och hänsyn 

till sina intressenter. Det viktiga är inte att ta ställning till enskilda intressenter utan se till  

intressenternas behov och intressen som helhet. Det intressentteorin pekar på är således att alla 

intressenter är intressanta för ett företag. Den traditionella bilden av intressenter har tidigare varit att  

tillgodose den typ av intressenter som är kopplade till de ekonomiska frågorna som exempelvis  

aktieägare och liknande. Men enligt R. Edward Freeman, som är grundare av intressentteorin, måste 

företagen även uppmärksamma andra typer av intressenter som har andra intressen än de 

ekonomiska för att öka värdet i bolaget och behålla trovärdigheten. (YouTube) Ett företag har  

således en mängd olika typer av intressenter, både externt och internt. En intressent är en enskild 

person eller en grupp människor som på något sätt påverkas av hur företaget drivs utifrån 

ekonomiska, miljömässiga och/eller sociala faktorer. Det kan alltså röra sig om allt från anställda 

och ägare till leverantörer och samhället i övrigt. (Buchholtz och Carroll 2009:27) De olika 

intressenterna kan delas in i primära respektive sekundära intressenter beroende på vilket  

förhållande de har gentemot företaget. De primära intressenterna utgörs av den grupp intressenter 

vilka är essentiella för företagets fortsatta verkan, medan de sekundära intressenterna är de som 

influerar och påverkar eller influeras och påverkas av företagets handlingar. (Ljungdahl 1999:42) 

Ett sätt att tillgodose intressenternas behov är att kommunicera så tydligt som möjligt de åtgärder 

eller liknande som företaget har gjort. Hållbarhetsredovisningarna utgör då en central del i  

externkommunikationen för ett företag. Intressentteorin kan användas då företagsledningen ska göra  

en bedömning av vilken reaktion intressenterna har på hur bolaget har agerat i vissa situationer.  

Genom detta kan potentiella hot och möjligheter vaskas fram och användas vid bedömning av 

intressenternas roll för företaget. (Ljungdahl 1999:43)

3.3 Legitimitetsteorin

Legitimitetsteorin och intressentteorin är starkt sammankopplade med varandra, men medan 

intressentteorin syftar till att företaget måste tillgodose sina intressenters behov och intressen syftar  
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legitimitetsteorin till vilken uppfattning intressenterna har om företaget. Legitimitetsteorin menar att  

företag måste legitimera sig hos sina intressenter genom att kommunicera värderingar som stämmer  

överens med intressenternas. Ett sätt att kommunicera dessa värderingar är genom 

hållbarhetsredovisningar. (Belal 2008:14-15) Här kommer också de sekundära och primära 

intressenterna att spela en central roll. Eftersom att företaget ska legitimera sig måste det försäkra 

sig om att viktiga intressenter fortsätter sitt resursbidrag, vilket kan vara i form av investeringar  

eller dylikt. Det är viktigt att företaget har alla olika intressentgruppers intressen i beaktande då  

reaktionerna från de sekundära intressenterna, trots att de inte är essentiella för företagets 

verksamhet, kan påverka de primära intressenterna uppfattning i en negativ riktning. Då något 

betecknas som legitimt görs någon form av värdebedömning, vilket således gör att legitimitet är  

starkt kopplat till de normer och värderingar som råder i samhället. (Ljungdahl 1999:45)
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4. Metod

I detta metodavsnitt kommer jag att redogöra för vald metod samt reflektera kring mitt material och  

min undersöknings begränsningar.

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Kvantitativ innehållsanalys består av två komponenter; kvantitativ, alltså att undersökningen baseras 

på likvärdiga och därmed jämförbara uppgifter om så pass många analysenheter att dessa kan  

uttryckas och analyseras med siffror, och innehållsanalys, alltså en undersökning av innehållet i en 

text. (Esaiasson et al 2009:223) Den kvantitativa innehållsanalysen lämpar sig för att undersöka 

frekvens och/eller utrymme och passar därför mitt syfte. (Ekström och Larsson 2007:111)

Det finns fyra begrepp som är grundläggande för en kvantitativ innehållsanalys:

1. Objektivitet, analysen av innehållet ska vara oberoende av forskaren och en annan forskare 

ska därmed kunna göra om analysen och få samma resultat.

2. Systematik, analysens tillvägagångssätt ska vara klart definierat.

3. Kvantitet, variablerna i analysschemat ska kunna beskrivas kvantitativt alltså kunna 

bestämmas i termer av frekvens eller omfång och genom detta kunna fastställa statistiska 

samband.

4. Manifest innehåll, analysen begränsas till det som beskrivs explicit. 

Den kvantitativ innehållsanalysen kan inom medieforskning delas upp i två typer. Den ena rymmer 

studier som vill förklara hur innehållet har påverkats av exempelvis olika aktörer eller samhälleliga  

ideologier. Den andra vill istället ta reda på hur innehållet har påverkat individer och samhället.  

(Ekström och Larsson 2007:115) Jag kommer i min undersökning alltså söka förklaringar till hur 

innehållet har påverkats och inte hur det har påverkat. 

Datainsamlingen i samband med en kvantitativ innehållsanalys handlar om att fylla en så kallad  

datamatris, eller ett kodschema, med information. Kodschemat består av tre byggstenar vilka är 
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analysenheter, variabler och variabelvärden. Analysenheterna är de objekt som ska undersökas, i  

mitt fall alltså hållbarhetsredovisningarna. Variablerna är de egenskaper som finns hos objekten, 

alltså GRI:s olika riktlinjer. Slutligen ska varje egenskap kunna anta två eller flera värden 

(variabelvärden) och på så vis variera mellan analysenheterna. (Esaiasson et al 2009:48)

Mitt material består av hållbarhetsredovisningar från två olika företag som verkar inom samma 

område. Det ena företaget är ett privatägt börsnoterat bolag och det andra är ett statligt ägt bolag.  

Jag kommer att analysera totalt fyra hållbarhetsredovisningar, två från respektive företag där den 

ena redovisningen är från 2005 och den andra från 2010. Det är således företagens 

hållbarhetsredovisningar som är mina analysenheter. 

Mina variabler utgörs av GRI:s riktlinjer. Jag kommer att undersöka hållbarhetsredovisningarna och 

markera om företagen har redovisat enligt GRI:s riktlinjer eller ej och hur pass fullödig 

kommunikationen är för varje riktlinje. Jag har graderat företagens redovisning och kommunikation 

och poängsatt detta på en skala från 0-3; 0 (redovisar inte alls), 1 (redovisar knapphändigt), 2  

(redovisar väl), 3 (redovisar fullständigt). Jag har bedömt redogörelsen av varje riktlinje dels utifrån 

de kvantitativa uppgifter som redovisas men också vägt in hur mycket eller lite text företagen 

skriver kopplat till riktlinjerna. Ingen redovisning (0) innebär att riktlinjen inte kommuniceras över 

huvudtaget. Knapphändig redovisning (1) innebär att kommunikationen kring riktlinjen endast 

omnämns eller berörs. De riktlinjer som har redovisats väl (2) har kommunicerats antingen i text 

eller i siffror i ett diagram eller tabell. De riktlinjer där jag bedömt redovisningen som fullständig  

(3) innehåller alla efterfrågade siffror samt text som beskriver hållbarhetsarbetet för den specifika  

riktlinjen. 

Nedan följer ett exempel på hur jag har kodat knapphändig redovisning (1) och väl redovisning (2) 

för att konkretisera skillnaderna mellan dessa poäng. 

För GRI:s indikator LA 10 har jag poängsatt SCA:s kommunikation med 1 poäng för 2005 och 2  

poäng för 2010. Indikatorn eftersöker följande information: Genomsnittligt antal  

utbildningstimmar per anställd och år, fördelat på personalkategori. I hållbarhetsredovisningen från 

2005 beskrivs de olika utbildnings- och utvecklingsprogram som SCA erbjuder sina anställda och 

berättar att mer än 230 medarbetare hittills deltagit i kurserna (SCAs hållbarhetsredovisning 

2005:34). I hållbarhetsredovisningen från 2010 beskrivs att utbildningsprogrammen är tillgängliga 
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för anställda i olika kategorier i hela organisationen samt ger ett genomsnittligt resultat av hur  

många timmar de anställda genomgick utbildning (SCAs hållbarhetsredovisning 2010:47). SCAs 

kommunikation 2005 får 1 poäng eftersom att indikatorn kommuniceras men endast på ett 

knapphändigt sätt då inget exakt resultat redovisas för hur många anställda som deltagit i kurserna 

och övrig information så som antal timmar samt fördelning på personalkategori uteblir. SCAs  

kommunikation 2010 får dock 2 poäng då ett genomsnittlig resultat av antal utbildningstimmar  

redovisas samt att personalkategori omnämns. Dock saknas information kring hur 

anställningstimmarna är fördelade på personalkategori vilket gör att kommunikationen inte kan bli  

tilldelad 3 poäng.

Genom att värdesätta bolagens kommunikation av varje riktlinje kommer jag senare att kunna 

addera samtliga värden och få fram ett tydligt resultat på om kommunikationen har förändrats eller  

ej. Jag kommer även att kunna jämföra mina resultat mellan de olika bolagen och på så vis få fram 

om det finns någon skillnad i kommunikation beroende på ägarstruktur. Ju högre värde desto bättre 

är kommunikationen. 

4.2 GRI

GRI:s riktlinjer är indelade i tre övergripande områden vilka rör ekonomi (EC), miljö (EN) samt 

sociala frågor, vilka i sin tur är uppdelade på ett antal intresseområden; anställningsförhållanden och  

arbetsvillkor (LA), mänskliga rättigheter (HR), samhällsfrågor (SO) och produktansvar (PR). Varje  

intresseområde innefattar ett antal indikatorer som är klassificerade som antingen kärnindikatorer 

eller tilläggsindikatorer. Kärnindikatorerna är vanligtvis tillämpliga och anses relevanta för de flesta 

företag och ett företag bör redovisa dessa indikatorer. Tilläggsindikatorer kan också vara relevanta  

men de anses inte lika tillämpliga för alla typer av företa. (GRI 2006:7) GRI:s ramverk kan 

tillämpas på tre olika nivåer som benämns A-C. Varje nivå kan dessutom styrkas med ett + om 

redovisningen har genomgått bedömning från utomstående part. 

• Ekonomiska indikatorer (EC), 7 st.

De ekonomiska indikatorerna rör bolagets påverkan på de ekonomiska förhållandena hos bolagets 

intressenter men också på ekonomiska system på lokal, nationell och global nivå. (GRI 2006:25)

• Miljömässiga indikatorer (EN), 17 st.
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De miljömässiga indikatorerna tar upp hur bolaget påverkar levande och icke levande naturliga  

system. Indikatorerna täcker resultat som är kopplade till material, energi, vatten, utsläpp och avfall  

men omfattar också resultat kopplade till den biologiska mångfalden, etc. (GRI 2006:27)

• Sociala indikatorer.

De sociala indikatorerna rör den påverkan bolaget på de sociala system det verkar inom.

− Anställningsförhållanden och arbetsvillkor (LA), 9 st.

Resultatindikatorerna för anställningsförhållanden och arbetsvillkor rör 

anställningsformer, anställningsvillkor och personalomsättning, men också 

utbildning och löner. (GRI 2006:30)

− Mänskliga rättigheter (HR), 6 st.

Resultatindikatorer för mänskliga rättigheter ställer krav på bolaget att redovisa i 

vilken utsträckning mänskliga rättigheter beaktas vid investeringar och val av 

leverantörer respektive underleverantörer. Indikatorerna rör även anställdas 

utbildning i mänskliga rättigheter, föreningsfrihet, barnarbete, diskriminering etc.

(GRI 2006:32)

− Samhällsansvar (SO), 6 st.

Resultatindikatorer för samhällsfrågor rör bolagets påverkan på det samhälle som det  

verkar i. Särskilt söks information om risker som sammanhänger med bestickning 

och korruption, otillbörlig politisk påverkan och konkurrenshämmande aktiviteter. 

(GRI 2006:34) 

− Produktansvar (PR), 4 st.

Resultatindikatorer för produktansvar ger information om hur den redovisande 

organisationens produkter och tjänster direkt eller indirekt påverkar kunderna, i 

synnerhet vad avser hälsa och säkerhet, information och märkning, marknadsföring 

och integritet. (GRI 2006:36)

Jag kommer att utgå från GRI:s riktlinjer från 2006 då jag undersöker mina valda 

hållbarhetsredovisningar. Jag har valt att endast ta ställning till GRI:s kärnindikatorer och bortse 
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från tilläggsindikatorerna dels på grund av min uppsats omfattning men också därför att  

tilläggsindikatorerna i många fall inte redovisas i hållbarhetsredovisningarna. 

4.3 Intervjuer

För att ge min uppsats en ytterligare dimension och tyngd kommer jag att göra ett antal korta 

intervjuer med Karolina Dubowicz, konsult på Hallvarsson & Halvarsson med inriktning på frågor  

rörande CSR och hållbarhetsredovisning, Charlotte Jönsson, CSR manager på Sveaskog, samt 

Marita Sander, hållbarhetskommunikatör på SCA. Dessa intervjuer sker via mail då jag skickar ett 

antal frågor som mina intervjupersoner kan svara på i lugn och ro. Mitt syfte med dessa frågor är att  

få ytterligare information kring hur SCA och Sveaskog ser på värdet av kommunikation kring  

hållbarhetsfrågor, varför kommunikation kring detta är viktigt men också för att få en bild av hur de 

uppfattar sin egen kommunikation. Jag vill också få en utomståendes perspektiv på 

hållbarhetskommunikation och hur denne uppfattar vikten av sådan information och 

kommunikation. Den här typ av intervju har vissa begränsningar då jag exempelvis har svårt att  

följa upp respondenternas svar så som jag annars kan göra vid en personlig intervju. Det gäller även  

att försöka få ut så mycket information som möjligt i så korta frågor som möjligt så att 

intervjupersonerna faktiskt tar sig tid att svara på frågorna. Jag anser dock att mitt val av 

intervjumetod fungerar väl då det endast handlar om att ge min undersökning ytterligare tyngd och 

inte i syfte att ligga till grund för de  kvantitativa resultaten. 

4.4 Materialreflektion och begränsningar

Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på om det finns någon skillnad mellan 

kommunikation kring hållbarhetsfrågor beroende på ägandeform samt att ta reda på om 

kommunikationen har förändrats över tid. För att ta reda på detta har jag valt två företag inom 

samma bransch. För att göra min undersökning ytterligare reliabel hade det varit intressant att  

undersöka fler företag. Jag har dock bedömt att tidsaspekten och det massiva materialomfånget har 

utgjort begränsningar för en sådan undersökning. Hållbarhetsrapporterna som utgör det främsta av 

mitt material är stort i omfång och är tidskrävande att gå igenom och därav denna bedömning. Jag  

ville också fokusera på endast en bransch och valde då skogsbranschen eftersom skogen är en av  

Sveriges främsta naturtillgångar och en resurs som berör alla. Jag valde Sveaskog eftersom det är 

det enda statligt ägda skogsbolag som finns i Sverige och jag valde SCA eftersom det är det största 

börsnoterade aktieägarägda skogsbolaget som finns i Sverige. Det finns dock kooperativt ägda 

skogsbolag vilket hade kunnat vara intressant att undersöka och se om det finns någon skillnad 
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också mellan en sådan ägandeform jämfört med de andra, men begränsat med tid samt 

materialomfång gjorde att jag uteslöt denna ägandeform.

Jag har valt att gradera kommunikationen i hållbarhetsredovisningarna utifrån ett fyrskaligt 

poängsystem. Detta medför att bedömningen av de två poäng (1 och 2) som ligger mellan obefintlig  

redovisning (0) och fullständig redovisning (3) kan tendera att få en subjektiv bedömning. En sådan 

bedömning hade kunnat uteslutas om jag valt att gradera kommunikationen enbart utifrån om 

bolagen kommunicerar indikatorerna eller ej, eller om jag endast haft en gradering mellan obefintlig 

redovisning och fullständig redovisning. Efter att ha gått igenom hållbarhetsrapporterna kunde jag 

dock urskilja en stor variation i hur informationen kommunicerades och ansåg därför att ytterligare  

en skala var nödvändig för att ge rättvisa till undersökningen. Genom att ha fyra nivåer har jag  

kunnat urskilja kvalitetsskillnader i kommunikationen då redovisning har funnits men varit av olika  

kvalitet. Jag har på så sätt också fått fram ett tydligare resultat för hur bolagen kommunicerar sitt 

hållbarhetsarbete. 
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5. Resultat

I detta avsnitt kommer jag redovisa mina resultat från den kvantitativa innehållsanalysen samt de  

intervjuer som gjorts.

5.1 Kort om varje hållbarhetsredovisning

SCA:s hållbarhetsredovisning från 2005 omfattar 60 sidor som innehåller miljöredovisning, social  

rapportering och RMS (resursledningssystem). Hållbarhetsredovisningen inleds med fakta om SCA 

i korthet, miljödata, inledning av SCA:s dåvarande VD Jan Åström, företagets policy samt 

utvärdering av bolagets hållbarhetsarbete. Hållbarhetsredovisningen är illustrerad med bilder som 

associeras med företaget och skogsbruk och pappersvara. Siffror redovisas i tabeller och diagram 

som är tydligt utformade. 

SCA:s hållbarhetsredovisning från 2010 omfattar 68 sidor och har ett liknande upplägg som 

redovisningen från 2005. Men här ingår förutom redovisning av miljö- och socialt ansvar också ett 

eget avsnitt som rör det ekonomiska ansvaret, samt en redogörelse för företagets hållbarhetsstrategi. 

Redovisningen inleds på samma sätt som den från 2005 med en presentation av företaget i korta 

drag samt ett par sidor där VD Jan Johansson har ordet. 

 

Sveaskogs hållbarhetsredovisning från 2005 omfattas av 40 sidor med ett annorlunda upplägg 

jämfört med SCA:s redovisningar. Hållbarhetsredovisningen inleds på samma sätt med en 

presentation av företaget och text där VD Gunnar Olofsson har ordet. Vidare följer redogörelse för 

miljöansvar, socialt ansvar och samhällsansvar som illustreras med tabeller och diagram. Den stora  

skillnaden mot SCA:s hållbarhetsredovisningar är att Sveaskogs redovisning innehåller en mängd 

intervjuer av anställda eller andra personer som på något sätt berör koncernen. Sveaskogs  

hållbarhetsredovisning från 2005 känns fattig på information i jämförelse med 

hållbarhetsredovisningarna från SCA. Den är inte heller lika väl illustrerad med bilder och kommer 

inte upp i samma höga ambitionsnivå som SCA varken 2005 eller 2010. 

Sveaskogs hållbarhetsredovisning från 2010 är betydligt mer omfattande i informationsmängd än 

den från 2005. Hållbarhetsredovisningen är en del av Sveaskogs årsredovisning för 2010 vilka 
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omfattar sammanlagt 108 sidor där hållbarhetsredovisningen utgör ungefär 30 av dessa.  

Hållbarhetsredovisningen inleds med kommentar från miljö- och hållbarhetschefen Olof Johansson 

och fortsätter med en så kallad väsentlighetsanalys och intressentdialog där frågor rörande 

intressenter tas upp. Därefter följer avsnitt som belyser ekonomiskt ansvar, miljöansvar och socialt 

ansvar. Hållbarhetsredovisningen avslutas med en mycket noggrann innehållsförteckning enligt  

GRI. Informationstext blandas med tabeller och diagram. Det märks tydligt att Sveaskog har satsat  

mer på hållbarhetsredovisningen 2010 jämfört med 2005. 

5.2 Resultat utifrån GRI:s riktlinjer

Efter att jag har värdesatt företagens kommunikation för varje enskild riktlinje har jag fått fram 

tydliga resultat för att båda företagens kommunikation förbättrats väsentligt på fem år. Tabell 1 visar  

att SCA:s kommunikation för 2005 kom upp i 70 poäng och 104 poäng för 2010, då maxpoängen är 

148 om antalet riktlinjer multipliceras med den högsta möjliga poängen (3). Sveaskog däremot hade 

endast endast 40 poäng 2005 men förbättrade sig till 92 poäng 2010. SCA kommunicerar därmed 

48,5 procent bättre 2010 mot 2005 och har ökat med 34 poäng. Sveaskog har förbättrats med hela  

130 procent mot 2005 och har ökat med 52 poäng. Sveaskog hade dock väldigt lågt värde 2005 och 

har därför haft lättare att öka procentuellt jämfört med SCA som har legat på en relativt jämn hög 

nivå sedan 2005. SCA är också bättre i sin kommunikation både 2005 och 2010 jämfört med 

Sveaskog som ligger efter båda åren. 

Tabell 1

Totalpoäng för varje intresseområde per företag och år:

SCA 2005 SCA 2010 Sveaskog 2005 Sveaskog 2010

Ekonomi - EC (7 
riktlinjer)

11 17 7 17

Miljö - EN (17 
riktlinjer)

32 40 21 29

Anställningsförhål
landen/villkor - 
LA (9 riktlinjer)

10 19 8 21

Mänskliga 
rättigheter - HR (6 
riktlinjer)

8 11 0 11

Samhällsansvar - 
SO (6 riktlinjer)

8 12 3 8

Produktansvar - 1 5 1 6
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PR (4 riktlinjer)

Totalt: 70/148 104/148 40/148 92/148

Tabell 2 visar att SCA kommunicerar bättre än Sveaskog då poängen för både åren slagits samman.  

Resultatet visar att SCA är 32 procent bättre än Sveaskog. 

Tabell 2

Totalpoäng sammanslagen för 2005 och 2010 per företag

SCA Sveaskog

174 132

Tabell 3 visar också att kommunikationen är bättre 2010 än 2005 då poängvärdet för båda företagen 

slagits ihop. Resultatet visar att kommunikationen har förbättrats med 78 procent. 

Tabell 3

Totalpoäng för båda företagen per år

2005 2010

110 196

5.2.1 Resultat för de ekonomiska indikatorerna

Tabell 4 visar att SCA har förbättrat sin kommunikation av de ekonomiska indikatorerna med 6 

poäng från 2005 till 2010. I snitt har SCA fått 1,6 poäng på varje riktlinje 2005 och ökat till 2,4  

poäng i snitt för 2010. Sveaskog har även de förbättrat sin kommunikation och ökat med 10 poäng 

från 2005 till 2010. I snitt har Sveaskog fått 1 poäng för varje riktlinje 2005 och ökat till 2,4 poäng  

för 2010. Den procentuella ökningen är för SCA 64 procent och för Sveaskog 143 procent. 

Tabell 4

Ekonomiskt ansvar (EC)

SCA 2005 SCA 2010 Sveaskog 2005 Sveaskog 2010

Totalpoäng 11 17 7 17

Snittpoäng 1,6 2,4 1 2,4

Procentuell förb. 64 % 143 %
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5.2.2 Resultat för de miljömässiga indikatorerna

Båda företagen har under både 2005 och 2010 fått högst poäng för miljökommunikationen (EN),  

men det är också det område vilket har flest antal indikatorer och det blir därför lättare att öka i  

poäng. SCA:S kommunikation har i snitt fått 1,9 poäng för varje riktlinje rörande miljö under 2005 

jämfört med 2010 då de ökat till 2,4 poäng per riktlinje. Sveaskog har fått 1,2 poäng för varje 

riktlinje rörande miljö 2005 jämfört med 1,7 poäng 2010. Sveaskog har därmed lägre poäng 2010 

mot vad SCA hade 2005. Den procentuella ökningen för SCA är 25 procent och 38 procent för 

Sveaskog. 

Tabell 5

Miljöansvar (EN)

SCA 2005 SCA 2010 Sveaskog 2005 Sveaskog 2010

Totalpoäng 32 40 21 29

Snittpoäng 1,9 2,4 1,2 1,7

Procentuell förb. 25 % 38 %

5.2.3 Resultat för de sociala indikatorerna

Båda bolagen har förbättrat sin kommunikation även kring de sociala indikatorerna. Den 

sammanlagda förbättringen för alla indikatorer är för SCA 74 procent och för Sveaskog 183 

procent. 

SCA har i snitt fått 1,1 poäng för varje riktlinje som berör anställningsformer och 

anställningsvillkor (LA) under 2005 och ökat till 2,1 poäng för 2010. Sveaskog har i snitt fått 0,9 

poäng för samma riktlinjer under 2005 och ökat till 2,3 poäng för 2010. Den procentuella 

förbättringen av kommunikationen mellan 2005 och 2010 är för SCA 90 procent och för Sveaskog 

163 procent.

Tabell 6

Anställningsansvar (LA)

SCA 2005 SCA 2010 Sveaskog 2005 Sveaskog 2010

Totalpoäng 10 19 8 21

Snittpoäng 1,1 2,1 0,9 2,3

Procentuell förb. 90 % 163 %
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SCA:s kommunikation av riktlinjerna för mänskliga rättigheter (HR) för 2005 har i snitt fått 1,3 

poäng, medan de för 2010 fått 1,8 poäng i snitt. Sveaskog fick 2005 0 poäng för deras 

kommunikation av riktlinjerna som rör mänskliga rättigheter men kommunicerade lika bra som 

SCA under 2010 och har således 1,8 poäng i snitt. 

Tabell 7

Mänskliga rättigheter (HR)

SCA 2005 SCA 2010 Sveaskog 2005 Sveaskog 2010

Totalpoäng 8 11 0 11

Snittpoäng 1,3 1,8 0 1,8

Procentuell förb. 37,5 % Värdet går från 0

SCA har fått 1,3 poäng i snitt för kommunikationen av de riktlinjer som rör samhällsfrågor (SO) för  

2005 och ökat till 2 poäng för 2010. Sveaskog har endast fått 0,5 poäng i snitt för 2005 och ökat till  

samma poäng som SCA har 2005, alltså 1,3 poäng i snitt. Den procentuella förbättringen för SCA är  

50 procent bättre och 167 procent för Sveaskog. 

Tabell 8

Samhällsansvar (SO)

SCA 2005 SCA 2010 Sveaskog 2005 Sveaskog 2010

Totalpoäng 8 12 3 8

Snittpoäng 1,3 2 0,5 1,3

Procentuell förb. 50 % 167 %

Tabell 9 visar att kommunikationen av produktansvar (PR) har för SCA ökat med 400 procent då de 

har fått 5 poäng 2010 men endast 1 poäng 2005. 2005 har varje riktlinje i snitt fått 0,25 poäng och 

2010 har de fått 1,25 poäng i snitt. Sveaskog har även de fått 0,25 poäng för deras kommunikation 

av riktlinjerna som berör produktansvar 2005 men har fått 1,5 poäng i snitt 2010. Den procentuella 

förbättringen för Sveaskog är 500 procent. 

Tabell 9

Produktansvar (PR)

SCA 2005 SCA 2010 Sveaskog 2005 Sveaskog 2010

Totalpoäng 1 5 1 6
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Snittpoäng 0,25 1,25 0,25 1,5

Procentuell förb. 400 % 500 %

5.3 Resultat från intervjuerna

Resultaten från mina intervjuer med företrädare för respektive undersökt bolag samt en konsult 

visar att det läggs stort fokus på företags intressenter och att kommunikation och information 

speglar de frågor som är viktiga för dessa. Fler och fler bolag lägger större resurser på 

hållbarhetsredovisningarna och intresset för miljö- och hållbarhetsfrågor har ökat de senaste åren. 

”Många, särskilt större och/eller noterade bolag, har på senare år dedikerat mer resurser till  

hållbarhetsredovisningen – inte nödvändigtvis på bekostnad av den finansiella redovisningen”  

Karolina Dubowicz (Hallvarsson & Halvarsson)

Charlotte Jönsson (Sveaskog) menar att kommunikation och information är ett viktigt verktyg för  

företaget att skapa förankring hos sina intressenter. Då det finns olika förväntningar på hur företaget  

agerar spelar kommunikation en avgörande roll för hur företaget uppfattas av sina intressenter. SCA 

har märkt av ett större intresse kring hållbarhetsfrågor då kunder, konsumenter, investerare och inte 

minst anställda ställer frågor och krav på kommunikation kring sådana frågor. Kommunikationen 

har därför ökat och Marita Sander (SCA) jobbar nu uteslutande med hållbarhetskommunikation, en  

funktion som inte fanns tidigare. Hon pekar också på att det generellt ställs högre krav på 

kommunikation från ett börsnoterat företag och att hållbarhetsområdet inte är något undantag. 

”Vi har höga ambitioner inom hållbarhetsområdet och även höga ambitioner att kommunicera  

detta” Marita Sander (SCA)

Charlotte Jönsson (Sveaskog) påpekar att miljö och hållbarhet varit ett prioriterat område att  

kommunicera kring under lång tid men att ambitionsnivån har höjts de senaste åren, till exempel så  

inrättades en ny tjänst som CSR-ansvarig på Sveaskog 2009. Hon säger också att den lag som 

trädde i kraft 2008 om att alla statligt ägda bolag ska redovisa utifrån GRI:s riktlinjer har påverkat  

Sveaskog till att bli bättre på att kommunicera sitt hållbarhetsarbete. 

”Att redovisa enligt GRI har gett oss en struktur i vårt arbete och genom det externa bestyrkandet  

får vi värdefull input från våra revisorer” Charlotte Jönsson (Sveaskog)
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6. Diskussion och slutsats

Här nedan kommer jag att diskutera mina resultat och koppla dessa till mina valda teorier.

Resultaten från min undersökning visar att det finns en skillnad mellan bolagens ägandeform och 

kommunikationen av hållbarhetsfrågor i hållbarhetsredovisningarna. SCA som är ett börsnoterat 

aktieägarägt bolag kommunicerar bättre än Sveaskog 2005 och i de flesta fall 2010. Att SCA 

kommunicerar bättre kan bero på att en av deras intressentgrupper, aktieägarna, tagit direkt 

ekonomisk risk och därmed har ett tydligare direkt intresse av hur bolaget sköter sig ur flera 

aspekter än enbart de rent ekonomiska. SCA verkar på en internationell marknad vilket bidrar till  

ökade påtryckningar om att agera mer hållbart och höga krav ställs därmed på kommunikationen 

kring sådana frågor. SCA har därmed många olika intressen att tillgodose och vikten av bra och 

tydlig kommunikation är stor. Sveaskogs främsta intressenter är Sveriges skattebetalare vilka  

förvisso är många och säkerligen har ett intresse av att bolaget månar om hållbar utveckling. Men 

den absoluta merparten av dessa är inte medvetna om sitt ”ägande” och ställer därmed inga krav på  

kommunikationen av dessa frågor. Vad som skiljer bolagen åt är alltså att delar av SCA:s  

intressenter, aktieägarna, är aktiva medan Sveriges skattebetalare som äger Sveaskog är passiva. 

Detta eftersom att SCA:s aktieägare har gjort ett aktivt val då de satsat pengar i bolaget och därmed 

också har ett mer medvetet intresse för att bolaget ska skötas på ett bra sätt och på grund av det 

ställer högre krav på bolagets kommunikation. SCA:s aktieägare gör genom sina val att investera i  

bolaget att de legitimerar bolaget och det är här legitimitetsteorin kommer in i bilden.  

Intressentteorin säger att bolagen måste uppmärksamma andra typer av intressenter än de med rent  

ekonomiska intressen, ägarna, för att öka värdet på bolaget och för att stärka trovärdigheten på 

marknaden. Aktieägarna har därmed insett vikten av att bolagen hanterar och kommunicerar även  

hållbarhetsfrågor med hög kvalitet. Intressentteorin ger även företagsledningen signaler om hur  

olika intressenter uppfattar och reagerar på hur företaget agerar i olika situationer. För ett företag 

som är börsnoterat är det extra viktigt då dessa signaler kan ge ledningen ökad insikt om hur bolaget  

på sikt kan maximera sitt värde. 

Genom att bolagen blir bättre i sin kommunikation kring frågor som rör hållbarhet blir det lättare 

för samhället att bedöma huruvida bolaget kan ses som en god samhällsmedborgare eller ej. Jag 

menar att det är av största intresse för mina undersökta bolag att de kommunicerar tydligt och klart  
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hur deras verksamhet påverkar olika hållbarhetsfrågor, då deras intressenter i allra högsta grad har  

ett intresse av sådan information eftersom företagen verkar inom en industri som som har stor 

inverkan på lokalbefolkning, anställda och närmiljö. Resultaten från mina intervjuer visar också att 

stort fokus läggs på intressenterna och att hållbarhetsrapporterna fungerar som ett verktyg för att 

tillgodose deras krav. Genom att kommunicera väl kring frågor rörande hållbarhet kan bolagen 

tillgodose fler intressenter och inte enbart de vars högsta prioritet ligger på de ekonomiska frågorna.  

De sekundära intressenterna intresserar sig med största sannolikhet mer för hållbarhetsfrågor. Deras 

informationsbehov måste tillfredsställas för att minska risken för negativ ryktesspridning, vilket 

annars skulle kunna påverka de primära intressenternas uppfattning i negativ riktning. 

Mina resultat visar också på skillnader över tid och en förbättring av kommunikationen har skett för 

båda bolagen mellan 2005 och 2010. En sammanslagning av poängen för båda bolagen uppdelat på 

år visar att det skett en förbättring med 78 procent. Svenskars ökade kunskap och engagemang 

kring hållbarhetsfrågor samt ett växande intresse för CSR har bidragit till högre krav på  

kommunikation kring hållbarhet. Detta har medverkat till att medvetenheten kring hållbarhetsfrågor  

har ökat och bolagen har därför blivit bättre på att kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Det är idag 

inte accepterat att företag inte är transparenta i sin kommunikation kring hållbarhetsfrågor och de 

yttre påtryckningarna från intressenter gör att fler företag idag är medvetna om vikten av tydlig  

hållbarhetskommunikation. Hållbarhetsredovisningarna har genom detta blivit ett konkurrensmedel 

för bolag. Troligt är också att en hållbarhetsredovisning är lättare att ta till sig än vad en traditionell  

årsredovisning är då frågor som rör exempelvis miljö eller mänskliga rättigheter riktar sig till 

människors känslor på ett annat sätt än vad innehållet i en årsredovisning gör vilken är av 

ekonomisk karaktär. 

Sveaskogs kommunikation av hållbarhetsfrågor 2010 har förbättrats betydligt från 2005. Det tror 

jag till stor del beror på att bolaget gjorde sin allra första externa hållbarhetsredovisning 2005 och  

därmed inte hade fått in rutiner på hur en sådan ska se ut eller vilka olika komponenter som ska  

finnas med i en fullständig rapport. Att det instiftades en lag om att statligt ägda bolag ska ha en 

hållbarhetsredovisning och redovisa utifrån GRI:s riktlinjer kan också ha haft en bidragande effekt  

på kvaliteten i redovisningen, då bolag fått upp ögonen för denna typ av kommunikation gentemot  

sina intressenter. Detta bekräftar också Charlotte Jönsson (Sveaskog) då hon menar att GRI har 

bidragit till att arbetet med redovisningen fått en tydligare struktur och tillfört värdefull extern  

information. Ett börsnoterat bolag som SCA blir granskat varje dag vilket bidrar till att brister i  

kommunikation kan bli förödande för företagets relation till sina intressenter. Därför måste ett 
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sådant bolag hela tiden se över sin kommunikation och ständigt förbättras för att behålla sin 

trovärdighet. 

Den slutsats som går att dra utifrån min undersökning är alltså att det finns en skillnad i kvalitet på 

kommunikation kring hållbarhetsfrågor beroende på vilken ägandeform ett bolag har. Det  

aktieägarägda börsnoterade SCA kommunicerar bättre än vad det statligt ägda Sveaskog gör. 

Skillnader visar sig också över tid där kommunikationen har förbättrats från 2005 till 2010 för båda 

bolagen. Jag vill dock poängtera att jag inte tagit hänsyn till om det som kommuniceras i  

rapporterna är av negativ eller positiv karaktär vilket alltså innebär att SCA inte nödvändigtvis är ett  

mer hållbart bolag än Sveaskog, de är endast bättre på att kommunicera kring frågor rörande  

hållbarhet. 

6.1 Förslag till vidare forskning

Min undersökning kan ligga till grund för vidare forskning rörande kommunikation kring 

hållbarhetsfrågor. Exempelvis skulle en liknande undersökning kunna göras på bolag inom andra 

branscher. Den kvantitativa undersökningen skulle också kunna fungera som en startpunkt för 

kvalitativ forskning med djupintervjuer om varför kommunikationen kring dessa frågor har blivit  

viktigare och ökat i omfång. Ett annat alternativ skulle kunna vara att utgå från mottagarens 

perspektiv och undersöka hur olika intressentgrupper uppfattar hållbarhetskommunikationen från 

olika bolag och vilket värde de sätter på sådan typ av kommunikation och information. Syftet med 

min undersökning har varit att ta reda på hur väl företagen kommunicerar kring hållbarhetsfrågor 

och jag har således inte tagit hänsyn till om det som kommuniceras stämmer överens med det  

hållbarhetsarbete som bolagen har gjort i verkligheten. Det skulle därför vara intressant för vidare  

forskning att undersöka om det som kommuniceras i hållbarhetsrapporterna stämmer överens med 

vad företagen verkligen har gjort i sitt hållbarhetsarbete.  

29



7. Källförteckning

7.1 Tryckta källor

Belal, Ataur Rahman (2008) Corporate social responsibility reporting in developing countries.  

Hampshire, Ashgate Publishing Limited.

Borglund, Tommy, De Geer, Hans och Hallvarsson, Mats (2009) Värdeskapande CSR – Hur företag  

tar socialt ansvar. Falun, Norstedts Akademiska Förlag.

Buchholtz, Ann K, Carroll, Archie B (2009) Business and society: Ethics and stakeholders  

management. Mason, Cengage Learning Inc. 

Ekström, Mats och Larsson, Larsåke (2007) Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund, 

Studentlitteratur.

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena (2009) Metodpraktikan 

– Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm, Norstedts Juridik AB.

Grankvist, Per (2009) CSR i praktiken. Malmö, Liber.

Ljungdahl, Fredrik (1999) Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag. Lund, Lund 

University Press. 

SCAs Hållbarhetsredovisning (2005)

SCAs Hållbarhetsredovisning (2010)

Sveaskogs hållbarhetsredovisning (2005)

Sveaskogs hållbarhetsredovisning (2010)

Sveaskogs årsredovisning (2010)

30



Visser, W., Matten, D., Pohl, M och Tolhurst, N (2010) The A – Z of corporate social responsibility. 

Sussex, John Wiley and Sons Inc. 

 

Werther, William B. Jr & Chandler, David (2011) Strategic corporate social responsibility: 

stakeholders in a global environment. Thousand Oaks, SAGE Publications Inc.

7.2 Elektroniska källor

GRI - Global Reporting Initiative (2006) Riktlinjer för hållbarhetsredovisning.
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Swedish-G3-Reporting-Guidelines.pdf 
(Hämtad 12-05-24)

KPMG (2008) Sustainability reporting – A guide.

http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/sustainable_guide

_0811.pdf  

(Hämtad 12-05-24)

KPMG (2008) Count me in – The readers take on sustainability reporting.

https://www.kpmg.com/GR/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Sustainability/Documents/C

ountMeIn.pdf 

(Hämtad 12-05-24)

Regeringskansliet (2007) Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/41/19/ea93479e.pdf

(Hämtad 11-04-01)

Skogsindustrierna (2009) Skogsindustriernas trendrapport 2009.

http://www.skogsindustrierna.org/om_oss/publikationer_3/skrifter_1/utgivningsar_2010/skogsindus

trin_en_faktasamling_2008_1_2 

(Hämtad 11-05-24)

Skogsindustrierna (2010) Export och import av några varugrupper 2010.

http://skogsindustrierna.org/web/Export_och_import_av_nagra_varugrupper_2010.aspx

(Hämtad 11-05-09)

31

http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/G31Guidelines/
http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/G31Guidelines/
https://www.kpmg.com/GR/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Sustainability/Documents/CountMeIn.pdf
https://www.kpmg.com/GR/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Sustainability/Documents/CountMeIn.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/41/19/ea93479e.pdf
http://skogsindustrierna.org/web/Export_och_import_av_nagra_varugrupper_2010.aspx
https://www.kpmg.com/GR/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Sustainability/Documents/CountMeIn.pdf
http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/sustainable_guide_0811.pdf
http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/sustainable_guide_0811.pdf


Youtube, online.

http://www.youtube.com/watch?v=Ih5IBe1cnQw 

(Hämtad 12-05-24)

7.3 Övriga källor

Dubowicz, Karolina (11-05-17) CSR-konslut på Hallvarsson & Halvarsson

Jönsson, Charlotte (11-05-17) CSR-manager på Sveaskog

Sander, Marita (11-05-17) Hållbarhetskommunikatör på SCA

8. Bilagor

8.1 Kodschema

  SCA, 2005   SCA, 2010   Sveaskog, 2005   Sveaskog, 2010
EC 1
Skapat  och  levererat 
direkt  ekonomiskt 
värde,  inklusive 
intäkter, 
rörelsekostnader, 
ersättning  till 
anställda,  gåvor  och 
andra 
samhällsinvesteringar, 
balanserad vinst samt 
betalningar  till 
finansiärer  och  den 
offentliga sektorn.

1 3 3 3

EC 2
Finansiell  påverkan, 
samt andra risker och 
möjligheter  för 
organisationens 
aktiviteter, 
hänförliga  till 
klimatförändringen.

1 3 1 2

EC 3 
Omfattningen  av 
organisationens 
förmånsbestämda 
åtaganden. 

2 3 0 1

EC 4
Väsentligt  finansiellt 
stöd  från  den 
offentliga sektorn. 

0 0 0 0

EC 6 
Policy och praxis samt 
andelen utgifter som 
betalas  till  lokala 
leverantörer  på 
väsentliga 
verksamhetsplatser.

1 2 1 3

EC 7
Rutiner  för 
lokalanställning  och 
andelen  av  ledande 
befattningshavare 
som  anställts  lokalt 
där  organisationen 
har  betydande 
verksamhet.

3 3 0 3
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EC 8
Utveckling  och 
påverkan  av 
investeringar i 
infrastruktur  och 
tjänster  som 
huvudsakligen  görs 
för  allmänhetens 
nytta,  på  kommersiell 
basis  eller  utan  full 
ersättning.

3 3 2 3

E N 1 
Materialanvändning  i 
vikt eller volym

3 3 2 2

EN 2 
Återvunnet  material  i 
procent  av 
materialanvändning

3 3 0 0

EN 3 
Direkt 
energianvändning  per 
primär energikälla

3 3 2 3

EN 4 
Indirekt 
energianvändning  per 
primär energikälla

3 3 2 3

EN 8 
Total 
vattenanvändning  per 
källa

3 3 0 0

EN 11 
Lokalisering  och 
storlek  av  ägd,  hyrd 
och brukad  mark,  i 
eller  intill  skyddade 
områden med  högt 
biologiskt 
mångfaldsvärde 
utanför skyddade 
områden. 

0 2 1 2

EN 12 
Beskrivning  av 
väsentlig  påverkan 
från aktiviteter, 
produkter och tjänster 
på  den biologiska 
mångfalden  i 
skyddade  områden, 
samt  områden  med 
hög  biodiversitet 
utanför 
skyddade områden.

0 1 0 3

EN 16 
Totala  direkta  och 
indirekta  utsläpp  av 
växthusgaser, i vikt.

2 3 3 3

EN 17 
Andra  relevanta 
indirekta  utsläpp  av 
växthusgaser, i vikt.

0 0 0 0

EN 19 
Utsläpp  av 
ozonnedbrytande 
ämnen, i vikt.

3 3 3 3

EN 20
NOx, SOx  samt andra 
väsentliga 
luftföroreningar,  i  vikt 
per typ.

3 3 3 3

EN 21
Totalt  utsläpp  till 
vatten,  per  kvalitet 
och recipient.

1 3 1 0

EN 22
Total  avfallsvikt,  per 

2 2 1 1
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typ  och 
hanteringsmetod.

EN 23
Totalt antal och volym 
av väsentligt spill.

2 2 0 0

EN 26
Åtgärder  för  att 
minska  miljöpåverkan 
från  produkter  och 
tjänster,  samt resultat 
härav.

2 3 2 0

EN 27
Procent  av  sålda 
produkter  och  deras 
förpackningar  som 
återinsamlas,  per 
kategori.

2 2 0 0

EN 28
Monetärt  värde  av 
betydande  böter,  och 
det totala antalet icke-
monetära  sanktioner 
till 
följd  av  överträdelser 
av  miljölagstiftning 
och 
-bestämmelser.

0 1 1 3

LA 1
Total  personalstyrka, 
uppdelad på anställ- 
ningsform, 
anställnings-villkor 
och region.

1 1 1 3

LA 2
Antal  anställda  som 
slutat  och 
personalomsättning, 
per  åldersgrupp,  kön 
och region.

0 1 1 3

LA 4 
Andel  av 
personalstyrkan  som 
omfattas av 
kollektivavtal. 

2 3 0 3

LA 5
Minsta  varseltid 
angående  betydande 
för  ändringar  i 
verksamheten,  med 
upplysning  om 
huruvida  detta  är 
specificerat  i 
kollektivavtal.

1 3 0 1

LA 7
Omfattningen  av 
skador, 
arbetsrelaterade 
sjukdomar,  förlorade 
dagar, frånvaro samt 
totala  antalet 
arbetsrelaterade 
dödsolyckor  per 
region. 

3 3 2 3

LA 8
Utbildning, rådgivning, 
förebyggande 
åtgärder  och 
riskhanteringsprogram 
på plats för att stödja 
de  anställda,  deras 
familjer  eller 
samhällsmedlemmar 
beträffande allvarliga 
sjukdomar. 

2 3 1 1

LA 10
Genomsnittligt  antal 
utbildningstimmar  per 

1 2 2 3
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anställd  och  år, 
fördelat på 
personalkategorier.

LA 13
Sammansättning  av 
styrelse  och  ledning 
samt  uppdelning  av 
andra  anställda  efter 
kön, 
åldersgrupp,minoritets
-grupptillhörighet  och 
andra 
mångfaldsindikatorer. 

0 3 1 2

LA 14
Löneskillnad i procent 
mellan  män  och 
kvinnor  per 
personalkategori.

0 0 0 2

HR 1
Procentuell  andel och 
antal betydande 
investeringsbeslut 
som  inkluderar  krav 
gällande  mänskliga 
rättigheter,  eller  som 
har  genomgått  en 
granskning  av  hur 
mänskliga  rättigheter 
hanteras. 

2 2 0 0

HR 2
Procent av betydande 
leverantörer och 
underleverantörer 
som  har  granskats 
avseende  efterlevnad 
av mänskliga 
rättigheter,  samt 
vidtagna åtgärder.

0 3 0 2

HR 4
Antal  fall  av 
diskriminering,  samt 
vidtagna åtgärder.

0 3 0 3

HR 5
Verksamheter för vilka 
man uppmärksammat 
att  föreningsfriheten 
och  rätten  till 
kollektivavtal kan vara 
väsentligt hotade och 
åtgärder som vidtagits 
för  att  stödja  dessa 
rättigheter.

0 1 0 1

HR 6
Verksamheter för vilka 
man uppmärksammat 
att  det finns väsentlig 
risk  för  fall  av 
barnarbete  och 
åtgärder som vidtagits 
för  att  bidra  till 
avskaffande  av 
barnarbete.

3 1 0 3

HR 7
Verksamheter för vilka 
man  uppmärksammat 
att  det finns väsentlig 
risk  för  tvångsarbete 
och  obligatoriskt 
arbete,  och  åtgärder 
som  vidtagits  för  att 
bidra  till  avskaffande 
av 
tvångsarbete  eller 
obligatoriskt arbete.

3 1 3 2

SO 1
Typ,  omfattning  och 
ändamålsenlighet  av 
de  program  och 
rutiner som utvärderar 

1 3 3 2
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och  styr 
verksamhetens 
påverkan  på 
samhällen,  inklusive 
inträde,  verksamhet 
och utträde. 

SO 2
Procentandel  och 
totala  antalet 
affärsenheter  som 
analyserats  avseende 
risk för korruption.

0 3 0 2

SO 3
Procentandel  av  de 
anställda  som 
genomgått 
utbildning  i 
organisationens 
policyer  och  rutiner 
avseende  motverkan 
mot korruption.

3 3 0 1

SO 4
Åtgärder som vidtagits 
på  grund  av 
korruptions-incidenter.

2 3 0 1

SO 5
Politiska 
ställningstaganden 
och  delaktighet  i 
politiska 
beslutsprocesser  och 
lobbying.

0 0 0 1

SO 8
Belopp för  betydande 
böter  och  totalt  antal 
icke-monetära 
sanktioner mot  
organisationen  för 
brott  mot  gällande 
lagar  och 
bestämmelser.

2 0 0 1

PR 1 
De  faser  i  livscykeln 
då  produkters  och 
tjänsters påverkan på 
hälsa  och  säkerhet 
ska  utvärderas  i 
förbättringssyfte,  och 
andelen av väsentliga 
produkt-  och 
tjänstekategorier som 
genomgått  sådana 
utvärderingsprocesser
. 

1 2 0 1

PR 3
Typ  av  produkt-  och 
tjänsteinformation 
som 
krävs enligt  rutinerna, 
samt  andel  i  procent 
av  produkter  och 
tjänster som berörs av 
dessa krav.

0 3 1 3

PR 6
Program  för 
efterlevnad  av  lagar, 
standarder  och 
frivilliga  koder  för 
marknadskommunikat
ion,  inklusive 
marknadsföring,  PR 
och sponsring.

0 0 0 1

PR 9
Betydande 
bötesbelopp  för  brott 
mot  gällande  lagar 
och regler gällande 
tillhandahållandet  och 
användningen av 

0 0 0 1
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produkter och tjänster.

EC = Ekonomi
EN = Miljö
LA = Anställningsförhållanden och arbetsvillkor
HR = Mänskliga rättigheter
SO = Samhällsansvar
PR = Produktansvar

8.2 Transkribering av intervjuer

Intervju med Karolina Dubowicz (Hallvarsson & Halvarsson):

Vad anser du är kärnpunkten i bolags kommunikation och vad bör bolagen förmedla i sina  

hållbarhetsredovisningar?  

Bolagen bör i första hand förmedla - det som intressenterna som redovisningen vänder sig till  

efterfrågar, och som - ger en balanserad och relevant bild av risker och möjligheter inom områdena  

ekonomi, miljö och sociala frågor. GRI:s riktlinjer är ett uttryck för denna efterfrågan.

Tendenser/trender du ser i bolags sätt att kommunicera hållbarhetsfrågor?  

En märkbar tendens är att fler och fler bolag väljer att kommunicera hållbarhet bredare och med en  

koppling till varumärke och/eller produkter. Se t ex H&M.

Finns det några frågor inom hållbarhetsområdet som tenderar att prioriteras mer än andra? Har  

du i sådana fall någon uppfattning om varför det är på det viset?  

Då bolag väljer vilka frågor på hållbarhetsspektrat som ska betonas utgår de ofta från faktorer som 

sin bransch och verksamhet, vilka länder de finns i, risknivå, möjligheter. Dessutom tenderar de 

prioriterade frågorna att i någon utsträckning spegla det de viktigaste intressenterna efterfrågar.

Hur anser du att relationen har förändrats i hur bolag lägger resurser mellan den traditionella  

årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen? 

Många, särskilt större och/eller noterade bolag, har på senare år dedikerat mer resurser till 

hållbarhetsredovisningen – inte nödvändigtvis på bekostnad av den finansiella redovisningen.

Har du någon uppfattning om vilken intressentkategori som bolag i regel prioriterar att  

kommunicera till?  

Vilka intressenter bolagens hållbarhetskommunikation riktar sig till styrs vanligen av vilka 
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intressenter som anses vara prioriterade av bolagen, samt hur intressenternas efterfrågan på  

hållbarhetsrelaterad information ser ut.

Intervju med Charlotte Jönsson (Sveaskog):

På vilket sätt har omvärldens ökade krav på information kring hållbarhetsfrågor påverkat ert sätt  

att kommunicera kring dessa frågor?

Egentligen inte så mycket. Som skogsföretag är det naturligt för oss att jobba med en öppenhet och 

kommunikation runt hållbarhetsfrågor. Skogens många olika användningsområden och värden gör 

att vi har många olika intressenter. Våra intressenter kan ha olika syn och förväntningar på vårt 

agerande, vilket gör att dialog och information är viktiga verktyg för oss att skapa förankring hos  

våra intressenter. När det gäller redovisningsfrågor så började vår föregångare (AssiDomän) jobba 

med miljöredovisningar på 90-talet så där har vi legat relativt långt framme. 2005 gjorde vi vår  

första ”riktiga” Hållbarhetsredovisning uppdelad i ekonomiskt ansvar, miljö ansvar och socialt  

ansvar. Styrelsen hade under 2005 beslutat om sociala mål samt om vår uppförandekod.

På vilket sätt påverkas er kommunikation kring hållbarhetsfrågor att ni är ett statligt ägt bolag?

Vår ägare har uttryckt att de statliga bolagen ska vara föredömen i arbetet med hållbarhetsfrågor  

och därför ställs det naturligtvis höga krav på oss – vi ska redovisa enligt GRI och vår 

hållbarhetsredovisning ska vara externt bestyrkt. Detta har påverkat oss – men till det bättre skulle  

jag vilja säga. Att redovisa enligt GRI har gett oss en struktur i vårt arbete och genom det externa 

bestyrkandet får vi värdefull input från våra revisorer.

Hur har Sveaskogs användande av resurser för information och kommunikation kring 

hållbarhetsfrågor förändrats över tid, exempelvis mellan 2005 och 2010?

Sedan flera år tillbaka har Miljö/Hållbarhet varit ett prioriterat område för oss att kommunicera  

kring. 2009 inrättades en ny tjänst som CSR-ansvarig, vilket var en ambitionshöjning, men 

samtidigt var det att frågor som tidigare legat på flera olika personer som kanaliserades i en tjänst.

Varför ska företag arbeta med CSR?

Det börjar mer och mer bli en hygienfaktor att jobba med CSR-frågor. Ditt företag kommer inte  

ifråga som leverantör om du inte lever upp till vissa krav inom CSR-området. Det skapar mervärden  

och affärsnytta även om det kan vara svårt att peka på kronor och ören. Genom att jobba 

systematiskt med CSR-frågor får du också koll på såväl företagets risker som möjligheter och kan 
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därmed jobba med att förbättra för att minska riskerna.

Intervju med Marita Sander (SCA):

På vilket sätt har omvärldens ökade krav på information kring hållbarhetsfrågor påverkat ert sätt  

att kommunicera kring dessa frågor?

Vi var tidigt ute med vad som från början var en miljöredovisning (1999) vilket visar att vi sedan en  

lång tid tillbaka prioriterar hållbarhetsfrågorna. Vi har höga ambitioner inom hållbarhetsområdet  

och även höga ambitioner att kommunicera detta. Kunder, konsumenter, investerare och inte minst  

anställda ställer frågor och krav på området vilket innebär att vi ständigt måste förbättra vår  

kommunikation. Leverantörskedjan, mänskliga rättigheter, koldioxid och vatten är frågor som ofta 

kommer upp.

På vilket sätt påverkas er kommunikation kring hållbarhetsfrågor att ni är ett börsnoterat bolag?

Generellt sett ställs högre krav på kommunikation från ett börsnoterat företag och 

hållbarhetsområdet är inget undantag. Det förutsätts att vi på något sätt ska kommunicera vårt  

hållbarhetsarbete.

Hur har SCA:s användande av resurser för information och kommunikation kring 

hållbarhetsfrågor förändrats över tid, exempelvis mellan 2005 och 2010?

Det har ökat, tex så jobbar jag nästan uteslutande med hållbarhetskommunikation, en funktion som 

inte fanns tidigare.
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