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Annie Mattsson 

Sammanfattning 
I denna studie ligger fokus på den rådande hållbarhetsdiskursen så som den kommer till uttryck i 
hållbarhetsredovisningar publicerade av det svenska statligt ägda bolaget TeliaSonera. Närmare 
bestämt har studien undersökt hur det statligt ägda bolaget TeliaSonera, förhåller sig till det flertydiga 
begreppet hållbarhet i sina hållbarhetsredovisningar för åren 2008-2013. Teoretisk utgångspunkt för 
studien har varit tidigare forskning på området hållbarhetsdiskurser. Metoden som använts är kritisk 
diskursanalys. Resultatet av studien består i ett antal identifierade teman i den diskursiva 
hållbarhetsrepertoaren som beskriver att ett hållbart TeliaSonera fördelar och förskjuter ansvar och 
engagerar sig i hållbarhet av affärsmässiga skäl. Dessa resultat leder fram till slutsatsen att det i den 
dominerande ideologin finns en idée om att bestående finansiell tillväxt kan lösa alla problem. Då den 
större diskursen delvis utformas av hållbarhetsredovisningarnas innehåll argumenteras det för att det 
skapas en typ av politik som passar TeliaSoneras ändamål men som bidrar till att bevara och 
legitimera status quo i TeliaSonera och i förlängningen i samhället i stort.  
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1. Inledning 
De senaste fem till tio åren har yrkesutövare och forskare på området hållbar utveckling allt mer börjat 
referera till Corporate Social Responsibility (CSR) som ett verktyg för att uppnå hållbar utveckling. I 
dess enklaste form uttrycks detta stöd för CSR som en vädjan till företag att bete sig ansvarsfullt och 
sträva efter hållbar utveckling. Men förhållandet mellan CSR och hållbar utveckling behöver inte vara 
så förenklat, eftersom det idag finns allt fler komplexa sätt att mäta hållbarhetsfrågor i företag 
(Labuschagne, Brent och Erck 2005). Exempelvis lanserade FN:s miljöprogram (UNEP) 1997 det nu 
populära och allt mer kritiserade GRI:s (www.globalreporting.org) vars mål är att ackumulera data 
som visar på inverkan på sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensioner.  

TeliaSonera är inte bara den aktie som flest svenskar äger, utan är också ett bolag som ägs indirekt av 
alla svenskar genom staten, som i dag är huvudägare med 37 procent av aktierna. Att staten är en 
betydande företagsägare i Sverige och att företagen representerar stora värden, samt att företagen 
ytterst ägs gemensamt av svenska folket, ställer stora krav på en öppen och professionell redovisning. 
För de statliga bolagen är det obligatoriskt enligt regeringsbeslut den 29 november 2007 att lämna 
hållbarhetsredovisningar som utgår från GRI-kraven från och med årsredovisningen 2008. I 
bakgrunden till regeringsbeslutet går det att läsa följande:  

”En ansvarsfull och professionell ägare bör bland annat ta ansvar för frågor om hållbar utveckling 
som till exempel frågor som rör etik miljö, mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald. Det är 
alla företags ansvar, men de statligt ägda företagen ska vara föredömen och ligga i framkant i arbetet 
med detta”. (Regeringen 2007, 1) 

Att de statliga företagen ska vara föredömen låter hoppingivande, men vilket förhållningsätt har 
egentligen ett enskilt statligt ägt företag till det svårtolkade begreppet hållbarhet? 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 TeliaSonera och skandalerna 

Det som en gång var Televerket bolagiserades 1993, börsnoterades 2000 och slog sig samman med 
finska telekombolaget Sonera 2002. Det var detta som ledde fram till äventyren på nya marknader i 
Eurasien där vinstmarginalerna är betydligt högre än i Norden, men där korruptionen också är 
betydligt mer utbredd. 

Under 2011 kopplades det statligt ägda bolaget TeliaSonera för första gången till frågan om brott mot 
mänskliga rättigheter i samband med att regimer som köpt utrustning från företaget hade använt denna 
för att avlyssna, bevaka och spåra politiska dissidenter. Våren 2012 sände SVT ett granskande 
reportage som handlade om TeliaSoneras verksamhet i ett antal icke-demokratiska länder i Eurasien. 
Programmet förde fram allvarliga anklagelser mot TeliaSonera. Avslöjandet avsåg att TeliaSonera 
hade betalat vad som misstänks vara mutor för att komma in på den Uzbekiska marknaden. Via 
mellanhänder ska TeliaSonera ha betalat över två miljarder kronor till Gulnara Karimova, dotter till 
Uzbekistans diktator Islam Karimov. Under hösten fortsatte medias granskning av TeliaSoneras 
verksamhet med fokus på Uzbekistan. En oberoende utredning av TeliaSoneras affärer i Uzbekistan 
initierades då av ägarna. Rapporten presenterades den 1 februari 2013 och riktade allvarlig kritik mot 
bolaget. Något lagbrott kunde inte påvisas men inte heller uteslutas. Som ett resultat av rapporten och 
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den misstänkta korruptionsskandalen tvingades TeliaSoneras tidigare Vd Lars Nyberg att avgå och 
stora delar av styrelsen, kom efter krav från flera större ägare, att bytas ut vid bolagsstämman 2013. 
Dessutom inledde åklagaren vid riksenheten mot korruption en förundersökning. Denna 
förundersökning har inte hunnit avslutas innan TeliaSonera återigen kritiserades för sitt handlande på 
samma marknad.  

Senast i september kunde TT rapportera att TeliaSonera stödde den statligt kontrollerade årliga 
skörden i Uzbekistan, som kallats världens troligen största tvångsarbete. En aktuell rapport från 
ansedda Uzbek-German Forum for Human Rights (2014) visar under vilka förhållanden skörden 
bedrevs. De miljontals arbetarna, som även innefattade barn fick jobba upp till 16 timmar om dagen, 
även helger, i upp till två månader. 17 personer dog. Den som vägrar skörda kan få sparken från sitt 
jobb, riskerar böter, åtal, trakasserier från myndigheterna eller indragna bidrag. Även näringslivet i 
landet förväntas bidra och rapporten tar också upp att svenska TeliaSonera stödde skörden. Företag 
som väljer att inte delta bryter inte mot lagen, men kan tvingas på andra sätt. TeliaSonera har inte sagt 
vad man anser sig riskera, men i rapporten framgår att företag hotas av betungande skatterevisioner 
eller näringsförbud om de skulle vägra. Rapporten uppmanar även länder att utreda bolag som tjänar 
på eller stöder skörden, samt göra klart för företag med verksamhet i Uzbekistan att de måste uppfylla 
sitt ansvar för de mänskliga rättigheterna i enlighet med FN:s och OECD:s principer (UGF, 2014).  

Förhoppningarna att ett företag med statligt ägande åtminstone respekterade de grundläggande 
mänskliga rättigheterna slogs därmed sönder. 

1.2 Problematisering 

1.2.1 Hållbarhet – Ett begrepp öppet för tolkning 

Brundtlandkommissionens definition av hållbar utveckling betraktas numera som en utgångspunkt i 
internationell och nationell diskussion om hållbar utveckling. Brundtlandkommissionen lade fast den 
klassiska och kanske mest citerade definitionen av hållbar utveckling i boken ”Vår gemensamma 
framtid” (1987), nämligen följande: 

”En hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

För att kunna tala om helheten talar man alltså om hållbar utveckling i tre dimensioner – miljömässiga, 
sociala och ekonomiska. Den hållbara utvecklingen sas i rapporten bestå av tre ömsesidigt beroende 
delar: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Centralt för 
Brundtlandkommissionens definition är människans behov nu och i framtiden. Definitionen ger en 
normgivande bild av hållbar utveckling som riktar viss uppmärksamheten till socialt ansvar och 
ekologiskt synsätt vilket antyder att målen för ekonomins aktiviteter även måste inkludera 
hänsynstagande och inte enbart vara vinstmaximerande. Men definitionen förutsätter även att hållbar 
utveckling ska generera ekonomisk tillväxt och kopplas därför till begrepp som industrialisering och 
modernisering.  

Att ekonomisk tillväxt så självklart och oproblematiskt sätts i förbindelse med hållbar utveckling är 
det första jag finner intressant med definitionen. Den andra är användandet av ordet kan. Ordet kan 
anser jag lämnar definitionen öppen för alternativa tolkningar av termen hållbar utveckling. Enligt mig 
gör vagheten i termen hållbar utveckling det möjligt för, bland annat, företag att använda begreppet så 
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som det passar egna syften och innefattar en mångfald av praktiska tillämpningar som alla ryms under 
begreppet hållbar utveckling. 

1.3 Syfte 
I den här studien kommer jag att intressera mig för den rådande hållbarhetsdiskursen som kommer till 
uttryck i hållbarhetsredovisningar publicerade av det svenska statligt ägda bolaget TeliaSonera. 
Närmare bestämt kommer jag att undersöka det statligt ägda bolaget TeliaSoneras förhållningsätt till 
det svårtolkade begreppet hållbarhet i sina hållbarhetsredovisningar för åren 2008-2013. 

1.4 Frågeställningar 
• Vilken diskursiv hållbarhetsrepertoar skildras i TeliaSoneras hållbarhetsredovisningar? 
• Vem som ska göra vad för hållbarhet, alltså vad ska TeliaSonera göra och vad ska andra göra? 
• Hur kommer det sig att TeliaSonera engagerar sig för hållbarhet? 

 
Den övergripande fråga som kommer vägleda mig i undersökningen är frågan om vilken diskursiv 
hållbarhetsrepertoar som skildras i redovisningarna. Här kommer jag främst att intressera mig för att i 
redovisningarna kunna uppfatta formuleringar som avser vem som ska göra vad för hållbarhet, det vill 
säga, vad ska TeliaSonera göra och vad ska andra göra. Men även föra en diskussion kring de 
incitament som kommer till uttryck i redovisningarna, det vill säga, hur det kommer sig att 
TeliaSonera engagerar sig för hållbarhet. 

1.5 Material och avgränsning 

1.5.1 Avgränsning 

I avsikt att möjliggöra en undersökning av den diskursiva hållbarhetsrepertoaren så som den kommer 
till uttryck i det statligt ägda bolaget TeliaSonera kommer jag att analysera företagets 
hållbarhetsredovisningar. Jag har avgränsat mitt urval till hållbarhetsredovisningar för åren 2008-2013. 
Materialet utgörs därmed av sex separata redovisningar som uppgår till sammanlagt 349 sidor text. 
Denna avgränsning motiveras av att den svenska regeringen i slutet av 2007 fattade ett beslut om att 
alla statligt ägda bolag ska redovisa en hållbarhetsrapport och det efter GRIs riktlinjer. GRI, Global 
Reporting Initiative, är den organisation som har tagit fram internationella normgivande riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning.  

1.5.2 Material 

GRI:s definition av en hållbarhetsredovisning är enligt följande: 

 ”hållbarhetsredovisning är förfarandet att mäta, visa och vara ansvarig för organisationens resultat 
genom att arbeta i riktning mot målet för en hållbar utveckling. En hållbarhetsredovisning ska ge en 
balanserad och rimlig framställning av hållbarhetsresultatet av den redovisande organisationen av 
såväl positiva som negativa bidrag.” 

Själva hållbarhetsredovisningen utgörs alltså av en fristående rapport som visar företags och 
organisationers miljömässiga-, sociala- och etiska-verksamhet under året. Då det kan var av intresse 
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för läsaren av denna studie att veta mer ingående vad just TeliaSoneras hållbarhetsredovisningar 
innehåller följer här en kort redogörelse av innehållet i dessa. 

TeliaSoneras olika hållbarhetsredovisningarna för åren 2008-2013 är disponerade ungefär likadant, 
men de specifika rubrikerna har jag här hämtat från TeliaSoneras hållbarhetsredovisning från 2013. 
Redovisningen inleds med ett avsnitt kallat Koncernchefens kommentar där Vd:n och tillika 
koncernchefen uttalar sig kring TeliaSoneras hållbarhetsarbete. Detta avsnitt följs av en kort 
redogörelse för TeliaSoneras arbete avseende FN:s Global Compact-principer. Därefter kommer en 
sammanfattning av TeliaSoneras hållbarhetsarbete. Detta följs av ett avsnitt kallat Vårt arbetssätt där 
man redogör för hållbarhet i TeliaSoneras genom att beskriva bland annat hållbarhetsvision, 
prioriterade hållbarhetsområden, policy-ramverk och intressentengagemang. Efter det spaltar man upp 
prioriterade mål, vilket efterföljs av en mer ingående redogörelse för prioriterade områden med 
rubrikerna Yttrandefrihet, Kundintegritet, Arbete mot korruption, Hållbarhet i leverantörskedjan, samt 
Miljöansvar. Därefter följer ett avsnitt benämnt Vårt resultat där man, enkelt förklarat, redogör 
resultaten av årets GRI-redovisning. Hållbarhetsredovisningen avslutas med revisorns 
Bestyrkanderapport. 

1.6 Disposition 
I detta avsnitt ges en överblick över studiens disposition med en kort sammanfattning av dess olika 
stycken. 

1. Inledning: I det inledande avsnittet redogörs för vad som avses undersökas, varför det är 
intressant samt förhoppningarna om vad studien kommer att bidra med. I avsnittet ges även en 
bakgrundsbeskrivning av de nya krav på öppenhet och ansvarstagande som ställs på företag, hur 
hållbarhetsdiskursen etablerats samt hur utvecklingen av denna har beskrivits och förklarats i den 
akademiska litteraturen. 

2. Teori: I detta avsnitt kartläggs de teoretiska utgångspunkterna för studien genom att redogöra för 
forskningsområdet CSR och dess diskurser. Jag inleder med en redovisning av tidigare forskning 
för att avrunda med att presentera den teoretiska ramen för studien. 

3. Metod: I följande avsnitt presenteras tillvägagångssättet genom att diskutera och redogöra för den 
valda metoden kritisk diskursanalys, men även genom att beskriva hur jag rent praktiskt 
genomfört studien. Avsnittet berör även hur studiens validitet och reliabilitet ska säkerställas.  

4. Resultat och analys: I detta avsnitt redovisas undersökningens resultat genom att den diskursiva 
hållbarhetsrepertoar jag identifierat i mitt empiriska material beskrivs genom en förhållandevis 
omfattande och empirnära genomgång. Redovisningen är strukturerad och uppdelad efter de fem 
teman som identifierats i materialet. 

5. Slutsatser och diskussion: I det avslutande avsnittet sammanfattas vad studien kommit fram till 
och resultaten diskuteras utifrån både tidigare introducerade teorier. Avsnittet avrundas med en 
kritisk genomgång av metod och material samt förslag på vidare forskning. 
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2. Teori 
Då hållbarhetsdiskursen för de svenska statliga bolagen inte tidigare studerats har jag bedömt det 
lämpligt att ta utgångspunkt i forskning av diskurser kring fenomenet CSR och utgått från en mer 
generell litteratur om teorier kring CSR och dess diskurser. Jag inleder med en redovisning av tidigare 
forskning för att avrunda med ett avsnitt där de teoretiska utgångspunkterna för undersökningen 
presenteras. 

2.1 Tidigare Forskning 

2.1.1 Teorier om CSR - En kartläggning av området 

I det ökade utbudet av litteratur kring CSR är det många forskare som uppmärksammar de många 
olika teorier som används för att beskriva och förklara fenomenet. En av de mest citerade har 
utvecklats av Garriga och Melé (2004) som har delat in CSR-relaterade teorier i fyra olika grupper. 
Den första gruppen kallas för instrumental theories, i vilket CSR enbart ses som ett verktyg för att 
skapa vinst. CSR förstådd på detta vis har blivit bemött med omfattande kritik på grunderna att det 
snarare ger affärsmässiga fördelar istället för socialt välstånd (Banerjee 2007). Den andra gruppen 
kallas political theories, som berör den sociala makt företag har på den politiska arenan. Den tredje 
gruppen, kallad intergrative theories, innefattar teorier som argumenterar för att företag är beroende av 
samhället för dess kontinuitet och tillväxt och rent av för företagets fortsatta existens. Den fjärde 
gruppen, ethical theories, är baserad på de etiska skyldigheter företaget har till samhället. I denna 
uppfattning är CSR framförallt en fråga om etik och etiskt beslutsfattande och ledarskap.  

Secchi (2007) kritiserar Garriga och Mele’s ansats för att vara oklar, och menar att det inte finns någon 
uppenbar anledning till varför, till exempel, en political theory inte också kan vara en instrumental 
theory. Han ställer sig även kritisk till att grupperna enbart innehåller teorier som är direkt inriktade på 
socialt ansvarstagande, vilket han anser begränsar analysen. Genom att tillhandahålla ett alternativt 
angreppsätt föreslår Secchi (2007) att CSR istället borde undersökas i termer av hur specifika teorier 
och angreppssätt definierar relationen mellan företag och samhälle, och mer specifikt, var ansvar 
allokeras. Detta förslag konkretiseras i utilitarian, managerial och relational theories, vilket kan 
beskrivas som olika roller som teoretiker tillskriver företag. Teoretiker inom utilitarian theories ser 
förtagandet som en del av en större process, det ekonomiska systemet, och företagets egennytta som 
det ekonomiska systemets drivkraft. Detta synsätt är fundamentalt neoklassiskt. Managerial theories 
är teorier där problem med ansvarsfullhet angrips från företagets insida och kan ses som en motsats till 
det första perspektivet. Relational theories är de teorier i vilka relationen mellan företag och samhälle 
står i centrum för analysen. En av de mest kritiska ideerna i detta tredje angreppsätt är subgruppen 
business/society theories. Studier kategoriserade i detta fält försöker ofta analysera samhället och den 
roll företag spelar i det. I detta angreppsätt kan skapandet av begreppet CSR associeras med 
maktrelationer mellan de olika intressen som kämpar om makten över att definiera begreppet CSR. 
Detta är ett tema som jag kommer att utveckla dels i nästa avsnitt, men även i avsnittet rubricerat 
Metod.  
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2.1.2 Samtida kritiska tolkningar av CSR  

Teoretiskt och metodiskt har tidigare kritiskt orienterade studier i ämnet CSR favoriserat kritisk 
diskursanalys (CDA). CDA är lika mycket en teori som en metod, då den innefattar flera olika 
överlappande men även avgränsade angreppsätt (Wodak 2001). I studier om CSR är CSR ofta 
reducerad till användandet av ett specifikt angreppssätt, till exempel, med Foucaults tankar som 
utgångspunkt (Livesey 2001, 2002), eller Faircloughs angreppssätt (Joutsenvirta och Vaara 2009). 

Livesey (2001, 2002) bidrog till det kritiska fältet inom hållbarhetsrapportering genom att belysa 
maktasymmetrierna inom CSR och visade på hur större socio-politiska strider är kopplade till 
hållbarhetsrapportering. Texter kan både influera och reflektera pågående socio-politiska kamper över 
meningen av hållbar utveckling (Livesey och Kearins 2002), men även andra ämnen som är relevanta 
för förhållandet mellan företag och samhälle. Tregidga och Milne (2006) analyserade till exempel 
utvecklingen och förändringen av hållbarhetsdiskursen i ett företag från 1993 till 2003. Deras analys 
visade på hur CSR/hållbarhetsdiskurs kan användas för att legitimera rätten att tala med en auktoritär 
röst. Enligt Tregidga et al. (2014), kan hållbarhetsrapportering ses som en policy i vilken företag 
behåller sin rätt att tala om vad som utgör hållbar utveckling.  

Vissa kritiska forskare ser företag som politiska aktörer med egna intressen som vinner mer på CSR än 
vad samhället gör och därför är olämpliga som representanter för social förändring (Banerjee 2007, 
Kuhn och Deetz 2008). Till exempel utforskade Spence (2007) de ideologiska implikationerna av det 
verkliga skälet bakom hållbarhetsredovisning och föreslog att hållbarhetsredovisning innefattar en 
hegemonisk diskurs som har för avsikt att framställa företagets intressen som förenliga med ett 
välmående samhälle och miljö. I enlighet med detta är syftet med en hegemonisk diskurs att utöva 
inflytande på olika grupper med avsikten att bevara företaget och dess intressen. Spence (2009) har 
även dragit slutsatsen att hållbarhetsrapportering kan motverka ansvarstagande och demokrati. Att det 
inte med säkerhet går att säga att ansvarstagande och hållbarhet tilltar bara för att antalet som 
hållbarhetsredovisar ökar ligger i linje med Borglund, Frostenson och Windells studie Effekterna av 
hållbarhetsredovisning: En studie av de nya riktlinjerna om hållbarhetsinformation i statligt ägda 
företag (2010), där de fann att det främst var kunnande i redovisningsmetoder som tilltog till följd av 
att svenska statliga bolag tvingades att lämna hållbarhetsredovisningar. 

Som redogörelsen för tidigare forskning på området ovan visar, är förhållandet mellan företag och 
samhälle upptaget av frågor kring maktrelationer och maktkamper mellan olika grupper med 
konkurrerande uppfattningar om vad CSR egentligen handlar om (Livesey 2001). Men innan jag 
utvecklar mina tankar kring maktasymmetri och dess anknytning till diskursiva aktiviteter genom att 
beskriva min valda metod, CDA, kommer jag att redogöra för studiens huvudsakliga teoretiska 
ramverk. 

2.2 Teoretiskt ramverk 
Den teoretiska förutsättningen för min undersökning är att jag betraktar skapandet av TeliaSoneras 
hållbarhetsredovisningar både som en konkret, individuell och kontextbunden handling, men också 
som en institutionaliserad och socialt förankrad handling som därför påvisar en regelbundenhet. 
(Winther Jørgensen och Phillips 2000, 25). Jag kan vänta mig att uppfatta regelmässiga strukturer i 
hållbarhetsdiskursen, det som kallas tolkningsrepertoar (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 114). 
Med tolkningsrepertoar avses en begränsning för vad som upplevs möjligt att uttrycka, i till exempel 
en hållbarhetsredovisning (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 114). I mitt fall kommer jag att anta 
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att det finns en diskursiv hållbarhetsrepertoar som bildar en upplevd gräns för hur TeliaSonera anser 
det möjligt att formulera sig kring sin hållbara verksamhet. 

2.2.1 De huvudsakliga hållbarhetsdiskurserna 

För att svara på forskningsfrågorna om vem som ska göra vad för hållbarhet och varför TeliaSonera 
engagerar sig i hållbarhet, kommer jag att inspireras av Itänen (2011), som i sin studie CSR discourse 
in corporate reports - Exploring the socially constructed nature of corporate social responsibility 
finner tre huvudsakliga diskurser kring CSR, som han väljer att benämna business, caring och sharing. 
Enligt diskursen benämnd sharing är CSR ett samarbetsprojekt där organisationens roll är att påverka, 
inspirera och stötta andra att göra något hållbart och ansvarsfullt. Denna diskurs kan tolkas som ett sätt 
att överföra ansvaret på andra. Hållbarhetsdiskursen benämnd caring innehåller mer idealistiska 
motiv. Enligt denna diskurs går CSR att jämställa med ett långtgående moraliskt engagemang som 
sträcker sig bortanför den huvudsakliga verksamheten (Itänen 2011). Ett tredje sätt att begripa vem 
som, i enlighet med hållbarhetsdiskursen, ska göra vad för hållbarhet och varför TeliaSonera engagerar 
sig i hållbarhet, är den business-inriktade. Denna diskurs innehåller inga etiska motiv (jfr caring) utan 
diskursen framhåller organisationens egennytta av en satsning på hållbarhetsfrågor. CSR beskrivs som 
ett redskap kopplat till affärsstrategi och lönsamhet. Affärsverksamheten porträtteras som i sig själv 
hållbar eftersom att företagets tjänster och produkter bidrar till samhällsnyttan. (Itänen 2011). 

2.2.2 Tabun inom hållbarhetsdiskursen 

Analysen av en diskurs medför att reflektera över det som kommer till uttryck och på vilket vis det 
kommer till uttryck. Samtidigt behöver man tänka igenom hur det skulle kunna formuleras och vad 
som inte sägs och hur det kommer sig att det inte sägs. Callio (2006) har beskrivit det som att det finns 
makt inte bara i att uttrycka utan även i att undvika att uttrycka. Ovan har jag beskrivit vad som 
kännetecknar TeliaSoneras hållbarhetsdiskurs. Avslutningsvis tycker jag även att det är viktigt att 
diskutera mina funderingar över vad som inte yttras i TeliaSoneras hållbarhetsdiskursen. Detta är en 
komplicerad uppgift som jag egentligen inte innefattas av syftet med denna studie. Men avslutningsvis 
vill jag ändå anknyta Callios (2006) teorier till mina empiriska funderingar kring vad TeliaSoneras 
undviker att uttrycka i sina hållbarhetsredovisningar.  

Callio (2006) har identifierat tre diskurstabun för den generella CSR-diskursen: diskurstabut om the 
amoral business, diskurstabut om continuous economic growth, samt diskurstabut om the political 
nature of CSR. Det första tabut om det the amoral business innebär att en verksamhet inte borde 
förklaras som vare sig etisk eller oetisk. Företag ska därmed främst talas om i termer av att de rättar 
sig efter spelreglerna och att tillgångarna används för en ökad lönsamhet på samma gång som lagar 
och regler efterföljs. Enligt detta synsätt ligger CSR och övriga hållbarhetssatsningar utanför 
gränserna för hur långt en affärsverksamhets skyldigheter sträcker sig. 

Det andra diskurstabut om continuous economic growth utgår från från neoklassisk ideologi som 
bygger på uppfattningen att ekonomisk tillväxt är lösningen på alla problem. Callio (2006) hävdar att 
det inte gick att förmå organisationer att ta till sig uppfattningar om miljömedvetenhet och 
ansvarstagande förrän fenomenet hållbar utveckling formades och gjordes mer lättillgänglig genom 
Brundtlandkommissionen 1987. Detta förut okända begrepp betonade sociala och miljömässiga följder 
utan att bryta mot diskurstabut om konstant ekonomisk tillväxt. Företag behövde därmed inte göra 
avkall på ekonomisk tillväxt för att uppfattas som ansvarstagande. 

Det tredje tabut Callio (2006) nämner benämner han the political nature of CSR. Detta diskurstabu 
betyder att det i diskursen inte tydligt uttrycks anledningen till varför organisationer faktiskt sysslar 
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med hållbarhetsfrågor. Callio (2006) hävdar att det handlar om en strävan efter att socialt legitimera 
affärsverksamheten och att framställa en image av företaget som miljövänligt och ansvarstagande. 
Enligt Callio (2006) ges det inte uttryck för dessa tre tabuns viktiga aspekter av en hållbarhetsdiskurs i 
den rådande diskursen detta trots att företag idag utmålas som miljövänligare och mer ansvarstagande 
än tidigare. Callio drar slutsatsen att svåra och viktiga områden undviks med anledning av dessa 
diskurstabun och hävdar att det medför att CSR ofta utmålas som en alltigenom falsk och innehållslös 
retorik om hållbarhet och en ansvarstagande verksamhet. Sammantaget anser jag att denna studie 
avseende diskurstabun är lämplig som inspiration för att finna begränsningarna i TeliaSoneras rådande 
hållbarhetsdiskurs.  
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3. Metod 
I detta avsnitt kommer jag inledningsvis föra en diskussion kring begreppet hållbarhet med 
utgångspunkt i Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori för att sedan avsluta med att 
presentera och motivera den valda metoden för studien, Faircloughs kritiska diskursanalys.  

3.1 Hållbarhet – en flytande signifikant 
Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori tar sin utgångspunkt i den poststrukturalistiska 
poängen att diskursen konstruerar den sociala världen i betydelse och aldrig kan låsas fast på grund av 
språkets grundläggande instabilitet. Ingen diskurs är en sluten enhet; diskursen omformas snarare 
ständigt i kontakten med andra diskurser. Därför är nyckelordet i teorin diskursiv kamp. Olika 
diskurser som var för sig representerar ett bestämt sätt att tala om och uppfatta den sociala världen – 
kämpar hela tiden för att uppnå hegemoni, alltså för att låsa fast språkets betydelser på sitt eget sätt. 
(Winther Jørgensen och Phillips 2000, 13). 

En diskurs uppfattas som en fixering av betydelser inom ett visst fält. När diskursen skapas reduceras 
och hindras andra möjligheter. (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 33). Alla de möjligheter som 
diskursen utesluter kallar Laclau och Mouffe för det diskursiva fältet (Winther Jørgensen och Phillips 
2000, 34). Element är de tecken som inte slutgiltigt har fått sin mening fixerad, de tecken som är 
mångtydiga. En diskurs försöker reducera elementen till moment genom att reducera deras 
mångtydighet till entydighet, men den entydiga diskursen kan aldrig fastställas så fullständigt att den 
inte kan förändras av det diskursiva fältets mångtydighet. (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 34-
35) 

Hållbarhet är med Laclau och Mouffes begrepp ett element, just för att det finns flera konkurrerande 
sätt att uppfatta den på. I en business-diskurs försöker man reducera hållbarhet genom att definiera den 
på ett bestämt och entydigt sätt, och i den alternativa caring-diskursen försöker man på motsvarande 
sätt definiera hållbarhet entydigt – men annorlunda än i business-diskursen. I sharing-diskursen har 
man en tredje version av hållbarhet. Diskursteorins begrepp för de element som i särskilt hög grad är 
tillskrivna olika betydelser, nämligen flytande signifikanter (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 35). 
Flytande signifikanter är de tecken som olika diskurser försöker ge innehåll åt på just sitt sätt. 
Begreppet signifikant hänvisar till den kamp om viktiga tecken som förs mellan olika diskurser. Ordet 
hållbarhet säger därför inte så mycket i sig utan måste sättas i relation till andra ord i ett konkret 
sammanhang (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 35). 

3.2 Kritisk diskursanalys 
Enligt Winther Jørgensen och Phillips kan man med fördel kombinera Laclau och Mouffes 
diskursteori med kritisk diskursanalys, på så vis kan jag skräddarsy en metod anpassad efter min 
specifika studie (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 62). Anledningen är att den kritiska 
diskursanalysen dels ger ett bättre redskap för en lingvistisk textanalys än Laclau och Mouffes 
diskursteori (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 68). Dels att jag vill att studien ska ha ett kritiskt 
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angreppsätt som är politiskt engagerat i social förändring och att studien ska bidra till läsarens kritiska 
språkmedvetenhet (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 71). 

Kritisk diskursanalys (CDA) undersöker spänningarna mellan språk som socialt skapat och språk som 
socialt skapande; och ser alltså på språket som en form av social praktik. Samhället utgör en 
kombination av olika sociala praktiker, som inkluderar till exempel ekonomiska, politiska, och 
kulturella handlingar. Dessa sociala praktiker är mer eller mindre konstanta former av sociala 
aktiviteter, vilka vanligen innefattar diskurs (Fairclough 2003). Därför är diskursiv praktik en struktur 
som även formar handlingar (Wiess och Wodak 2003, 10). Enligt detta synsätt är diskurs en social 
praktik som både konstituerar den sociala världen och konstitueras av andra sociala praktiker i en 
ömsesidig mening (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 67). Den är konstituerad i den mening att 
den hjälper till att hävda och bevara status quo men kan också bidra till dess förändring; social praktik 
producerar alltså strukturer, som samtidigt fungerar som villkor för att reproducera social praktik i en 
pågående process (Wiess och Wodak 2003). 

De inneboende spänningarna i språkbruk presenteras ofta i termer av diskursiv kamp. I enlighet med 
Fairclough (2003), ser jag TeliaSonera och deras omvärld som platser för maktrelationer och kamper 
om makt som reflekteras och skapas genom användandet av språk. TeliaSonera är en plats för kamp i 
mening av deras intressekonflikter såväl som i termer av utsuddade gränser för deras 
affärsverksamhet. Enligt Bourdieu (2000), är politisk (och därmed diskursiv) kamp en kamp om att 
legitimera en viss syn på den sociala världen och denna specifika uppfattning strävar, i detta fall 
TeliaSonera, efter sitt eget välbefinnande. Den kritiska diskursanalysen riktar sitt fokus både mot de 
diskursiva praktiker som konstruerar världsbilder och maktrelationer, och mot den roll som diskurser 
spelar i främjande av bestämda sociala gruppers intressen (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 69).  

En typ av princip som är identifierad för att närma sig olika former av makt är ideologikritiken 
(Winther Jørgensen och Phillips 2000, 79). Teorin om hegemoni presenterar en form av ideologikritik. 
Hegemoni är makten att presentera saker på ett specifikt sätt i ett nätverk av ett flertal andra val, vilket 
innebär att vissa sätt att skapa betydelse är mer dominerande än andra (Fairclough 2003). Brown 
(2004, 96) hävdar att hegemoni är: 

”a form of cleverly masked, taken-for-granted domination, most often articulated as what is a form of 
”common sense” or ”natural”, and which thus, involves the successful mobilization and reproduction 
of the active consent of those subject to it.”  

Den kritiska diskursanalysens uppgift är att belysa den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av 
den sociala värld, som leder till ojämlika maktförhållanden. Syftet är, enligt Winther Jørgensen och 
Phillips, att bidra till social förändring i riktning mot mer jämlika förhållanden i 
kommunikationsprocesserna och i samhället som helhet (2000, 69).  

3.3 Tillvägagångssätt 
Jag kommer alltså att använda mig av kritisk diskursanalys i enlighet med Faircloughs 
tredimensionella modell för diskursanalys som innefattas av text, diskursiv praktik och social praktik. 
Modellen förklaras av Winther Jørgensen och Phillips som en analytisk ram som kan användas vid 
empirisk forskning om kommunikation och samhälle. Alla tre delarna ska användas i en konkret 
diskursanalys av en kommunikativ händelse. Detta betyder att man ska titta på dels text, dels diskursiv 
praktik, men även på social praktik. Winther Jørgensen och Phillips framhåller dock att när man 
analyserar textens egenskaper analyserar man även produktions- och konsumtionsprocesser, det vill 
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säga den diskursiva praktiken och vice versa (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 74-75). Så även 
om fokus i min studie kommer att ligga på att identifiera generella drag i texten genom textuella val, 
så som vokabulär och andra textuella strategier som konstruerar diskurser, finns ändå analysen av den 
diskursiva praktiken med eftersom texten genom de generella lingvistiska dragen inverkar på både 
produktionsprocessen och konsumtionsprocessen (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 75).  

Enligt Winther Jørgensen och Phillips är det centrala målet med en kritisk diskursanalys att kartlägga 
förbindelserna mellan språkbruk och social praktik. Fokus ska läggas på de diskursiva praktikernas 
roll i upprätthållandet av den sociala ordningen och i social förändring. Detta undersöks genom att 
analysera ett konkret fall av språkbruk eller den kommunikativa händelsen. (Winther Jørgensen och 
Phillips 2000, 75). Jag ser hållbarhetsredovisningarna som en nyligen introducerad men redan 
legitimerat kommunikativ händelse som är en del av den bredare sociala praktiken. Dessa 
hållbarhetsredovisningar innefattar särskilda diskursiva och textuella praktiker som bidrar till att skapa 
en social verklighet. Jag vill analysera den hållbarhetsdiskurs som framträder i redovisningarna. För 
att identifiera den diskursiva hållbarhetsrepertoaren kommer jag försöka att systematiskt beskriva hur 
hållbar verksamhet formuleras i redovisningarna. Genom ett teoretiskt utgångsläge i det samtida 
vetenskapliga studiet om den dominerande diskursen kring hållbarhet, som jag redogjort för i 
föregående avsnitt, kommer jag bearbeta materialet genom läsning omväxlat med analys som ägnas åt 
att reflektera över och utveckla förståelsen av de vanligaste och mest allmänna egenskaperna i 
redovisningarna. 

3.4 Kritisk granskning av metod och material 
I min studie har det inte funnits utrymme för att sociologiskt kartlägga texternas tillkomst- och 
avkodningsvägar. Att jag tagit en mer lingvistisk utgångspunkt kan ses som en svaghet. Till mitt 
försvar brukar, enligt uppgift, Fairclough själv underlåta att göra detta i de flesta av sina analyser 
(Winther Jørgensen och Phillips 2000, 86). För att komma till rätta med denna svaghet skulle det 
krävas att jag exempelvis kompletterade min studie med en receptionsundersökning, vilket inte var 
genomförbart med tanke på studiens begränsningar. 

Även om det borde ha framgått tidigare, kan det även vara värt att nämna att syftet med studien inte är 
att redogöra för förändringar i hållbarhetsdiskursen i de hållbarhetsredovisningar jag valt att avgränsa 
mig till. Anledningen till att jag valt att studien ska spänna över sex hållbarhetsredovisningar och 
därmed sex är för att jag ska få ett större material att arbeta med och med större säkerhet kunna dra 
slutsatser.  

Enligt Winther Jörgensen och Phillips är forskningsrapporten inte bara ett framläggande av 
forskningsresultaten utan även en del av valideringen. De hävdar att man ska lägga fram analys och 
slutsatser så att läsaren kan bedöma forskarens tolkningar och att transparensen är avgörande (Winther 
Jørgensen och Phillips 2000, 123). Därför har jag valt att återge representativa exempel från det 
empiriska materialet och detaljerade redogörelser för den tolkning som binder samman analytiska 
påståenden och den specifika texten. På så vis hoppas jag ge läsaren en möjlighet att bedöma 
processen och skapa sig en egen uppfattning om de identifierade mönstren. 
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4. Resultat och Analys 
Här beskriver jag den diskursiva hållbarhetsrepertoar med TeliaSoneras mest centrala formuleringar 
kring hållbar verksamhet som jag identifierat i min empiri. Citaten är tagna från TeliaSoneras 
hållbarhetsredovisning för åren 2008-2013. Fetmarkeringarna är mina, för att understryka det som jag 
anser vara nyckelord. I detta avsnitt framställs en förhållandevis omfattande och empirinära 
genomgång, med en mängd relativt långa redovisningscitat. Detta eftersom jag finner det motiverat att 
det går att underbygga mina resultat och för att göra min tolkning av hållbarhetsdiskursen för 
TeliaSonera trolig. 

4.1 Den diskursiva hållbarhetsrepertoaren 

4.1.1 Ett hållbart TeliaSonera för en dialog och är transparenta 

Det första temat i den diskursiva hållbarhetsrepertoaren för TeliaSonera som jag funnit i materialet 
avser dialog och transparens. Här nedan ses exempel på hur dialog omnämns i TeliaSoneras 
hållbarhetsredovisningar som avser deras förhållningssätt till dess intressenter. 

”As an expressed ambition, TeliaSonera gained re-inclusion in the internationally recognized 
sustainability index FTSE4Good and we were reinstated into the Banco Ethical Fund. This is very 
much the result of our increased openness and transparency towards the investment community as a 
whole, but also due to ongoing dialogue with ethical investors and sustainability rating houses.” 
(Corporate Responsibility Report 2009, 6) 

The openness and willingness to engage in dialogue and transparent disclosure on TeliaSonera’s 
practices yielded results. In 2010, TeliaSonera continued to be included in the FTSE4Good 
responsible investment index, in the Swedbank Robur fund and was reinstated in the Banco Ethical 
fund.” (Corporate Responsibility Report 2010, 35) 

Att föra en dialog framställs som något av en universalmetod för ett hållbart TeliaSonera. I 
nedanstående ser vi exempel på hur dialogen med intressenter som investerare, ägare och leverantörer 
framhålls som fundamentalt för en hållbar verksamhet.  

”We have a group-wide approach, engage in stakeholder dialogue and aim for continuous 
improvement – this is the only way we can reach our goal to become a worldclass service company 
and a good corporate citizen.” (Corporate Sustainability Report 2008, 12) 

”Transparency is key to shareholder and investor relations.” (Corporate Responsibility Report 2009, 
33) 

”Proaktiva och ”konstruktiva” dialoger, speciellt med investerare, presenteras här som värdefulla för 
att hantera utmaningar förknippade med att bedriva en hållbar affärsverksamhet.  

”During 2009, TeliaSonera reviewed the group-level strategy for stakeholder dialogue with the 
ambition to strengthen ongoing dialogues and to become more proactive.” (Corporate Responsibility 
Report 2009, 15) 

”We are recepetive to stakeholders’ views and expectations and believe in constructive dialogue to 
share and exchange experience and expertise.” (Corporate Responsibility Report 2010, 16) 

Dialogerna kring hållbarhet framställs som ett tillfälle för TeliaSonera att influeras av externa 
intressenter. Nedanstående citat visar på hur dialogen hjälper TeliaSonera att kunna hantera 
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förväntningar och sätta gemensamma mål, men också att förstå hur långt deras ansvar för hållbarhet 
egentligen sträcker sig. 

”TeliaSonera interacts with many different stakeholders both globally and locally. One of the most 
important factors in stakeholder management for us is to create positive relationships with 
stakeholders through open dialogues, so as to manage their expectations and set agreed objectives 
as appropriate.” (Corporate Responsibility Report 2011, 13) 

”Together with a number of other telecommunication operators and vendors, TeliaSonera started a 
dialogue with the aim to explore links and boundaries between a government’s duty to protect 
human rights and the responsibility of a business to respect human rights. The aim is to define, 
based on a broad stakeholder dislogue, a set of broadly accepted principles, tools and due diligence 
mechanisms designed to ensure both respect for privacy and freedom of expression.” (Corporate 
Responsibility Report 2011, 3) 

Hållbarhetsdialogerna beskrivs även som ett tillfälle för TeliaSonera att utöva inflytande på sin 
omgivning att röra sig mot en bättre värld, om inte annat så, för TeliaSonera. 

”We do not comment on politics or make political statements when representing our company. 
However, TeliaSonera does engage in dialogues regarding regulations that affect our business.” 
(Sustainability Report 2012, 14) 

”TeliaSonera engagerar sig inte politiskt i länder där vi bedriver verksamhet (…) TeliaSonera för 
däremot dialoger angående de regulatoriska frågor som påverkar vår verksamhet och våra 
kunders mänskliga rättigheter. Inom ramen för dessa dialoger har vi som målsättning att främja 
en regulatorisk miljö som uppmuntrar investeringar och innovationer, och som främjar 
likabehandling.” (Hållbarhetsredovisning 2013, 21) 

4.1.2 Ett hållbart TeliaSonera begränsar hållbarhetsengagemanget  

Det är primärt i TeliaSoneras lokala kontext som tonvikten läggs, världsomfattande hållbarhet 
diskuteras inte. Jag identifierar en inskränkning av engagemanget till nationer och områden där 
TeliaSonera bedriver verksamhet. Och noterar parallellt, att det inte är självfallet att skyldigheterna 
expanderas till alla internationella sammanhang där TeliaSonera bedriver verksamhet utan 
landsgränser och kulturellt och geografiskt avstånd får relevans för på vilket vis ansvaret begränsas. I 
nedanstående citat ser vi exempel på att engagemanget i Eurasien i motsats till Norden begränsats till 
ett ansvarsminimum. 

”TeliaSonera complies with local legislation regarding work hours per week. And in some cases 
offer better conditions than the local legislation (e.g. in Sweden and Denmark). ” (Corporate 
Responsibility Report 2009, 61) 

”In Eurasia we comply with local legislation, which generally provide employees with good 
working conditions.” (Corporate Responsibility Report 2009, 61) 

Jag noterar en tendens att hänvisa till att det finns utmaningar när det gäller att leva upp till bolagets 
etiska värderingar på de eurasiska marknaderna eftersom deras verksamheter på dessa marknader 
verkar i en miljö som är mycket annorlunda än den i TeliaSoneras nordiska och baltiska marknader, 
vilket nedanstående exempel illusterar. 

”Operational focus is on energy effeiciency, reducing CO2 emissions and managing waste. While in 
the mature markets we strive for environmental leadership in the emerging markets we focus 
on progress in environmental matters taking local conditions into account.” (Corporate 
Responsibility Report 2010, 12) 

Det konstateras även, ibland utan vidare kommentar, i redovisningarna att det saknas data för specifika 
länder. 
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”Future improvement areas remain, especially in ensuring quality of data in terms of consistency, 
completeness and comparability. In particular there is limited information for Nepal and 
Cambodia. Latvia and Spain reports narrative information but no environmental data.” (Corporate 
Responsibility Report 2009, 66) 

4.1.3 Ett hållbart TeliaSonera tjänar pengar på sin hållbarhet 

Det tredje temat i den diskursiva hållbarhetsrepertoaren för TeliaSonera som jag upptäckt i materialet 
ger uttryck för att TeliaSoneras hållbarhetsengagemang främst innebär nya och förbättrade 
affärsmöjligheter. 

”Corporate responsibility makes perfect business sense as it is about earning a license to operate, 
mitigating risks, reducing costs, and gain competitive advantage.” (Corporate Responsibility Report 
2011, 4) 

”Whenever possible, we share the locations of our masts and base stations with other mobile 
networks operators to reduce overall environmental impacts and costs by limiting the total 
numbers of sites needed. Masts are expensive to build, so it also makes financial sense to share them 
with other operators where this is practical and commercially viable.” (Sustainability Report 2012, 
40) 

TeliaSonera ger även uttryck för att den hållbara verksamheten är nödvändig för TeliaSoneras 
långsiktiga tillväxt och lönsamhet. 

”Addressing and integrating the prioritized CR issues into daily operations will contribute to 
the long-term success of TeliaSonera, while helping to balance short- and long-term perspectives.” 
(Corporate Sustainability Report 2010, 11) 

”Corporate responsibility risks form an important part of our risk management approach, as they also 
enable us to protect and increase our company’s value.” (Corporate Responsibility Report 2011, 9) 

”Managing sustainability risks is an important part of TeliaSonera’s operations. We aim not only to 
focus on negative risks, but also acknowledge that the successful management of risks can create 
opportunities. A structured approach towards sustainability risks enables us to protect and 
increase our company’s value while contributing to society at large.” (Sustainability Report 2012, 
8)  

Jag noterar upprepade hänvisningar till TeliaSoneras skyldigheter att leva upp till ägarnas finansiella 
förväntningar på företaget.  

”With a broad shareholder base there are high expectations on TeliaSonera to conduct business in a 
fair and responsible way, while at the same time generating strong financial results.” (Corporate 
Sustainability Report 2009, 33) 

”TeliaSonera’s owners and shareholders expect the company to generate quarterly profits 
while ensuring long term sustainable growth. Therefore we must have a balance to ensure that 
quarterly goals do not compromise long-term value creation.” (Corporate Sustainability Report 2010, 
11) 

Därtill finner jag att TeliaSonera upprepade gånger berättigar sin existens i högriskländer, eller 
”emerging markets” som de benämns i TeliaSoneras hållbarhetsredovisningar, genom att hänvisa till 
de tillväxtmöjligheter dessa marknader innebär för företaget. Värt att notera kan även vara att det i 
hållbarhetsredovisningarna inte finns något uttryck för tvekan eller ifrågasättande av företagets 
existensberättigande på dessa marknader.  

”The low penetration of telephony in emerging markets represents a growth opportunity and 
provides a chance for TeliaSonera to make a contribution to bridging the digital divide. Trough our 
expansion in Eurasia we aim to capitalize on these opportunities.” (Corporate Responsibility 
Report 2008, 53) 
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”Tillväxtmarknaderna står för en betydande tillväxtmöjlighet för TeliaSonera, samtidigt som vi 
kan stödja dessa länders snabba utveckling mot informationssamhällen genom de möjligheter till 
teknologiska framsteg som uppstår med mobilnät.” (Hållbarhetsredovisning 2013, 34) 

”Well prepared companies may move into emerging markets or regions without compromising 
investor confidence. On the other hand, companies that do not adress these issues risk ending up 
outside the investment universe when it comes to large institutional capital.” (Corporate 
Sustainability Report 2009, 33) 

I rakt ovanstående citat ger TeliaSonera uttryck för de risker som företaget anser är förknippat med att 
befinna sig högriskländer. I redovisningarna framhålls genomgående att den största risken är att 
företaget kan förlora investerare och då främst från större institutionella investerares och deras kapital. 
Även om eventuella risker diskuteras, noterar jag att TeliaSonera uttrycker det som en självklarhet att 
befinna sig i dessa högriskländer. 

4.1.4 Ett hållbart TeliaSonera fördelar och förskjuter ansvar 

Det fjärde temat i den diskursiva hållbarhetsrepertoaren som jag funnit i materialet avser hur 
TeliaSonera uttrycker en önskan om att andra ska engagera sig för hållbarhet. I den diskursiva 
hållbarhetsrepertoaren i redovisningarna framhålls att TeliaSonera inte är den enda som har en 
ansvarsskyldighet för hållbarhet. Ansvarsskyldigheten delas även med andra. 

Modern communication technology can offer environmentally sound alternatives in the day-to-day 
lives of people and businesses. TeliaSonera strives to minimize the environmental impact of our own 
operations while we can help customers by providing solutions to reduce their own 
environmental impact.” (Corporate Sustainability Report 2009, 7) 

”TeliaSonera’s telecom solutions provide businesses and consumers with tools that help improve 
efficiency and minimize the environmental impact of their operations and lifestyle. Part of our 
responsibility to the environment is to educate customers on how to make the best use of these 
services.” (Corporate Responsibility Report 2008, 36) 

Att ansvaret är delat framgår tydligt av nedanstående citat där TeliaSoneras dåvarande Vd och 
koncernchef, Lars Nyberg, i avsnittet koncernchefens kommentar framhåller att TeliaSonera inte 
ensamma kan förändra världen. 

”We cannot change the world alone, but by acting responsibly within our sphere of influence we 
can significantly contribute towards positive development.” (Corporate Responsibility Report 2011, 
4) 

Ansvaret delas dock inte bara med företagets kunder och övriga intressenter, utan jag noterar även 
hänvisningar till att telekommunikationssektorn som helhet delar på ansvaret. I rakt nedanstående citat 
uttrycks en tendens i TeliaSoneras hållbarhetsredovisningar att vilja understryka att TeliaSonera inte är 
ensamma om att ha en negativ påverkan på miljön och att TeliaSonera inte är värre än någon annan.  

”As is the case with most operating corporate entities TeliaSonera’s activities have an 
environmental impact. At the same time, the information and communication technology (ICT) 
industry has a great opportunity to provide services that reduce customers’ environmental 
impact, for instance by substituting for physical travel.” (Corporate Sustainability Report 2010, 12) 

”Customer’s privacy, in the context of possible governmental surveillence and freedom of 
expression, represents a growing challenge for the whole telecommunications industry.” 
(Corporate Responsibility Report 2011, 6) 

Att uppmuntra andra på samma sätt som ses i dessa citat är återkommer ofta. Därför är det inte 
märkligt att det jag valt att kalla stödjande ord är vanliga i redovisningarna. Det avser ord som stödja, 
bidra, hjälpa med mera. Jag finner bland annat dessa formuleringar: 
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”Tillväxtmarknaderna står för en betydande tillväxtmöjlighet för TeliaSonera, samtidigt som vi kan 
stödja dessa länders snabba utveckling mot informationssamhällen genom de möjligheter till 
teknologiska framsteg som uppstår med mobilnät.” (Hållbarhetsredovisning 2013, 34) 

”TeliaSonera is helping to bridge this digital divide by bringing our communications infrastructure 
and expertise to developing countries and by providing access through low-cost solutions in all our 
markets. We believe that society is strengthened when all citizens, whatever their backgrounds, can 
connect to the digital community.” (Corporate Responsibility Report 2008, 53 

Jag noterar även hänvisningar till att det är staterna som ytterst bär ansvaret för omfattningen av 
övervakningen av telekommunikation genom lagstiftning och myndighetsbeslut. TeliaSonera 
framställs däremot som en stark förespråkare av yttrandefrihet, vilket framgår av nedanstående citat. 

”(…) vi förespråkar tydlig och transparent lagstiftning rörande proportionalitet och nödvändighet 
för all statlig övervakning av telekommunikation. Vi argumenterade för att all statlig övervakning 
av telekommunikation bör stå under tillsyn av domstol eller annat oberoende juridiskt organ. Vi 
uppmanar även stater att vara transparenta när det gäller omfattningen av deras övervakning av 
telekommunikation och hur de använder den information de samlar in.” (Hållbarhetsredovisning 
2013, 15) 

4.1.5 Ett Hållbart TeliaSonera kan fortsätta på inslagen väg 

Ett femte och sista tema i den diskursiva hållbarhetsrepertoaren för TeliaSonera som jag funnit i 
materialet ger uttryck åt att TeliaSoneras verksamhet är och alltid varit hållbart och att de därför kan 
fortsätta på inslagen väg. Jag noterar i linje med detta många hänvisningar till att TeliaSonera redan är 
hållbara.  

”We are doing business in a responsible and sustainable way, and are often taking the lead in their 
markets to introduce best corporate responsibility practices.” (Corporate Responsibility Report 2008, 
46)  

”We act in a responsible way, based on a firm set of joint values and business principles. Our 
services form a major part of people’s daily lives – for business, education and pleasure. Thereby we 
contribute to a world of better opportunities.” (Corporate Sustainability Report 2010, 3) 

TeliaSonera instämmer fullständigt i sitt påstående. I citaten framställer TeliaSonera en specifik 
kunskap som sann och oomtvistlig. Detta slags sanning benämner Fairclough modalitet. Analyser av 
modalitet fokuserar på författarens grad av instämmande i satsen. Vilken modalitet som väljs får 
konsekvenser för diskursens konstruktion av både sociala relationer och kunskaps- och 
betydelsesystem. (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 88). Jag noterar att TeliaSonera ofta lägger 
fram tolkningar som om de vore fakta genom att använda kategorisk modalitet. Vi tittar på några fler 
formuleringar på temat. 

”All in all, corporate responsibility is naturally embedded in our business strategy and forms 
part of our daily work.” (Corporate Responsibility Report 2011, 7) 

”Corporate Responsibility is and has to be integrated with our day-to-day operations and 
aligned with our strategy.” (Corporate Responsibility Report 2008, 3) 

”At TeliaSonera, corporate responsibility is a natural and integral part of conducting our business, 
not a list external requirements we must try to fulfill.” (Corporate Responsibility Report 2011, 4) 

I ovanstående citat kommer idén om att ansvarstagandet redan finns inkorporerat i TeliaSoneras 
verksamhet och därför som något TeliaSonera redan är, till uttryck. Detta är en genomgående röd tråd 
att TeliaSonera, och egentligen tillhörigheten till telekombranschen, i grunden medför en 
ansvarsfullhet och ett bidrag till samhället. 

”TeliaSonera believes that access to information and communication technology, or ICT – regardless 
of income, age, gender or geography – is a great enabler of economic and social development as 
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well as improved chances in life for the individual. We contribute to bridging the digital divide 
in a number of ways: by increasing coverage, providing accessible services that are easy to use and 
investing in emerging markets.” (Corporate Responsibility Report 2008, 12) 

”Information and communication technologies are drivers of growth and economic 
development as well as a positive force for openness and transparency.” (Corporate Responsibility 
Report 2008, 53) 

”TeliaSonera’s operations have wide positive effect on socio-economic development. Our 
business drives growth and economic development by directly and indirectly creating job 
opportunities and by financially contributing to societies wherever we operate.” (Corporate 
Responsibility Report 2011, 6)  

Jag noterar att TeliaSonera upprepade gånger berättigar sin existens i högriskländer, eller ”emerging 
markets” som de benämns i TeliaSoneras hållbarhetsredovisningar, genom deras produkter och 
tjänsters blotta närvaro i dessa samhällen.  

”Telecommunication infrastructure and services contribute to social development, economic growth 
and more open societies. TeliaSonera believes that the telecommunication industry will ultimately 
be able to provide tools that can make a significant contribution to efforts to promote freedom 
of expression, even in countries where such freedoms are presently limited.” (Corporate 
Responsibility Report 2011, 10) 

”Telecommunications play a very important role in society, driving growth, competitivness, 
transition to a knowledge-based society and socio-economic development. These trends are exactly 
what many countries need to overcome social and democratic challenges.” (Corporate 
Responsibility Report 2011, 4) 

Teliasoneras och ICT sektorns existens berättigas inte bara genom att de driver social och ekonomisk 
tillväxt, leder till öppenhet och transparens, samt överbygger den digitala klyftan, utan utöver detta, 
noterar jag ett flertal hänvisningar med kopplingar till miljön.  

”TeliaSonera’s efforts stand to show that telecommunications are key to saving time, money and 
the environment.” (Corporate Sustainability Report 2009, 44) 

”The ICT sector is one of the key drivers in the transition to a low-carbon economy.” (Corporate 
Sustainability Report 2010, 44) 

”Our services are often regarded as a fundamental part of the low-carbon society.” (Corporate 
Responsibility Report 2011, 30) 

I redovisningarna betonas mindre men goda framsteg medan skyldigheter med påtagligt negativ 
miljöpåverkan inte uttryckligen tas upp. Ofta återges mätbara successiva förändringar, som till 
exempel en nedgång i papperskonsumtion alternativt ett ökat antal videokonferenser. TeliaSoneras 
kärnverksamhet framställs som att den inte direkt orsakar någon negativ miljöpåverkan. Detta på 
grund av att TeliaSonera i redovisningarna till exempel fokuserar på direkt inverkan hellre än den 
indirekta. Vi tittar på några exempel på formuleringar: 

”For example in 2008, by replacing physical traveling with the virtual meeting TelePresence in 
Sweden and Finland, TeliaSonera achieved time savings equaling 40 months of full time work 
of one employee, SEK 5.8 million in traveling costs and some 170 tons in carbon dioxide 
emissions. This is an encouraging result which we believe can also benefit our customers, 
particularly in these challenging times of economic downturn.” (Corporate Responsibility Report 
2008, 3) 

”The electronic invoices makes it easier and more efficient to process invoices in addition to 
reducing the environmental impact. Since October 2009, Sonera has charged EUR 5 for paper bills 
sent to companies in an effort to stear business customers towards electronic billing.” (Corporate 
Sustainability Report 2009, 44) 
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”TeliaSonera in Sweden and Finland have reduced office space leading to considerable savings 
in energy and rental costs, as well as reduces environmental impact.” (Corporate Responsibility 
Report 2008, 37) 

Det är ett återkommande inslag i diskursen som vi kan se i ovanstående citat. Det finns en benägenhet 
att hänvisa till effekten av av teknologisk utveckling som på samma gång innebär minskade kostnader 
för TeliaSonera. Till exempel kan det vara att betona minskat resande och tillhandahållande av e-
faktura som TeliaSoneras bidrag till minskade utsläpp och en minskad energikonsumtion. Det finns 
även flera exempel på relativa mål för företaget, vilket verkar föredras framför absoluta, vilket framgår 
av exemplen nedan.  

”In Finland and Sweden, the number of videokonference meetings tripled, travel costs decreased by 
43 percent and as a result of this, CO2 emissions were reduced by 32 percent.” (Corporate 
Sustainability Report 2009, 7) 

”The energy use decreased by 35 percent, saving millions in electricity bills.” (Corporate 
Sustainability Report 2010, 5) 

Det finns en benägenhet i TeliaSoneras hållbarhetsredovisningar att redogöra utförligt för vad jag 
anser vara ett grundläggande engagemang. Det grundläggande uttrycks i en försäkran om att 
TeliaSonera följer lokala lagar och regler, att företaget lämnar bidrag till olika samhällen eftersom de 
betalar löner till sin personal, samt att TeliaSonera själva betalar skatt.  

”As an industry leader, through the employment we create and the taxes we pay, TeliaSonera 
makes a significant contribution to society. Through continuous improvements in performance, 
cost and energy efficiency, the procucts and services we provide are also important to the 
development and well-being of the communities in which we operate.” (Corporate Responsibility 
Report 2008, 53) 

”Vi betalar löner, utdelning och skatter som gynnar våra medarbetare, lokalsamhällena och 
nationella ekonomier.” (Hållbarhetsredovisning 2013, 31) 

Dessa uttryck avseende ett slags fundamentalt engagemang är så självklara att det motsatta är omöjligt 
att yttra. Att följa lagar och regler gjorde förhoppningsvis TeliaSonera även innan det etiketterades 
hållbarhet och fick en plats i deras hållbarhetsredovisning.  
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5. Slutsatser och diskussion 
Hur beskrivs TeliaSoneras hållbara verksamhet i deras hållbarhetsredovisningar för åren 2008-2013. 
Varför engagerar sig TeliaSonera och vem ska göra vad, enligt diskursen som uttrycks i 
redovisningarna? I detta avsnitt kommer jag att grundligare analysera och diskutera den diskursiva 
hållbarhetsrepertoar som empirin pekat på. 

5.1 TeliaSoneras hållbarhetsrepertoar 
Den övergripande frågan som vägledde mig i undersökningen var frågan om vilken diskursiv 
hållbarhetsrepertoar som skildrades i redovisningarna. För att svara på denna fråga har jag identifierat 
fem teman baserade på de generella drag som jag lyckades urskilja i materialet. Dessa fem teman 
redogör för hur TeliaSonera beskriver sin hållbara verksamhet i hållbarhetsredovisningarna. Den 
hållbara verksamhet som skildras är att ett hållbart TeliaSonera enligt företagets 
hållbarhetsredovisningar för dialog och är transparenta för att utöva inflytande och stämma av 
intressenternas förväntningar på företaget. Dessutom begränsas hållbarhetsengagemanget till länder 
och platser där TeliaSonera är verksamma och företaget tjänar pengar på hållbarhet då man ger 
uttryck för att ett engagemang i hållbarhetsfrågor innebär nya och förbättrade affärsmöjligheter för 
företaget i form av tillväxt och lönsamhet. Därtill fördelas och förskjuts ansvar då TeliaSonera 
uppmuntrar andra att engagera sig i hållbarhet och man framhåller även att företaget inte är ensamt 
ansvarigt, utan att ansvaret delas med kunder, telekommunikationssektorn i stort och dessutom ytterst 
är stater och myndigheters skyldighet. Slutligen kan ett hållbart TeliaSonera fortsätta på inslagen väg 
då företaget ger uttryck för att de i grunden redan är hållbara på grund av att deras produkter och 
tjänster bidrar till samhället. 

5.1.1 Fördelar och förskjuter ansvar 

Det är dags att svara på frågan: Vem som ska göra vad för hållbarhet, det vill säga, vad ska enligt 
hållbarhetsredovisningen TeliaSonera göra och vad ska andra göra? Innebär hållbarhetsredovisningen 
en större ansvarighet för TeliaSonera eller ger redovisningen uttryck för att TeliaSonera fördelar och 
förskjuter ansvaret till andra? 

I empirin har jag identifierat regelbundna uttryck för dialog vilket jag identifierar som Itänens sharing-
diskurs, vilket avser vad andra snarare än TeliaSonera själva kan bidra med för en hållbar utveckling. 
Ett hållbart TeliaSonera för dialog och beskriver i redovisningarna gärna dialogen som transparent, 
regelbunden och proaktiv. Det hållbara TeliaSonera som önskar bidra till att skapa en diskurs kring 
hållbarhet organiserar dialoger som kan medverka till att pådriva en förändring i linje med 
TeliaSoneras uppfattning av hållbar utveckling. 

Ytterligare ett exempel på sharing-diskursen är formuleringar som består av stödjande ord så som 
stödja och hjälpa. Dessa ord är intressanta eftersom de bidrar till att förskjuta ansvar till andra än 
TeliaSonera självt, till exempel på konsumenter, leverantörer eller stater. Sharing-diskursen erbjuder 
alltså TeliaSonera andra möjlighet att vara ansvarstagande.  
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5.1.2 Eftersom investerarna bryr sig 

Varför engagerar sig TeliaSonera i frågor om hållbarhet? Studien bekräftar annan kvalitativ forskning 
om de uttryckta anledningarna till varför företag engagerar sig i hållbarhetsfrågor (Itänen 2011). Som 
andra företag uttrycker ävenTeliaSonera att de har ett hållbarhetsengagemang på grund av att det 
främjar den egna verksamheten – ett hållbart TeliaSonera tjänar pengar på hållbarhet. Detta 
identifierar jag som en del av Itänens business-diskurs. Det är även intressant att notera att det 
ekonomiska motivet ofta urskuldas med hänvisning till intressenternas, och då framförallt 
investerarnas, önskemål och efterfrågan. Investerarna skildras som de vars hjärta bankar för hållbarhet. 
TeliaSonera däremot framställs som en opartisk möjliggörare som inte tar en tydlig moralisk ställning, 
om det inte kommer till barnpornografi, vilket är den enda frågan som TeliaSonera aktivt verkar ta 
ställning i.  

Att sätta investerarna i första rummet legitimerar användandet av business-diskursen och tillåter 
TeliaSonera att strategiskt söka ut de ansvarsområden som är förenliga med deras ekonomiska mål för 
verksamheten. Hållbarhetsredovisningarna jag studerat beskriver lönsamma projekt och praktiker, som 
till exempel energibesparingar och vikten av videokonferenser, snarare än kritiska samhällsproblem 
som är påtagliga och kostnadskrävande. Det är också tydligt att hållbarhetssatsningar initierats av 
främst affärsmässiga skäl, som sedan paketerats om och etiketterats som hållbarhetsfrågor. Detta 
resultat bekräftar Tregidga et al. (2014) resultat att hållbarhetsredovisning kan ses som en policy i 
vilken TeliaSonera behåller sin rätt att tala om vad som utgör hållbar utveckling.  

Business-diskursen betonar TeliaSoneras egennytta av att ha ett hållbarhetsengagemang. Att 
TeliaSonera beskriver sitt hållbarhetsarbete som ett redskap kopplat till affärsstrategi och lösamhet 
bekräftar Itänens (2011) beskrivning att affärsverksamheten förklaras som hållbar i sig själv eftersom 
att TeliaSoneras produkter, tjänster och vinst bidrar till samhällsnyttan.  

5.1.3 Vad sägs inte och varför  

Jag hävdar inte att jag kommit fram till en komplett förteckning över diskursiva tystnader i de 
undersökta hållbarhetsredovisningarna för TeliaSonera över åren 2008-2013. Men jag har identifierat 
att TeliaSoneras hållbarhetsredovisningar inte uttrycker alternativ till konstant ekonomisk tillväxt och 
bara undantagsvis nämner andra drivkrafter än investerares efterfrågan. Dessutom talar man inte i 
någon större utsträckning om egna brister i hållbarhetsverksamheten. Jag noterar även en avsaknad av 
radikala åtgärder som utmanar existerande kärnaffär och den globala kontexten utelämnas helt.  

Jag hävdar att denna förteckning över diskursiva tystnader i empirin är tänkvärda som belysande 
exempel på hur den ekonomiska rationaliteten begränsar på vilket vis TeliaSonera upplever sig kunna 
uttrycka sig om hållbarhet. Föreställningen om att konstant ekonomisk tillväxt är lösningen på alla 
problemställningar finns i den dominerande ideologin. Att bryta mot diskurstabut att ifrågasätta 
hållbarheten i den evinnerliga ekonomiska tillväxten är otänkbart inom gränsen för företeelsen hållbar 
utveckling (Callio 2006). 

Utöver tabut om continuous economic growth märks i materialet även tabuna om the political nature 
of CSR och the amoral business. Att hållbarhetsdiskursen och hållbarhetsrapporteringen har ett 
legitimerande syfte påpekas endast indirekt i hållbarhetsredovisningarna genom att framhålla 
intressenternas efterfrågan på ett hållbart TeliaSonera. Det är också i ett flertal av fallen inte uppenbart 
på vilket sätt hållbarhetsengagemanget ligger utanför det som TeliaSonera tidigare redan gjort. 
Redovisningen av sedan tidigare genomförda satsningar eller formuleringar om TeliaSoneras funktion 
i hållbarhetsaktiviteterna ger i ett flertal fall uttryck åt handlingar som förefaller vara i högsta grad 
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fundamentala, eller rent av självklara, såsom att både företaget och de anställda betalar skatt, teknisk 
utveckling som leder till en mindre belastning på miljön eller att lagar och regler följs. Detta kan 
tolkas som en del i hållbarhetsdiskursen som redogör för insatser som gjordes även tidigare och före 
det benämndes CSR och fick en plats i TeliaSoneras hållbarhetsredovisning. 

På grund att den bredare hållbarhetsdiskursen i viss mån uppkommer genom 
hållbarhetsredovisningarnas innehåll kan man också hävda för att det formas en policy som passar 
TeliaSoneras ändamål men som främst bidrar till att bevara och legitimera status quo i TeliaSoner och 
i förlängningen i samhället.  

5.2 Metoddiskussion 
Den valda metoden motiveras med stöd av Winther Jørgensen och Phillips tankar om att den kritiska 
diskursanalysen ger ett bättre redskap för en lingvistisk textanalys än till exempel Laclau och Mouffes 
kritiska diskursteori (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 68). Studiens behov av ett verktyg för 
lingvistisk textanalys utgör även en anledning till varför jag är tveksam till att någon annan metod 
skulle vara tillräcklig för att uppfylla studiens syfte och svara på dess frågeställningar. Genom att göra 
en detaljerad analys av texternas egenskaper med bestämda verktyg kan man kartlägga hur diskurserna 
förverkligas textuellt, och jag kan därmed underbygga min tolkning.  

I min studie har det inte funnits utrymme för att sociologiskt kartlägga texternas tillkomst- och 
avkodningsvägar genom till exempel en receptionsundersökning för att ta reda på hur mottagarna 
tolkar texterna. Att jag tagit en mer lingvistisk utgångspunkt kan ses som en svaghet. Till mitt försvar 
brukar, enligt uppgift, Fairclough själv underlåta att göra detta i de flesta av sina analyser (Winther 
Jørgensen och Phillips 2000, 86).  

Enligt Winther Jörgensen och Phillips är forskningsrapporten inte bara ett framläggande av 
forskningsresultaten utan även en del av valideringen. De hävdar att man ska lägga fram analys och 
slutsatser så att läsaren kan bedöma forskarens tolkningar och att genomskinligheten är avgörande 
(Winther Jørgensen och Phillips 2000, 123). De många och långa citaten från TeliaSoneras 
hållbarhetsredovisningar kan uppfattas som mindre läsarvänligt varför jag har valt att förlägga 
majoriteten av de utvalda citaten till studiens bilaga. Med bakgrund av detta har jag ändå valt att återge 
några representativa exempel från det empiriska materialet och detaljerade redogörelser för den 
tolkning som binder samman analytiska påståenden och den specifika texten. På så vis hoppas jag gett 
läsaren en möjlighet att bedöma processen och skapa sig en egen uppfattning om de identifierade 
mönstren.  

Att  

5.3 Sammanfattning 
Enligt Winther Jørgensen och Phillips är det i analysen av förhållandet mellan diskursiv praktik och 
den bredare sociala praktiken som undersökningen finner sina avgörande slutsatser (2000, 90). Det är 
nämligen här jag ska närma mig frågan om förändring och ideologiska konsekvenser.  

I denna studie har jag intresserat mig för den rådande hållbarhetsdiskursen som kommer till uttryck i 
hållbarhetsredovisningar publicerade av det svenska statligt ägda bolaget TeliaSonera. Syftet har varit 
att undersöka det statligt ägda bolaget TeliaSoneras förhållningsätt till det svårtolkade begreppet 
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hållbarhet. Jag har intresserat mig för detta på grund av att vagheten i termen hållbar utveckling gör 
det möjligt för företag som TeliaSonera att använda begreppet så som det passar egna syften. 

Studien tar formen en kvalitativ kritisk diskursanalys där jag har utgått från hållbarhetsredovisningar 
utgivna av TeliaSonera mellan åren 2008-2013. Jag har främst intresserat mig för att i redovisningarna 
kunna uppfatta formuleringar som avser: Vem som ska göra vad för hållbarhet? Men även föra en 
diskussion kring de incitament som kommer till uttryck i redovisningarna: Hur kommer det sig att 
TeliaSonera engagerar sig för hållbarhet? Min empiriska utgångspunkt är att den diskursiva 
hållbarhetsrepertoaren är möjlig att urskilja i TeliaSoneras hållbarhetsredovisningar och min teoretiska 
utgångspunkt är inspirerad av Itänen (2011), som funnit tre huvudsakliga diskurser kring CSR, som 
han väljer att benämna business, caring och sharing. 

Jag har genom undersökningen lyckats identifiera fem teman i TeliaSoneras hållbarhetsdiskurs som 
beskriver att ett hållbart TeliaSonera: för dialog och är transparenta, begränsar 
hållbarhetsengagemanget, tjänar pengar på hållbarhet, fördelar och förskjuter ansvar samt kan fortsätta 
på inslagen väg. De för studien mest intressanta resultaten visar dels på att TeliaSoneras 
hållbarhetsdiskurs ger uttryck för en sharing-diskurs, dels för en business-diskurs. 

Resultaten visar alltså på hur den ekonomiska rationaliteten begränsar på vilket vis TeliaSonera kan 
uttrycka sig om hållbarhet. Den dominerande ideologin avspeglar sig i föreställningen om att konstant 
ekonomisk tillväxt är lösningen på alla problem. Den diskursiva praktiken förstärker och döljer även 
ojämlika maktförhållanden genom kolonialistiska uttryck som det är bättre att vi är där än inte. På 
grund av att den större hållbarhetsdiskursen till viss del utformas av hållbarhetsredovisningarnas 
innehåll går det att hävda för att det formas en policy som är avpassad till TeliaSoneras ändamål men 
som främst bidrar till att legitimera och bevara status quo i TeliaSonera och i förlängningen i 
samhället.  

Slutsatserna av studien bekräftar Spence (2007) tankar kring de ideologiska implikationerna av det 
verkliga skälet bakom hållbarhetsredovisning. Spence förslag att hållbarhetsredovisning innefattar en 
hegemonisk diskurs som har för avsikt att framställa företagets intressen som förenliga med ett 
välmående samhälle och miljö stämmer väl in på TeliaSoneras hållbarhetsdiskurs där 
affärsverksamheten skildras som i sig själv hållbar med hänvisning till att produkter och tjänster, samt 
vinster bidrar till de olika samhällen som TeliaSonera är verksamma i. I enlighet med detta är syftet 
med den hegemoniska diskursen att utöva inflytande på olika grupper med avsikten att bevara 
TeliaSonera och dess intressen.  

Dessa slutsatser gör studien politisk och kritisk. 

5.4 Avslutande kommentar 
De svar som hållbarhetsredovisningarna har gett på mina frågor om ett hållbart TeliaSonera, det vill 
säga att man följer lokala lagar och att TeliaSonera bidrar till demokratiutveckling i de länder man är 
verksam, lämnar en hel del övrigt att önska. Bilden som framträder i hållbarhetsredovisningarna är att 
verksamheten i Eurasien tycks ha fått leva ett eget liv, vid sidan av de mer etablerade marknaderna. En 
hänvisning till de tillväxtmöjligheter dessa marknader innebär för företaget är inte en tillräcklig 
förklaring till varför detta kunnat pågå. Att hänvisa till att företaget följer lagar gör det inte mindre 
bedrövligt att man gjort eftergifter för diktaturers krav på censur och övervakning. Övervakning med 
hjälp av Teliasonera fortsätter, mutor betalas fortfarande men istället i form av sponsring och 
donationer till kulturella aktiviteter.  
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TeliaSonera är inte där för att förändra samhället, de är där för att göra affärer. Förändring kommer 
inte av sig självt bara för att du närvarar i ett högriskland. Du måste vara aktiv för att förändring ska 
ske. Att TeliaSonera skapar sysselsättning lyfter enbart fram organisationens egenintresse av att 
engagera sig i hållbarhetsfrågor. Det som slår mig med studiens resultat är att handlingsutrymmet när 
det kommer till hållbarhetsfrågor så tydligt begränsas av att det går att bevisa att varje beslut är 
lönsamt. Jag anser att TeliaSoneras hållbarhetsarbete inte blir trovärdigt förrän de tar tag i frågan om 
att ansvaret går längre än till vad som är lönsamt.  

5.5 Vidare forskning 
Ett förslag på en studie i framtiden skulle kunna vara att jämföra mina slutsatser för TeliaSoneras 
hållbarhetsdiskurs med diskursen bland företag som precis som TeliaSonera ägs av staten. Ett lämpligt 
urval kunde vara de 49 företagen i den statliga bolagsportföljen, alternativt att selektera de helägda 
från de delägda. Hur ser diskursen ut i deras hållbarhetsredovisningar?  
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1. Bilaga 

1.1 Förteckning över citat 

1.1.1 TeliaSonera Corporate Responsibility Report 2008 
”Corporate Responsibility is and has to be integrated with our day-to-day operations and aligned with 
our strategy.” (Corporate Responsibility Report 2008, 3) 

”For example in 2008, by replacing physical traveling with the virtual meeting TelePresence in 
Sweden and Finland, TeliaSonera achieved time savings equaling 40 months of full time work of 
oneemployee, SEK 5.8 million in traveling costs and some 170 tons in carbon dioxide emissions. 
This is an encouraging result which we believe can also benefit our customers, particularly in these 
challenging times of economic downturn.” (Corporate Responsibility Report 2008, 3) 

”At TeliaSonera, corporate responsibility is a natural and integral part of conducting our business, not 
a list external requirements we must try to fulfill.” (Corporate Responsibility Report 2011, 4) 

”TeliaSonera believes that access to information and communication technology, or ICT – regardless 
of income, age, gender or geography – is a great enabler of economic and social development as well 
as improved chances in life for the individual. We contribute to bridging the digital divide in a 
number of ways: by increasing coverage, providing accessible services that are easy to use and 
investing in emerging markets.” (Corporate Responsibility Report 2008, 12) 

”We have a group-wide approach, engage in stakeholder dialogue and aim for continuous 
improvement – this is the only way we can reach our goal to become a worldclass service company 
and a good corporate citizen.” (Corporate Sustainability Report 2008, 12) 

”In order to be successful in the long-term, we must maintain a two-way dialogue with our customers 
in order to understand their needs and how our service offering is perceived by them.” (Corporate 
Sustainability Report 2008, 12) 

”Efficient and evironmentally-friendly operations are important for businesses. Many companies 
have realized that telecommunications can play a key role in achieving sustainability goals.” 
(Corporate Responsibility Report 2008, 14) 

”A responsible employer takes care of its personnel in all situations. At best these actions have an 
impact on employees’ job satisfaction but are also of great financial significance to the 
company.”(Corporate Responsibility Report 2008, 28) 

”At TeliaSonera we believe that our products and services can make a significant contribution to 
global sustainability; both through helping our customers make the most of the technological 
solutions we provide and through our actions to minimize the envisonmental impact of our own 
activities.” (Corporate Responsibility Report 2008, 36) 

”TeliaSonera’s telecom solutions provide businesses and consumers with tools that help improve 
efficiency and minimize the environmental impact of their operations and lifestyle. Part of our 
responsibility to the environment is to educate customers on how to make the best use of these 
services.” (Corporate Responsibility Report 2008, 36) 

”TeliaSonera in Sweden and Finland have reduces office space leading to considerable savings in 
energy and rental costs, as well as reduces environmental impact.” (Corporate Responsibility Report 
2008, 37) 

”TeliaSonera’s efforts stand to show that telecommunications are key to saving time, money and the 
environment.” (Corporate Sustainability Report 2009, 44) 

”We are doing business in a responsible and sustainable way, and are often taking the lead in their 
markets to introduce best corporate responsibility practices.” (Corporate Responsibility Report 2008, 
46) 



27 
 

”Information and communication technologies are drivers of growth and economic development as 
well as a positive force for openness and transparency.” (Corporate Responsibility Report 2008, 53) 

”As an industry leader, through the employment we create and the taxes we pay, TeliaSonera makes a 
significant contribution to society. Through continuous improvements in performance, cost and 
energy efficiency, the procucts and services we provide are also important to the development and 
well-being of the communities in which we operate.” (Corporate Responsibility Report 2008, 53) 

”TeliaSonera is helping to bridge this digital divide by bringing our communications infrastructure 
and expertise to developing countries and by providing access through low-cost solutions in all our 
markets. We believe that society is strengthened when all citizens, whatever their backgrounds, can 
connect to the digital community.” (Corporate Responsibility Report 2008, 53) 

”The expansion of mobile, wireless and wired broadband offers substantial benefit to society. We 
deliver productivity gains through technology that directly contribute to our local economies, thereby 
enabling further investments in local businesses and creating more employment.” (Corporate 
Responsibility Report 2008, 53) 

”The low penetration of telephony in emerging markets represents a growth opportunity and provides 
a chance for TeliaSonera to make a contribution to bridging the digital divide. Trough our expansion 
in Eurasia we aim to capitalize on these opportunities.” (Corporate Responsibility Report 2008, 53) 

1.1.2 TeliaSonera Corporate Responsibility Report 2009 
”As an expressed ambition, TeliaSonera gained re-inclusion in the internationally recognized 
sustainability index FTSE4Good and we were reinstated into the Banco Ethical Fund. This is very 
much the result of our increased openness and transparency towards the investment community as a 
whole, bu also due to ongoing dialogue with ethical investors and sustainability rating houses.” 
(Corporate Responsibility Report 2009, 6) 

”In Finland and Sweden, the number of videokonference meetings tripled, travel costs decreased by 
43 percent and as a result of this, CO2 emissions were reduced by 32 percent.” (Corporate 
Sustainability Report 2009, 7) 

”Modern communication technology can offer environmentally sound alternatives in the day-to-day 
lives of people and businesses. TeliaSonera strives to minimize the environmental impact of our own 
operations while we can help customers by providing solutions to reduce their own environmental 
impact.” (Corporate Sustainability Report 2009, 7) 

”We act in a responsible way, based on firm set of values and business principles.” (Corporate 
Sustainability Report 2009, 8) 

”During 2009, TeliaSonera reviewed the group-level strategy for stakeholder dialogue with the 
ambition to strengthen ongoing dialogues and to become more proactive.” (Corporate Responsibility 
Report 2009, 15) 

”Throughout 2009, the dialogue meetings with investors and NGO’s together with media exposure 
outlined the main issues of interests for stakeholders.” (Corporate Responsibility Report 2009, 15) 

”Following constructive dialogues during the year, TeliaSonera gained a better understanding for the 
information needs of the socially responsible (SRI) community, and has made considerable efforts to 
strengthen the communication and transparency with regard to our CR work across the whole of the 
TeliaSonera Group.” (Corporate Responsibility Report 2009, 15) 

”Several stakeholders expressed an interest in learning more about TeliaSonera’s dialogue efforts 
with different stakeholders, asking for a systematic approach to stakeholder dialogues and 
transparency on the outcomes of them. TeliaSonera values the input and will strive for a more 
transparent, proactive and constructive dialogue with stakeholders with even more effective reporting 
om material issues in the future.” (Corporate Responsibility Report 2009, 15) 

”We are receptive to stakeholders’ views and expectations and believe in constructive dialogue to 
share and exchange experience and expertise.” (Corporate Responsibility Report 2009, 15) 

”Our services drive growth and increase transparency in society through digital inclusion.” 
(Corporate Sustainability Report 2009, 18) 
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”Dialogue with suppliers is the key to ensuring that our relationships reflect our ambition to be a 
reliable partner to suppliers and contractors.” (Corporate Responsibility Report 2009, 31) 

”Transparency is key to shareholder and investor relations.” (Corporate Responsibility Report 2009, 
33) 

”Well prepared companies may move into emerging markets or regions without compromising 
investor confidence. On the other hand, companies that do not adress these issues risk ending up 
outside the investment universe when it comes to large institutional capital.” (Corporate 
Sustainability Report 2009, 33) 

”With a broad shareholder base there are high expectations on TeliaSonera to conduct business in a 
fair and responsible way, while at the same time generating strong financial results.” (Corporate 
Sustainability Report 2009, 33) 

”The overarching issue of importance to investors and owners is that TeliaSonera keeps delivering 
long-term sustainable growth, while at the same time producing quarterly profits.” (Corporate 
Sustainability Report 2009, 33) 

”Telecommunication services contribute ta a better world by enabling more people to connect to 
others and access information, education and entertainment. Our services drive growth, improve 
transparency and market efficiency, thus helping the development of a more inclusive society where 
everyone can benefit and contribute.” (Corporate Sustainability Report 2009, 36) 

”Through our services and investments in infrastructure we enable growth and economic 
development by creating direct or indirect job opportunities and financially contributing to the 
societies in which we operate through the taxes we pay.” (Corporate Sustainability Report 2009, 36) 

”The electronis invoices makes it easier and more efficient to process invoices in addition to reducing 
the environmental impact. Since October 2009, Sonera has charged EUR 5 for paper bills sent to 
companies in an effort to stear business customers towards electronic billing.” (Corporate 
Sustainability Report 2009, 44) 

”TeliaSonera complies with local legislation regarding work hours per week. And in some cases offer 
better conditions than the local legislation (e.g. in Sweden and Denmark). ” (Corporate Responsibility 
Report 2009, 61) 

”In Eurasia we comply with local legislation, which generally provide employees with good working 
conditions.” (Corporate Responsibility Report 2009, 61) 

”Future improvement areas remain, especially in ensuring quality of data in terms of consistency, 
completeness and comparability. In particular there is limited information for Nepal and Cambodia. 
Latvia and Spain reports narrative information but no environmental data.” (Corporate Responsibility 
Report 2009, 66) 

1.1.3 TeliaSonera Corporate Responsibility Report 2010 
”We act in a responsible way, based on a firm set of joint values and business principles. Our services 
form a major part of people’s daily lives – for business, education and pleasure. Thereby we 
contribute to a world of better opportunities.” (Corporate Sustainability Report 2010, 3) 

”The energy use decreased by 35 percent, saving millions in electricity bills.” (Corporate 
Sustainability Report 2010, 5) 

”Addressing and integrating the prioritized CR issues into daily operations will contribute to the 
long-term success of TeliaSonera, while helping to balance short- and long-term perspectives.” 
(Corporate Sustainability Report 2010, 11) 

”We believe that corporate responsibility contributes to our long-term sustainable growth through 
responsible business conduct and by contributing to a world with better opportunities.” (Corporate 
Sustainability Report 2010, 11) 

”By acting as a trusted partner, increasing coverage and bridging the digital divide, TeliaSonera 
contributes to a world with better opportunities and a more inclusive society while strengthening 
conditions for a sustainable growth of our business.” (Corporate Sustainability Report 2010, 11) 
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”TeliaSonera’s owners and shareholders expect the company to generate quarterly profits while 
ensuring long term sustainable growth. Therefore we must have a balance to ensure that quarterly 
goals do not compromise long-term value creation.” (Corporate Sustainability Report 2010, 11) 

”Operational focus is on energy effeiciency, reducing CO2 emissions and managing waste. While in 
the mature markets we strive for environmental leadership in the emerging markets we focus on 
progress in environmental matters taking local conditions into account.” (Corporate Responsibility 
Report 2010, 12) 

”As is the case with most operating corporate entities TeliaSonera’s activities have an environmental 
impact. At the same time, the information and communication technology (ICT) industry has a great 
opportunity to provide services that reduce customers’ environmental impact, for instance by 
substituting for physical travel.” (Corporate Sustainability Report 2010, 12) 

”We believe telecommunication services drive growth and prosperity, encourage transparency amd 
enhance long-term sustainable development in all societies.” (Corporate Sustainability Report 2010, 
13) 

”At TeliaSonera we believe that engaging in dialogue with our stakeholders is an important part of 
doing business and being a reliable partner. Honesty and transparency are imperativet to our 
interaction with stakeholders.” (Corporate Responsibility Report 2010, 16) 

”During 2010, in-line with the group-level strategy, TeliaSonera engaged in pro-active stakeholder 
dialogue and also encouraged local dialogues to take place.” (Corporate Responsibility Report 2010, 
16) 

”We are recpetive to stakeholders’ views and expectations and believe in constructive dialogue to 
share and exchange experience and expertise.” (Corporate Responsibility Report 2010, 16) 

”During 2010, we continued to have dialogues with the investor community as a whole and with 
investors with specific interest i TeliaSonera’s CR work (…) A steady flow of reliable and balanced 
information is crucial for investors to mak a fair evaluation of the company.” (Corporate 
Responsibility Report 2010, 34) 

The openness and willingness to engage in dialogue and transparent disclosure on TeliaSonera’s 
practices yielded results. In 2010, TeliaSonera continued to be included in the FTSE4Good 
responsible investment index, in the Swedbank Robur fund and was reinstated in the Banco Ethical 
fund.” (Corporate Responsibility Report 2010, 35) 

”(…) it is important that the Board is committed to ensuring that TeliaSonera upholds and promotes 
international standards and initiatives for business practices and human and labor rights, and acts in a 
sustainable way. This is not only about being a good corporate citizen, but also about maximizing the 
shareholder value in the long-run.” (Corporate Sustainability Report 2010, 36) 

”The ICT sector is one of the key drivers in the transition to a low-carbon economy.” (Corporate 
Sustainability Report 2010, 44) 

1.1.4 TeliaSonera Corporate Responsibility Report 2011 
”Together with a number of other telecommunication operators and vendors, TeliaSonera started a 
dialogue with the aim to explore links and boundaries between a government’s duty to protect human 
rights and the responsibility of a business to respect human rights. The aim is to define, based on a 
broad stakeholder dialogue, a set of broadly accepted principles, tools and due diligence mechanisms 
designed to ensure both respect for privacy and freedom of expression.” (Corporate Responsibility 
Report 2011, 3) 

”We cannot change the world alone, but by acting responsibly within our sphere of influence we can 
significantly contribute towards positive development.” (Corporate Responsibility Report 2011, 4) 

”Corporate responsibility makes perfect business sense as it is about earning a license to operate, 
mitigating risks, reducing costs, and gain competitive advantage.” (Corporate Responsibility Report 
2011, 4) 

”Telecommunications play a very important role in society, driving growth, competitivness, 
transition to a knowledge-based society and socio-economic development. These trends are exactly 
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what many countries need to overcome social and democratic challenges.” (Corporate Responsibility 
Report 2011, 4) 

”TeliaSonera’s operations have wide positive effect on socio-economic development. Our business 
drives growth and economic development by directly and indirectly creating job opportunities and by 
financially contributing to societies wherever we operate.” (Corporate Responsibility Report 2011, 6) 

”Customer’s privacy, in the context of possible governmental surveillence and freedom of 
expression, represensts a growing challenge for the whole telecommunications industry.” (Corporate 
Responsibility Report 2011, 6) 

”All in all, corporate responsibility is naturally embedded in our business strategy and forms part of 
our daily work.” (Corporate Responsibility Report 2011, 7) 

”Corporate responsibility risks form an important part of our risk management approach, as they also 
enable us to protect and increase our company’s value.” (Corporate Responsibility Report 2011, 9) 

”Telecommunication infrastructure and services contribute to social development, economic growth 
and more open societies. TeliaSonera believes that the telecommunication industry will ultimately be 
able to provide tools that can make a significant contribution to efforts to promote freedom of 
expression, even in countries where such freedoms are presently limited.” (Corporate Responsibility 
Report 2011, 10) 

”TeliaSonera interacts with many different stakeholders both globally and locally. One of the most 
important factors in stakeholder management for us is to create positive relationships with 
stakeholders through open dialogues, so as to manage their expectations and set agreed objectives as 
appropriate.” (Corporate Responsibility Report 2011, 13) 

”Minimizing the environmental impacts of our own operations makes sense both environmentally 
and economically.” (Corporate Responsibility Report 2011, 25) 

”(…) the key role of our sector in enabling a low-carbon economy is widely recognized.” (Corporate 
Responsibility Report 2011, 25) 

”Our services are often regarded as a fundamental part of the low-carbon society.” (Corporate 
Responsibility Report 2011, 30) 

1.1.5 TeliaSonera Sustainability Report 2012 
”In 2012 we have strived to make our dialogue with stakeholders more pro-active.” (Sustainability 
Report 2012, 6) 

”Managing sustainability risks is an important part of TeliaSonera’s operations. We aim not only to 
focus on negative risks, but also acknowledge that the successful management of risks can create 
opportunities. A structured approach towards sustainability risks enables us to protect and increase 
our company’s value while contributing to society at large.” (Sustainability Report 2012, 8) 

”We do not comment on politics or make political statements when representing our company. 
However, TeliaSonera does engage in dialogues regarding regulations that affect our business.” 
(Sustainability Report 2012, 14) 

”The role that the ICT sector can play in enabling other industries to reduce their carbon footprint is 
widely recognised (…).” (Sustainability Report 2012, 17) 

”Whenever possible, we share the locations of our masts and base stations with other mobile 
networks operators to reduce overall environmental impacts and costs by limiting the total numbers 
of sites needed. Masts are expensive to build, so it also makes financial sense to share them with 
other operators where this is practical and commercially viable.” (Sustainability Report 2012, 40) 

1.1.6 TeliaSonera Hållbarhetsredovisning 2013 
”Det är bara genom att stanna kvar på en marknad som vi kan söka förändring i landet. Om vi inte 
känner oss bekväma med den lokala lagstiftningen rörande övervakning har vi ett ansvar att säga 
ifrån.” (Hållbarhetsredovisning 2013, 10) 
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”TeliaSonera för en aktiv dialog med båda statliga ägarna. Vi träffar deras representanter flera gånger 
om året för att diskutera de risker och möjligheter som förknippas med hållbar affärsverksamhet.” 
(Hållbarhetsredovisning 2013, 13) 

”(…) vi förespråkar tydlig och transparent lagstiftning rörande proportionalitet och nödvändighet för 
all statlig övervakning av telekommunikation. Vi argumenterade för att all statlig övervakning av 
telekommunikation bör stå under tillsyn av domstol eller annat oberoende juridiskt organ. Vi 
uppmanar även stater att vara transparenta när det gäller omfattningen av deras övervakning av 
telekommunikation och hur de använder den information de samlar in.” (Hållbarhetsredovisning 
2013, 15) 

”TeliaSonera engagerar sig inte politiskt i länder där vi bedriver verksamhet (…) TeliaSonera för 
däremot dialoger angående de regulatoriska frågor som påverkar vår verksamhet och våra kunders 
mänskliga rättigheter. Inom ramen för dessa dialoger har vi som målsättning att främja en 
regulatorisk miljö som uppmuntrar investeringar och innovationer, och som främjar likabehandling.” 
(Hållbarhetsredovisning 2013, 21)  

”Vi betalar löner, utdelning och skatter som gynnar våra medarbetare, lokalsamhällena och nationella 
ekonomier.” (Hållbarhetsredovisning 2013, 31) 

”Tillväxtmarknaderna står för en betydande tillväxtmöjlighet för TeliaSonera, samtidigt som vi kan 
stödja dessa länders snabba utveckling mot informationssamhällen genom de möjligheter till 
teknologiska framsteg som uppstår med mobilnät.” (Hållbarhetsredovisning 2013, 34) 

”Tillväxtmarknaderna står för en betydande tillväxtmöjlighet för TeliaSonera, samtidigt som vi kan 
stödja dessa länders snabba utveckling mot informationssamhällen genom de möjligheter till 
teknologiska framsteg som uppstår med mobilnät.” (Hållbarhetsredovisning 2013, 34) 
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