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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Uppsatsen grundar sig i sambandet mellan medial uppmärksamhet och 

företagskommunikation, så som hållbarhetsredovisningar. Den bygger på de två teorierna 

“Media agenda setting” och “Legitimitetsteorin”. I dessa teorier förklaras legitimitet som den 

grundläggande orsaken till företagens upprättande av hållbarhetsredovisningar. Media sägs 

påverka samhällets dagordning om vad som är viktigt och på så sätt påverka samhällets 

åsikter kring företagens legitimitet. Vi utgår ifrån reportage från två svenska mediekanaler, 

Kalla Fakta och Uppdrag Granskning. I reportagen riktas kritik om socialt ansvar till fyra 

företag mellan åren 2012-2014 och görs kring följande ämnen och områden: Stora Enso- 

barnarbete i Pakistan, Ikea-skogsbruk i Karelia, H&M-löner och övertider i Bangladesh och 

Kambodja, TeliaSonera - korruption, muta och penningtvätt i Uzbekistan.   

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva, jämföra och analysera den påverkan media-

reportagen har haft på hållbarhetsredovisningarna. Detta för att nå en djupare kunskap kring 

relationen mellan media och hållbarhetsredovisningar samt undersöka tendenser för 

legitimitetsteorin. Vi vill vidare bidra till teorin med anknytning till Sverige, då 

undersökningen görs utifrån svensk media och svensk-startade företag. 

Problemformulering: Hur utmynnar sig kritiken från Kalla Fakta och Uppdrag Granskning i de 

olika företagens hållbarhetsredovisningar och vad talar för att företagens legitimitet har 

hotats, vilka likheter och skillnader finns utifrån påverkan och hantering? 

Metod: Studien har behandlat hållbarhetsredovisningarna från året innan och från det året 

reportagen sändes i media med hjälp av en innehållsanalys för varje företag, för att kunna 

svara på våra forskningsfrågor har både kvantitativa och kvalitativa inslag använts. 

Resultat: Vardera företag har visat på en ökning av utrymme i hållbarhetsredovisningen för 

både ämnet och området kritiken härstammar ifrån, undantaget är Ikea, som inte visar på 

något ökat utrymme för ämnet “skog, trä och skogsbruk”. Detta är det allra främsta tecknet på 

att företagens legitimitet har hotats samt att ett ökat intresse kring dessa ämnen finns. Vi 

konstaterade även detta utifrån Vd:ns ord, där meningar om ämnet ökade för tre av våra fyra 

företag. Vi har även hittat tecken på att företagen försöker reparera sin legitimitet genom att vi 

kunde identifiera olika typer av så kallade normaliserande redogörelser. Stora Enso och 

TeliaSonera redovisar om kritiken utifrån medias uppmärksammande, Ikea berättar om oro 

kring skogsbruket i Karelia och H&M berättar inte om någon kritik riktade emot dem utan 

endast om löner och övertid som ett generellt problem för branschen. TeliaSonera och Stora 



 

 

Enso har flest likheter och visar den största påverkan utifrån reportagen. Vi kunde även 

identifiera olika kategorier utifrån hur företagen redovisar kring det kritiserade ämnet. 

Nyckelord: Redovisning, hållbarhetsredovisning, media agenda setting, legitimitet, Stora 

Enso, Ikea, TeliaSonera, H&M  

ABSTRACT 

Introduction: The essay is based on the relationship between media attention and corporate 

communication, such as sustainability reports. It is based on theories of "Media agenda 

setting" and "Legitimacy Theory". In these theories legitimacy is explained as the 

fundamental reason for the companies establishment of sustainability reports. Media is 

declared to have the power to influence society's agenda about what is important and thus 

influence society's views about the perception of corporate legitimacy. This is based upon 

Swedish reports from TV4s "Kalla Fakta" and SVTs "Uppdrag Granskning". The stories 

criticize the social responsibilities of the following businesses in the following topics and 

areas: Stora Enso- child labor in Pakistan, Ikea- forestry in Karelia, H&M-wages and 

overtime in Bangladesh and Cambodia, TeliaSonera- corruption, bribery and money 

laundering in Uzbekistan.  

Purpose: The purpose of this study is to describe, compare and analyze media reportage 

impact on sustainability reports. This is to achieve a deeper understanding of the 

relationship between the media and sustainability reports aswell as analyzing trends and 

tendency patterns for use with the legitimacy theory. We want to further contribute to the 

theory with research data related to Sweden. The survey is based on Swedish media and 

Swedish-started companies.  

Formulation of the problem: How does the criticism of the Uppdrag Granskning and Kalla 

Fakta stories unfold in the corporate sustainability reports and what causes reason to 

believe that the corporate legitimacy is threatened, What differences can be seen in terms 

of impact and management?  

Method: The study has addressed the sustainability reports from the year before and the same 

year the stories was broadcast in the media through content analysis for each company. In 

order to answer our research questions, both quantitative and qualitative elements have been 

used. 

Results: Each company has shown an increase in space for both the subject and the area the 

criticism stems from. The exception is Ikea, which shows no increased space for the topic 



 

 

"forests, wood and forestry" This is the first and prime sign that the firms legitimacy have 

been threatened and that an increased interest surrounding these areas has appeared. From the 

statements made by the CEO we could also confirm this. We saw that sentences related to this 

area increased for three out of four firms. Moreover we found signs of that the firms are trying 

to repair their legitimacy because we could identify several kinds of so-called ”normalizing 

accounts”. Stora Enso and TeliaSonera reports about the criticism based on the media's 

attention, Ikea report of concerns about forestry in Karelia, and H&M does not admit to 

criticism directed against them but only about wages and overtime as a general problem for 

the industry. TeliaSonera and Stora Enso show the most similarities and according to the 

reportage displays the highest affect. Different categories could also be identified by looking 

at the companies yearly results regarding the criticized subject.  

Keywords: Accounting, Sustainability, media agenda setting, legitimacy, Stora Enso, Ikea, 

TeliaSonera, H&M  
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1. Bakgrund  

Åsikter kring hur människan påverkar jorden och vikten av fokus på hållbarhet varierar, men 

forskarsamhället är enliga, människan har en negativ påverkan på vår planet (Climate  

Change, 2016). Ämnet hållbarhet har fått ett ökat fokus under de senaste årtiondena. 

Begreppet hållbar utveckling introducerades 1987 i Bruntlandsrapporten och bär definitionen 

”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov” (FN- förbundet, 2012). Med detta som utgångspunkt 

har även företagens sociala ansvar fått större uppmärksamhet, där påverkan av dessas 

aktiviteter på hållbar utveckling är central (Aras & Crowther 2009, s.279).   

  

Samtidigt som företagen har bidragit till en positiv utveckling inom olika aspekter har de 

också kritiserats för de konsekvenser som bedrivandet av en verksamhet ger. Å ena sidan 

utgör företag en grund för ekonomisk utveckling, de skapar arbeten, bidrar med ökad tillväxt 

och ökad välfärd i samhället (Regeringen, 2013). Å andra sidan skapar företagandet även 

stora sociala och miljömässiga problem, framförallt problem rörande föroreningar, 

resursförbrukning och avfall samt brister vad gäller mänskliga rättigheter och villkor för 

arbetstagare (Hackston & Milne, 1996). Den ökade uppmärksamhet på dessa typer av 

problem som utvecklats under de senare årtionden har resulterat i högre relevans för företagen 

att arbeta med, och visa på, att man som företag tar socialt ansvar (Aras & Crowther 2009). 

Detta hänför till begreppet “Corporate social responsibility”, förkortat “CSR”, vilket är en 

benämning som handlar om just företagets ansvar i samhället och arbetet runt detta. 

Framväxten av “CSR” växte fram ur det ökade trycket och förväntningar på att företag bör 

arbeta med mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga principer och miljöstandarder (Svenskt 

näringsliv). Hållbarhetsredovisning är den rapportering som berör dessa typer av problem och 

frågor, och kan beskrivas som ”en ram för att redovisa ekonomiska, sociala och miljömässiga 

aspekter av företagets verksamhet” (Frostenson, Helin & Sandström 2012, s.8). En 

hållbarhetsredovisning ska leda till ökad transparens och synlighet, kommunicera till 

intressenter samt vara ett instrument för styrning av hållbarhetsprocesser (Frostenson, Helin & 

Sandström 2012, s.14).  

  

Allt fler företag väljer att kommunicera sina strategier genom frivilliga upplysningar i form av 

hållbarhetsrapportering, vilket leder till att informationsasymmetrin mellan företaget och dess 

intressenter minskar (Brammer & Pavelin, 2008). Hållbarhetsredovisningen kan från 
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företagens sida anses leda till ekonomiska fördelar, förbättrade relationer med intressenter och 

skapa bättre rykte, samt även skydda och upprätta legitimitet (Kolk, 2003). Som intern 

funktion kan denna även användas som styrinstrument och då bidra till att hållbarhetsfrågor 

kommer upp på agendan. Det kan leda till tydligare målstyrning och ansvarsfördelning samt 

förbättra strukturer för hållbarhet (Frostenson, Helin & Sandström 2012, s.88-89). Det finns 

ett motstånd angående hållbarhetsredovisningar och annat CSR-arbete där olika åsikter finns 

kring att detta inte ger tillräckligt med positiva effekter. Hållbarhetsredovisningen kan anses 

vara överflödig, förknippat med stora kostnader samt vara oanvändbar som beslutsunderlag 

(Frostenson, Helin & Sandström 2012, s.21). Andra menar också att den ökade fokuseringen 

på hållbar utveckling i sig missleder ifrån verkligheten och undanskymmer den påverkan 

företag har på exempelvis den yttre miljön och de potentiella konsekvenserna som kan 

komma att ske i framtiden (Aras & Crowther, 2009).  

 

GRI  

Global Reporting Initiative, GRI är en ledande organisation inom redovisning på området 

hållbarhet. Deras riktlinjer används som en vägledning när det gäller vad redovisningen ska 

innehålla. Företag väljer själva om de vill upprätta detta efter GRI’s ramverk eller inte, men 

många väljer idag att göra det (GRI, sustainability Reporting). Det finns sålunda ingen lag på 

att företag måste ha en hållbarhetsrapport i Sverige, men år 2007 bestämdes det att alla 

statliga företag ska rapportera enligt GRIs riktlinjer (GRI, What is GRI?). 

Hållbarhetsredovisningar som utförs enligt GRIs riktlinjer ökar enligt KPMG, som 

genomförde en undersökning mellan år 2008-2011 i alla länder där en jämförelse var möjlig 

(Frostenson, Helin & Sandström 2012, s.16). Målet är att ha en standardiserad internationell 

hållbarhetsredovisning med jämförbarhet mellan organisationer över tiden (FAR, riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning). Dock stöter detta på en del svårigheter, en del menar att CSR-

standarder leder till att företag endast följer dessa standarder utan att de tänker kring hållbar 

utveckling samt att de anpassar arbetet till vilka åtgärder och strategier som gör mest nytta. 

Resultatet blir att det motverkar det egentliga syftet: att stärka det sociala ansvaret i 

organisationer (Colle, Henriques & Sarasvalthy, 2013). Det faktum att företagen själva väljer 

vilka regler de ska följa och vad de vill redovisa har även det kritiserats, då regler i sig 

förlorar sin nytta om de enkelt kan väljas bort för att de inte passar företaget (Colle, 

Henriques & Sarasvalthy, 2013).   
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Syftet med hållbarhetsredovisningen och annat CSR-arbete är framförallt att det ska leda till 

ökad hållbar utveckling. Uppfattningen om detta syfte verkligen realiseras är varierande. 

Mycket indikerar på att företagen ofta använder hållbarhetsredovisning som så kallat 

“whitewashing” eller “Window dressing”, vilket innebär att företagen använder redovisningen 

som en PR-strategi för att främja varumärket och företagets rykte (Grafström & Windell, 

2011). Att använda hållbarhetsredovisningen som endast ett marknadsföringsredskap eller 

som en skönmålning av företagets verksamhet leder inte till positiva effekter på den hållbara 

utvecklingen. Det är alltså för många företag viktigare att intressenter uppfattar dem som 

ansvarstagande och att de månar om hållbarhet än att verkligen göra det, och förstår således 

inte vikten av ett sådant arbete och ansvar.  

 

EKONOMI, MILJÖ OCH SAMHÄLLE  

Det är tre dimensioner som berörs när man talar om företagsansvaret. Dessa är ekonomi, miljö 

och samhälle (Gimenez, Sierra & Rodon, 2012). Inom miljödimensionen placeras exempelvis 

områden så som klimatförändringar, biologisk mångfald samt transporter och avfall. Till 

samhällskategorin hänförs mänskliga rättigheter, rättvisa, fattigdom och svält. Vanliga 

ekonomibegrepp så som intäkter, kostnader, tillgångar och skulder är exempel på tillhörande 

ekonomidimensionen men även bidrag och bistånd.  

 

Kalla Fakta och Uppdrag Granskning är två granskande program i Sverige. De granskar b.la. 

olika samhällsfenomen. Fyra företag som alla har sin start i Sverige som uppmärksammats 

och fått kritik i Kalla Fakta och Uppdrag Granskning för deras bristfälliga sociala ansvar är, 

H&M, Stora Enso, Teliasonera och Ikea. Inom samhällsdimensionen uppstod kritik angående 

arbetsförhållanden vilka berörde låga löner och övertid, barnarbete och korruption samt mutor 

och penningtvätt. När det kom till miljödimensionen av hållbarhet var ämnet att de avverkar 

skog på ett tvivelaktigt sätt. Media granskade dessa olika händelser och publicerade dessa 

reportage mellan åren 2012-2014. Se avsnitt 4.3 för information om reportagen och dess 

handling.  

 

LEGITIMITET 

Legitimitet är ett begrepp som ofta används för att förklara anledningen till att företag 

hållbarhetsredovisar (Kuo & Chen, 2013); (Islam & Deegan, 2010). Detta på grund av att 

hållbarhetsredovisningen förenklat fungerar som ett verktyg för att förmedla en ”bild” av 
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företaget som ansvarsfullt. Legitimitet kan uppnås då företag visar på att de samspelar med de 

lagar, regler och normer som existerar som implicita krav och villkor i samhället. Dessa lagar, 

regler och normer förväntas följas och företag måste därför vara lyhörda för de aktuella 

villkor och förändringar inom dessa samt övertyga sina intressenter om att verksamheten 

uppfyller kraven (Brown & Deegan, 1998). Om de inte arbetar på ett sätt som är förenligt 

med samhällets gemensamma förväntningar hotas företagets legitimitet att påverkas negativt, 

detta kan exempelvis resultera i att konsumenter minskar eller helt eliminerar sin efterfrågan 

på produkterna från verksamheten (Brown & Deegan, 1998). Forskning har visat på att 

rapportering kring CSR, så som hållbarhetsredovisningar, motiveras av en önskan från 

företagsledningen att legitimera olika aspekter av organisationen. När ett företag utsatts för en 

händelse som kan uppfattas skadlig för organisationen kan rapporteringen även ses som en 

strategi för att behålla legitimitet (Deegan & Craig, 2002). En organisation som avviker från 

normerna kan bibehålla sin legitimitet genom att detta blir ouppmärksammat (Suchman 

1995). 

 

MEDIA I SAMHÄLLET 

Media anses ha potential till att påverka samhället, forskare hänvisar till att media formar 

allmänhetens medvetenhet och påverkar människors oro för särskilda frågor (Islam & 

Deegan, 2010). De visar på att det finns ett orsakssamband där ökad uppmärksamhet i media 

orsakar ökad samhällsoro för ett särskilt problem (Brown & Deegan, 1998). Detta visar sig 

tydligare då detta är typer av frågor och problem som individer inte får kunskap om utifrån 

det verkliga livet och inte stöter på i vardagen (Islam & Deegan, 2010). Tillverkning på andra 

platser än där konsumenterna befinner sig är generellt en sådan situation. Konsumenter kan då 

inte skaffa sig tillräcklig kunskap om verksamhetens tillvägagångssätt. Exempelvis vet inte 

konsumenten om tillverkningen är förorenande eller omfattas av dåliga arbetsförhållanden för 

de anställda. Allmänheten har svårt att uppleva och uppfatta situationen, uppfattningen 

uppkommer istället genom medias rapportering vilket gör den extra betydande för 

allmänhetens medvetenhet (Islam & Deegan, 2010). Ju mindre direkt erfarenhet och kontakt 

människor har med ett visst problem, desto större är sannolikheten att människor använder sig 

av och litar på det som presenteras i media för att få information och tolka problemet. 

Därigenom media skapar sig människor en åsikt om vad som anses normalt och vilka problem 

som är viktiga (Brown & Deegan, 1998).  
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1.1.Problemdiskussion  

Då media anses kunna påverka på tidigare nämnda vis och legitimitet används för att förklara 

varför företagen hållbarhetsredovisar, borde det teoretiskt finnas ett samband mellan det 

media uppmärksammar och företagen redovisar (Brown & Deegan, 1998). Media påverkar 

samhället om vad som är viktigt, vilket påverkar samhällets och intressenternas normer och 

värderingar, detta får i sin tur utslag på uppfattningen av företagens legitimitet. Företagen 

anpassar sig efter samhället för att uppfattas legitima. För att visa att företagets normer, 

värderingar och aktiviteter stämmer överens med samhällets använder de sig av 

hållbarhetsredovisningen. På så sätt förklaras potentialen media har för att påverka 

samhällsförväntningar som i sin tur påverkar företagskommunikation. Denna syn delas i en 

del tidigare forskning kring medias påverkan på företags hållbarhetsredovisningar (Islam & 

Deegan, 2010). 

 

Att företagen frivilligt väljer vad som ska rapporteras i hållbarhetsredovisningen är en viktig 

del av sambandet mellan media och legitimitet. Rapporteringen kan alltså vara en reaktion 

från företagen på negativ uppmärksamhet i media, speciellt om det är en händelse inom 

miljömässiga eller sociala aktiviteter (Deegan, 2002). Företag kan använda olika strategier för 

legitimitet, Suchman (1995) beskriver tre olika stadier där valet av strategi bestäms av 

företagets situation. De olika är skapandet, upprätthållandet och reparationen av legitimitet. 

Ett nyetablerat företag som behöver skapa sin legitimitet använder med fördel andra typer av 

strategier än ett redan etablerat företag som istället ska upprätthålla legitimiteten. Om det 

skulle vara så att verksamheten genom en händelse förlorar eller på något sätt behöver 

reparera sin legitimitet, vid exempelvis en skandal eller kritik i media, har företagen en del 

valmöjligheter. Främst kan de enligt Suchman (1995) arbeta med att normalisera och hålla 

isär händelsen, som lett till att deras legitimitet hotats, ifrån företagets andra aktiviteter. 

Exempelvis väljer företaget att förneka händelsen, förklara varför eller hur den negativa 

händelsen uppstod, samt klargöra att de väljer att ta avstånd från det negativa genom detta. Att 

be om ursäkt, bortförklara sig eller säga ifrån sig ansvaret är fler alternativ. Att lägga skulden 

på enskilda medarbetare eller externa faktorer är även det en valmöjlighet som strategi 

(Suchman, 1995). Det är viktigt för företag att veta hur de ska kommunicera organisationens 

syn när det uppstår en kris och hanteringen av detta kan vara avgörande (Zerman, 1995). 
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Genom en så kallad innehållsanalys har forskare kunnat mäta förekomsten av olika teman och 

egenskaper i företags hållbarhetsredovisningar och CSR-arbete (Unerman, 2000). 

Innehållsanalysen har som mål att ge kunskap om och förståelse för fenomenet som 

undersöks. Tekniken används för att tolka innebörden av innehåll i textdata vilket den även 

anses vara en flexibel metod för (Hsieh & Shannon, 2005). Det finns olika typer utav textdata, 

ett av de vanligaste för analys är dokument från företag (Bryman & Bell 2011, s.433). 

Kodningsprocessen är grundläggande, denna syftar till att systematiskt organisera och 

identifiera färre innehållskategorier från större mängder textdata (Hsieh & Shannon, 2005). 

Genom tiderna har olika klassificeringsscheman och tillvägagångssätt utvecklats som bygger 

på riktlinjer och definitioner för vilka redovisade uppgifter som ska hänföras till olika teman 

(Hackston och Milne, 1996). Med denna metod kunde Islam och Deegan (2010) visa på att de 

två företagen som undersöktes ökade sina upplysningar om de CSR-ämnen som fick störst 

mängd negativ uppmärksamhet i media, relaterat till branschen.  

 

Vid användning av innehållsanalys av hållbarhetsredovisningar bygger forskning generellt på 

antagandet att volymen för upplysningar signalerar den relativa vikten av upplysningarna 

(Unerman, 2000). I de flesta hållbarhetsredovisningar gör den verkställande direktören ett 

inledande uttalande vilket enligt GRI:s riktlinjer är en obligatorisk del av rapporten. Vd:n ser 

till att texten förmedlar företagens image och de viktigaste budskapen och detta kan anses 

vara en av de mest representativa delarna av rapporterna (Castelló & Lozano, 2011). Volymen 

för ämnen i hela hållbarhetsredovisningen och i Vd:ns uttalande visar på vilka ämnen som 

företagen uppfattar är viktiga för dess intressenter. 

 

Genom att undersöka olika fall kan en jämförelse mellan dessa bidra till en djupare kunskap 

och bättre förståelse (Bryman & Bell 2011, s.74). Företagen som kritiserats i media skiljer sig 

genom branschtillhörighet och reportagen utifrån karaktär då de avhandlar olika specifika 

CSR-problem samt tillhör antingen den sociala eller miljömässiga kategorin. Genom att göra 

en innehållsanalys för de företag som kritiserats i de två svenska medierna, Kalla Fakta och 

Uppdrag Granskning, har man en möjlighet att studera hur företagen hanterar kritiken och hur 

det visar sig i hållbarhetsredovisningarna. Kritiken har direkt varit riktad mot företagen och 

det har varit tydligt att det är just det företaget som visat på brister inom deras ansvar. Detta 

kan tänkas ha olika påverkan då företagen har olika strategier och tar an problem på olika sätt. 
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Det kan påverka både arbetsstrategier och redovisningsmetoder, därav intressant att se hur 

valet av strategi inom redovisningen skiljer sig för de fyra företagen.   

 

1.2. Problemformulering 

Hur utmynnar sig kritiken från Kalla Fakta och Uppdrag Granskning i de olika företagens 

hållbarhetsredovisningar och vad talar för att företagens legitimitet har hotats, vilka likheter 

och skillnader finns utifrån påverkan och hantering? 

 

1.3. Forskningsfrågor 

1. I vilken utsträckning förändras utrymmet för ämnet kritiken härstammar ifrån, går det 

att tyda ett ökat intresse för en viss fråga? 

2. Hur redovisar företagen kring kritiken, är det möjligt att urskilja kategorier utifrån 

hållbarhetsredovisningen? 

3. Till vilken grad sker uttalanden om kritiken, hur framförs denna?  

4. Vilka tecken går att utläsa för om företagen försöker reparera sin legitimitet?  

   

1.4. Syfte  

Syftet med uppsatsen är att beskriva, jämföra och analysera den påverkan media-reportagen 

har haft på hållbarhetsredovisningarna. Detta för att nå en djupare kunskap kring relationen 

mellan media och hållbarhetsredovisningar samt undersöka tendenser för legitimitetsteorin. 

Vi vill vidare bidra till teorin med anknytning till Sverige, då undersökningen görs utifrån 

svensk media och svensk-startade företag. Uppsatsen syftar även till att i ett övergripande 

perspektiv ge indikationer på hur företag hanterar liknande situationer och deras strategier för 

att bibehålla sin legitimitet efter att den hotats, hur olika skandaler kan ha skilda konsekvenser 

samt vilken påverkan liknande mediekanaler har på företag.  
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2. Metod  

 

2.1 Val av media 

Vi är intresserade av sambandet mellan medial uppmärksamhet och 

företagskommunikationen, så som hållbarhetsredovisningar. För att visa på medial 

uppmärksamhet har vi har valt att utgå från TV4s Kalla Fakta och SVTs Uppdrag 

Granskning. Dessa program granskar olika samhällsfenomen, så som företag. Det är två olika 

granskningsprogram som gör reportage, nyheter och debatter om blandade ämnen som är 

aktuella i samhället. De båda har en lång historia i tv och når ut till många människor. Mer 

om programmen i avsnitt 4.2 

 

2.2 Val av reportage 

Vi har undersökt de reportage som under tidsperioden 2012-2014 fick kritik i media inom 

något CSR område. Detta ledde till fyra företag som vi valde att ta med i undersökningen 

genom ett så kallat bekvämlighetsurval. I slutändan resulterade det i att vårat resultat endast 

gäller för de företagen och de reportage vi undersökte. Resultatet är inte generaliserbart men 

detta betyder inte att det inte går att få fram intressant data vid ett sådant urval (Bryman & 

Bell 2011, s.133).  

Vi började med att gå igenom Kalla Faktas och Uppdrag Gransknings arkiv och valde ut de 

reportage som avhandlade typiska CSR-problem. Vi var noga med att välja reportage där 

företagen blev enskilt utpekade och inte hela branscher. Företagen riktades direkt kritik och 

dess legitimitet kan ha hotas. Eftersom mängden av upplysningar har ökat och kvaliteten på 

hållbarhetsredovisningarna har förbättras ville vi också att reportagen skulle vara aktuella. 

Reportage från år 2014 var så aktuellt vi kunde undersöka då detta var det senaste året 

företagen har upprättat hållbarhetsredovisningar vid påbörjandet av vår uppsats. Därför utgick 

vi från detta år och gick sedan bakåt i tiden. Vid reportage för år 2014 hittade vi kritik riktad 

mot Stora Enso, sedan fortsatte vi fram till arkivet för år 2012 och hittade de tre andra 

publicerade reportagen som uppfyllde våra önskemål. Var och ett av dessa speglade företags 

CSR-ansvar men med olika inriktningar och av olika karaktär, vi tyckte därför det var 

intressant att undersöka alla. Reportagen från Kalla Fakta går att se på “Tv4 play”, medan 

Uppdrag Gransknings reportage har vi endast hittat på webbsidor, så som “Youtube”, eftersom 

de visades för närmare tre år sedan. I dessa fall har vi då kompletterat med artiklar från SVTs 

hemsida om programmet. Mer om reportagen i avsnitt 4.3. 
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2.3 Innehållsanalysen 

Hsieh & Shannon (2005) beskriver innehållsanalysen som en form av textanalys där målet 

med analysen är att ge kunskap om och förståelse för fenomenet som undersöks. Denna teknik 

är enligt författarna allmänt använd i forskning för att tolka innebörden av innehåll i textdata. 

De anser även att innehållsanalysen är en flexibel metod för detta. Vanligt vid innehållsanalys 

är att forskare använder sig utav olika dokument som datakälla vid forskning.  

Bryman & Bell (2011) klargör att dokumenten som används inte behöver ha skapats i något 

forskningssyfte utan kan i många fall ha upprättats av andra skäl. Vilket dokument som väljs 

beror till största del på syftet forskningen har. Offentliga dokument kan användas till att 

granska olika fenomen och samtidigt fokusera på faktorer som kan vara av intresse inom 

området (Bryman & Bell 2011, s. 433). 

Med hjälp av en innehållsanalys kan, enligt Kondracki, Wellman & amundson (2002), 

dokumentens innehåll undersökas med olika tillvägagångssätt. Tekniken fungerar som en 

process för att systematiskt analysera data i olika typer av kommunikation och är en 

uppsättning av kvalitativa och kvantitativa metoder för att genomföra detta.  

Kodningsprocessen är grundläggande, denna syftar till att systematiskt organisera och 

identifiera färre innehållskategorier från större mängder textdata (Hsieh & Shannon, 2005). 

Vilket gör det lätt att identifiera innehåll som är relevant för forskningens frågor (Kondracki, 

Wellman & amundson, 2002). Kategorier är mönster eller teman, dessa kan vara direkt 

uttryckta i texten eller också komma från analyser. För att utföra kodningen använder sig 

forskaren av ett kodningsschema som denne skapar eller vidareutvecklar, vilket fungerar som 

ett översättningsverktyg för organiseringen av kategorier utifrån data, ett 

klassificeringssystem (Hsieh & Shannon, 2005). 

Innehållet i texten kan undersökas utifrån exempelvis ord, fraser, begrepp, teorier eller ämnen. 

När dessa har identifierats analyseras de antingen kvantitativt, kvalitativt eller med hjälp av 

båda metoderna. Innehållsanalysen har nämligen beskrivits som "en teknik som ligger vid 

korsningen av kvalitativa och kvantitativa metoder ". Skillnaden på en metod för kvalitativ 

innehållsanalys där ord räknas, skiljer sig från kvantitativ genom analysen (Hsieh & Shannon, 

2005). 

En kvantitativ analys kan användas för att exempelvis undersöka tydliga teman och mängden 

utrymme som ägnas åt vissa frågor (Kondracki, Wellman & amundson, 2002). En kvalitativ 

analys är mer en strategi för sökandet efter bakomliggande teman i de data man har (Bryman 
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& Bell 2011, s. 440). Studien kan undersöka manifest eller latent innehåll. Manifest innehåll 

är sådant som är väl synligt eller bokstavligen förekommer i texten, så som exempelvis 

förekomsten av ord. Medan manifest innehåll är mer ytligt, är latent innehåll mer djupgående 

och handlar mer om vad som antyds vilket är mer komplicerat (Kondracki, Wellman & 

amundson, 2002). 

Vid kodningen skiljer de två tillvägagångssätten sig generellt genom att vid en kvantitativ 

analys bestäms och definieras kategorierna i förväg. I en kvalitativt inriktad analys rör sig 

forskaren fram och tillbaka mellan begreppsbildning, datainsamling, analys och tolkning. Att 

nya kategorier uppkommer under undersökningens gång är vanligt, detta kan även anses bidra 

med att forskningen anpassas efter exempelvis relevanta situationer och miljöer. Tillskillnad 

från en kvantitativ innehållsanalys är det tillvägagångssätt man använder sig av för att få fram 

olika teman vid en kvalitativt inriktad innehållsanalys ofta underförstådd enligt Bryman & 

Bell (2011). 

 

2.4 Innehållsanalysen och hållbarhetsredovisning 

Det krävs att ett visst antal val görs innan analysen går att genomföra och för att det ska ge ett 

så relevant resultat som möjligt. Unerman (2000) framhäver att man först behöver bestämma 

vilket av företagens olika dokument som ska analyseras. I vårt fall var det företagens 

hållbarhetsredovisningar som var relevant data för undersökningen. Innehållsanalysen har ett 

flertal gånger använts för att mäta förekomsten av olika teman och egenskaper i företags 

hållbarhetsredovisningar (Unerman, 2000). Genom tiderna har olika klassificeringsscheman 

och tillvägagångssätt utvecklats. Ett etablerat klassificeringsschema inom ämnet är det av 

Hackston och Milne (1996) som utvecklats utifrån tidigare forskningssystem. Detta schema 

bygger på riktlinjer och definitioner för vilka redovisade uppgifter som ska hänföras till olika 

teman. Hackston och Milne (1996) tillämpade också mätmetoden att räkna antalet meningar 

som handlade om respektive tema. Schemat har använts, vidareutvecklats och anpassats i 

olika forskningsprojekt kring hållbarhetsredovisningar sedan dess. 

Under de senaste årtiondena har metoden blivit alltmer accepterad i den vetenskapliga 

världen, särskilt som forskningsmetod inom kommunikation och media. En mer modern 

metod som kan användas vid kodning är genom olika data-programvara vid en 

innehållsanalys. Innehållsanalysen kan tillämpas genom mänsklig kodning och/eller genom 

kodning av olika dataprogram. En del forskare är strikta vid uppdelningen av kvantitativ- och 

kvalitativ innehållsanalys medans andra undviker dessa benämningar och etiketter. De finns 
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alltså fortfarande en uppfattning att metoderna kan kombineras och forskaren får avgöra vad 

som är relevant i analysen med tanke på omständigheterna och forskningens frågeställning. 

Detta visas sedan genom olika exempel eller citat (Lock & Seele, 2015).  

TIDIGARE STUDIER OCH ANVÄNDNINGEN AV INNEHÅLLSANALYSEN 

Islam och Deegan (2010) undersökte med hjälp av detta klassificeringssystem förhållandet 

mellan två företags sociala och miljömässiga upplysningspraxis i relation till mängden negativ 

mediauppmärksamhet som riktats mot företagen. Denna undersökning gjordes på företagen 

Nike och H&M under en längre period på nitton år. Med hjälp utav klassificeringsschemat 

delades företagens upplysningar i årsrapporterna in i olika kategorier av sociala och 

miljöpåverkade avslöjanden. Exempel på kategorier var miljö, energi och mänskliga resurser. 

Dessa utvecklades sedan vidare till ytterligare specifika kategorier. Klassificeringen gjordes 

alltså med anpassning utifrån tidigare forsknings utvecklade instrument. Samma uppdelning 

skedde även av artiklarna från media och sedan gjordes en mätning genom antal ord. 

Resultatet visade att företagen ökade sina upplysningar om de CSR-ämnen som fick störst 

mängd negativ uppmärksamhet i media, relaterat till branschen. Till skillnad från denna 

forskning i nämnda undersökningar där de delat upp hela hållbarhetsrapporterna och använt 

sig av flera teman och kategorier har vi istället utgått ifrån reportagen och hämtat våra teman 

från dessa, vilket var relevant för vår undersökning. Vid användning av innehållsanalys av 

hållbarhetsredovisningar bygger forskning generellt på antagandet att volymen för 

upplysningar signalerar den relativa vikten av upplysningarna (Unerman, 2000). 

I en annan studie användes den kvalitativa innehållsanalysen för att undersöka ämnet 

ledarskap. De utgick från en specifik framgångsrik entreprenör för att undersöka vilket 

inflytande affärspress har för att forma uppfattningar av företagsledare. Artiklar från tidningar 

och tidskrifter låg till grund för forskarnas två analyser. Den ena analysen gick ut på att 

definiera olika teman och hur ofta dessa teman förekom i artiklarna för att i sin tur analysera 

läsarnas perspektiv och den uppfattning dessa gav av entreprenören. Den andra analysen 

inriktade sig på artiklarnas skribenter, deras synpunkter och infallsvinkel genom 

beskrivningar av de metaforer som användes för att beskriva entreprenören. Denna del 

innehöll tolkande inslag. Artiklarna lästes sedan på nytt av ett urval studenter som sedan 

själva fick beskriva entreprenören utifrån den uppfattning texterna gav dem. Utifrån dessa 

beskrivningar fick forskarna fram fjorton olika teman som sedan visade sig ha ett samband 

med vilken tidsperiod artiklarna avhandlade. De teman som uppkom var kopplade till om 

texterna beskrev entreprenören och företaget vid dess uppgång eller nedgång. Vid uppgången 
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uppfattades företagsledaren som ambitiös, rättvis och som en person med omtanke för kunder 

och personal. Vid företagets nedgång uppfattades entreprenören främst som en beslutsam och 

hjälpsam person. Samstämmighet visade sig mellan de bilder skribenterna byggde upp med 

hjälp av metaforer och de bilder läsarna konstruerade (Bryman & Bell 2011, s. 439).  

Exempel på en mer aktuell forskning med hjälp utav innehållsanalysen är en av Abul & 

Sofyan Syafri (2010) som mäter graden av variation inom redovisade CSR-aktiviteter i 

rapporter upprättade av islamiska banker. Jizi, Salama, Dixon, & Stratling (2014) tillämpar 

innehållsanalysen för att undersöka trovärdigheten inom CSR-rapporter.  

 

2.5 Tillvägagångssätt för vår forskning 

Vi använde oss utav en kvalitativ innehållsanalys med kvantitativa inslag för att svara på 

uppsatsens problemformulering. I analysen tillämpade vi inga kvantitativa analysmetoder, 

däremot användes kvantitativ innehållsanalys vid datagenereringen. Tre av våra fyra 

forskningsfrågor besvarades genom denna metod medans den fjärde besvarades helt genom 

en kvalitativ innehållsanalys. 

En jämförande metod kan bidra till en fördjupad kunskap och bättre förståelse utav en social 

företeelse. Man tillämpar då identiska metoder för att studera olika fall, vilka kan bestå 

utav exempelvis organisationer(Bryman & Bell 2011, s.74). Användandet utav en jämförande 

design vid en undersökning har som inriktning att beskriva och analysera skillnader. Metoden 

kan användas för att uppnå syften både inom att belysa existerande teori eller att generera 

teoretiska kunskaper (Bryman & Bell 2011, s.74). Vi jämförde företagen utifrån våra fyra 

forskningsfrågor där likheter och skillnader analyseras. Metoderna för dessa forskningsfrågor 

har tillämpats på samma sätt på vardera företag. Genom jämförelsen kan vi få mer 

information kring hur dessa företag förhåller sig till våra teorier. En jämförande design 

används i samband med en kvalitativ forskningsstrategi. Då antar designen formen av en 

multipel fallstudie då antalet fall är fler än ett (Bryman & Bell 2011, s.74). 

Vi valde undersökningsmetod anpassat efter våra forskningsfrågor innan analysen påbörjades. 

Detta resulterade i olika metoder för respektive forskningsfråga eftersom det inte hade räckt 

med endast en metod för att få svar på de olika frågorna i vår undersökning.  

Vi utgick ifrån att företagens hållbarhetsrapporter lästes med stor noggrannhet ett flertal 

gånger. Detta uppföljdes med att vi sedan manuellt hänförde innehållet efter förutbestämda 
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kategorier och mallar, en fråga i taget. Avvikande var tillvägagångssättet för forskningsfrågan 

om hur företagen redovisar kring ämnet kritiken härstammar ifrån, där en kvalitativ strategi 

användes och kategorier utvecklades i efterhand med datainsamling 

Vid undersökning av utrymme med hjälp utav innehållsanalysen kan kvantifiering ske 

exempelvis i form av antalet ord, antalet meningar eller hur många hela sidor som ägnas åt en 

viss kategori av sociala avslöjande. Olika alternativ leder till olika intryck av den relativa 

betydelsen av innehållet och är därför ett val som blir av relevans i processen (Unerman, 

2000). Det är viktigt att hela tiden ha i åtanke och sträva efter att vara så objektiv som möjligt, 

genom att planera undersökningen så att flera ska kunna få ett liknande resultat efteråt (Gray, 

Kouhy & Lavers, 1995).  

Vi undersökte två hållbarhetsredovisningar från varje företag. Dessa var de 

hållbarhetsredovisningar upprättade året innan händelsen uppmärksammats i media samt från 

det aktuella året då reportaget sändes. Det är nödvändigt att fastställa graden av 

offentliggörande som gjorts före händelsen för att vidare jämföra denna åtgärd med 

omfattningen av utlämnandet efter händelsen. Genom att undersöka avslöjanden före 

incidenten möjliggörs identifieringen av de befintliga nivåerna i företagens avslöjanden som 

sedan ger en bättre jämförelse med redovisningarna efter händelsen för att kunna fastställa om 

någon förändring har inträffat. Detta ger då indikationer på eventuella reaktioner från 

företagen utifrån händelsen. Att endast undersöka två år minskar risken för att andra 

orelaterade händelser ska ha påverkat upplysningarna (Deegan, Rankin & Yoght, 2000). 

Nedan följer en närmare beskrivning av tillvägagångssätt för varje forskningsfråga med 

planering och mallar. 

 

2.6 Tillvägagångssätt för forskningsfråga 1  

I vilken utsträckning förändras utrymmet för ämnet kritiken härstammar ifrån, går det att tyda 

ett ökat intresse för en viss fråga? 

 
Vi har mätt den påverkan som media har på hållbarhetsredovisningen i form av utrymmet av 

vad som kommuniceras, volymen av upplysningar. Tidigare forskning visar på att en 

påverkan finns, och att ökad medial uppmärksamhet leder till ökade redovisade sociala 

aspekter (Islam & Deegan, 2010). Vår uppsats bygger på antagandet att ju större utrymme ett 

ämne får, desto viktigare är ämnet. Vi undersökte hur företagen H&M, Ikea, Stora Enso och 
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TeliaSonera har påverkats av media-reportagen genom att mäta hur utrymmet förändrats från 

året innan händelsen blev allmänt känt genom media till året efter. Detta gjorde vi genom en 

innehållsanalys. Vi använde oss utav både beräkning av ord och meningar och detta gjordes i 

ett kompletterande syfte. Dessa kompletterar varandra genom att vid vår ordberäkning fick vi 

ett konkret resultat som endast visade våra ord som vi valt och förändringen av utrymmet för 

dessa. Här krävdes det inte av oss att göra några tolkningar. När vi sedan övergick till 

beräkning av meningar krävdes det däremot att vi tolkade meningarnas innebörd, därför 

ökade subjektiviteten när vi beräknade meningar. Tolkningarna som behövde göras uppstod 

utifrån våra egna uppfattningar. Det var inte endast ordet som blev relevant utan en mer 

djupgående undersökning kring förändring av utrymmet gjordes som resulterade i att en 

mening kunde handla om ett visst ämne utan att detta ämne benämns och står utskrivet med 

ett specifikt ord. Ett exempel på detta kan vara, "miljöförorening", där exempel på meningar 

som kan tolkas inom området är: "tillverkningen bidrar till att giftiga ämnen släpps ut i 

vattendrag kring produktionsplatsen. Detta har en negativ inverkan på miljön i området." 

Exemplet resulterar då i att beräkningen av meningar blir en frekvens på två stycken medan 

det vid beräkningen av ordet "miljöförorening" resulterar i en frekvens på noll. Detta betyder 

att vid sådana situationer visade vårt resultat på flera meningar kring ämnet än vad det visade 

i antalet ord kring ämnet. Detsamma gäller då antalet ord var fler än antalet meningar, vilket 

exempelvis uppstod då ordet nämndes två gånger i en och samma mening. Forskare har 

tidigare även beräknat vardera ord i meningarna i sig, så att våra två exempel av meningar 

skulle beräknats till 21 ord. Vi har inte valt att göra på detta sätt utan beräknar alltså bara 

frekvensen av de specifikt angivna orden, vilket som nyss har påpekats inte kräver att 

forskaren tolkar någon innebörd.  

BERÄKNING AV ORD 

Inledningsvis beräknade vi ord som är starkt förknippade med kritiken och som tas upp i 

reportaget. Vi valde att ta med alla ord i rapporterna vid beräkningen, det vill säga oavsett om 

det är rubriker, GRI-indikatorer och diagram etc. 

Orden som vi valde är logiskt härledda och sammanfattande av reportagen och den kritik som 

har riktats från dessa. Det är utrymmet för, frekvensen av just de orden vi tog hänsyn till i vår 

undersökning. Reportagen var tydliga med vad problematiken handlade om, TeliaSonera och 

H&M hade inga större osäkerheter av vilka ord som skulle räknas. I Stora Enso valde vi att 

mäta ordet ”barn” generellt med tanke på att det har låg relevans i den vanliga verksamheten 

och inte kan tänkas ha så stort utrymme innan kritiken. Det är svårt att undvika att skriva om 
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barn i relation till barnarbete. Barnarbete användes också som sökord, men vi valde alltså 

även undersöka utrymmet för barn generellt, för att inte missa utrymmen om exempelvis 

projekt och åtgärder för barn. Ikea som ensamt tillhör miljökategorin, har ord kring skog och 

skogsbruk valts, men även om trä för att inte missa den del då skog omvandlas till trä vid 

deras produktion. Ordvalen gav oss en övergripande bild av vad kritiken handlar om. 

Länder och områden som pekades ut i reportagen gjorde vi också en ordsökning på. Detta 

gjordes endast på det område som blev direkt utpekat i reportaget, detta med tanke på att vi 

inte ville riskera att undersöka områden som inte har någon koppling till reportaget i 

överhuvudtaget. I TeliaSoneras fall kritiserades de för korruption i ett flertal länder i det ena 

reportaget, i det andra reportaget var det mer fokus på TeliaSoneras verksamhet i Uzbekistan 

som nämns angående muta, penningtvätt och korruption och vi valde då att endast undersöka 

utrymmet för Uzbekistan.  

 

Orden anpassades efter rapporterna genom översättning till engelska då det är detta språk 

rapporterna är upprättade i. Översättningen var enkel och konkret.  

Stora Enso Child Child labour Pakistan   

Ikea Forest Forestry Wood Russia Karelia 

Teliasonera Corruption Bribe Moneylaundering Uzbekistan  

H&M Wage Overtime Bangladesh Cambodia  

 

Figur 1, ordval 

Syftet med denna del som tillhör förändringen av utrymmet i rapporterna var att visa på den 

förändringen i antal dessa ord fick, vilket gav oss en utvidgad överblick över de och ledde till 

ett lätt och översiktligt resultat. Mätningen gjordes manuellt då vi räknade frekvensen av 

orden i hållbarhetsredovisningarna och slutligen gjorde vi en jämförelse med året kritiken 

uppstod med året innan.  

BERÄKNING AV MENINGAR  

Vid undersökning av utrymme syftar vi på mängden upplysningar företagen ägnar en viss 

fråga eller ett ämne i hållbarhetsredovisningarna. När vi efter ordberäkningen i vår studie 

undersökte utrymmet utav meningar har vi beräknat meningar utifrån tre aspekter.  
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Figur 2, tre aspekter för beräkningen av meningar 

Alla företag har fått kritik om specifika ämnen och inom vissa områden, dessa har vi tagit 

fram genom att ta hänsyn till de olika reportagen som publicerats i antingen Kalla Fakta eller 

Uppdrag Granskning.  

  
Figur 3, företagens specifika aspekter 

 

Först beräknade vi meningarna som ämnet kritiken härstammade ifrån, sedan riktade 

reportagen sin kritik om ämnet till ett specifikt område som vi undersökte och beräknade 

meningar för. Områdena och platserna är sådana som företaget har någon av sin produktion i 

eller bedriver någon verksamhet i av något slag. I vårt sista steg fick vi en starkare anknytning 

till reportaget än de två tidigare beräkningarna. Beräkningen var för både ämnet och samtidigt 

inom området.  

 

MALLAR  

Under delen som bestod av beräkning utav meningar hade vi redan innan insamlandet av data 

utformat mallar. Detta för att på så vis veta vad vi skulle anse relevant runtomkring själva 

ämnet. Mallarna tog upp de tre aspekterna och vad som tillhörde dessa, vilket gjordes 

specifikt för varje företag då de handlade om olika ämnen och områden. Vi utformade dessa 

mallar för att kunna fokusera på den informationen som var relevant för undersökningen. Det 

som låg utanför mallarna har vi inte tagit någon hänsyn till. För att det skulle vara inom 

a) Ämnet kritiken härstrammar ifrån

b) Området kritiken härstammar ifrån

c) ämnet i (a) i området (b)

•a) Barnarbete

•b) Pakistan

•c) Barnarbete i Pakistan
Stora Enso

•a) Skog, Trä, Skogsbruk, Hållbartskogsbruk

•b) Ryssland och Karelia

•c) Skog, Trä, Skogsbruk, Hållbartskogsbruk i 
ryssland och Karelia

Ikea

•a) Korruption, Muta och Penningtvätt

•b) Uzbekistan

•c) Korruption, Muta, Penningtvätt i Uzbekistan
Teliasonera

•a) Löner och Övertid

•b) Bangladesh och Kambodja

•c) Löner och Övertid i Bangladesh och Kambodja
H&M 
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mallarna ska det finnas en direkt koppling och inte “efter flera led” även om de kan tänkas 

fortsätta handla om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, etik etc. Vi har valt att göra det 

smalt och konkret för att enklare veta vilka meningar vi ska räkna med utan för många 

osäkerheter. Varje företag har en närmare beskrivning på vilka meningar som ska räknas så att 

mindre osäkerheter förekommer för de tre perspektiv som ska undersökas. Mallarna och vad 

som tillhör varje företag och de tre aspekterna har vi bifogat i en bilaga. 

Vardera mätning utfördes med en hänvisning i relation till antal sidor, detta för att förhindra 

att endast visa på en förändring av utrymme som beror på en förändring i rapportens storlek. 

Förändring av rapportens storlek kan i sin tur även det bero på uppmärksamheten i media men 

detta är inget vi har undersökt närmare. Totala antalet sidor i rapporterna har räknats genom 

rapportens sista sidnummer.  

 

Vi valde även att lyfta fram och undersöka vilka förändringar som har skett i utrymme för 

ämnet kritiken härstammar ifrån i Vd:ns ord. I de flesta hållbarhetsredovisningar gör Vd:n ett 

inledande uttalande. De innehåller en beskrivning av företagets prestandahöjdpunkter och de 

viktigaste strategiska inriktningarna i bolaget för framtiden (Castelló & Lozano, 2011). Enligt 

GRI:s riktlinjer är detta en obligatorisk del av rapporten. Vd:ns uttalande definierar bolagens 

strategiska linjer och kan anses vara en av de mest representativa delar av rapporterna 

(Castelló & Lozano, 2011). De verkställande direktörerna ser till att texten förmedlar 

företagens image och de viktigaste budskapen vilket resulterade i att vi tyckte att det var 

intressant att se om Vd:ns uttalande hade påverkats i samma eller i någon annan riktning som 

för de övriga upplysningar. Vi har använt oss av samma mallar som användes vid 

undersökningen av meningar inom hela rapporten. Vi hittade inte Vd:ns uttalande i alla 

hållbarhetsrapporter från företagen, men däremot fanns alltid en hänvisning till var vi hittar 

deras uttalande då det är en GRI indikator och vi har i den situationen tagit hänsyn till dessa 

hänvisningar.  

 

2.7 Tillvägagångssätt för forskningsfråga 2  

Hur redovisar företagen kring kritiken, är det möjligt att urskilja kategorier utifrån 

hållbarhetsredovisningen?  

 

Efter att data hade samlats in för mätningen av utrymme utifrån våra mallar i vår 

undersökning övergick vi till det mer kvalitativa inslaget av tillvägagångssätt. Detta för att se 
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hur företagen väljer att redovisa kring ämnet. Undersökningen gick ut på att försöka utläsa 

teman i de meningar som beräknades i tidigare forskningsfråga. De meningar som tidigare 

undersöktes som samstämmiga med reportagen kodades till teman vilket sedan även 

analyserades utifrån frekvensen av dessa teman.  

Vid en kvalitativ dataanalys är graden av entydiga regler för hur analysen ska genomföras 

betydligt lägre än vid en kvantitativ dataanalys (Bryman & Bell 2011, s. 445). Ett fåtal 

etablerade och allmänt accepterade metoder finns för att analysera kvalitativa data (Bryman & 

Bell 2011, s.446). För att få fram kategorier utifrån data från forskningsfråga 1 använde vi oss 

av aspekter från så kallad ”grundad teori”. I ”grundad teori” är kodningen grundläggande, hur 

man kodar är avgörande. Data bryts ner i mindre delar och benämns och detta påbörjas direkt 

i samband med att forskaren har börjat samlat in data. Tolkningen av innehållet bildar och 

utvecklar koder. Detta är ett generellt använt tillvägagångssätt och den mest använda strategin 

vid den kvalitativa dataanalysen. Data betraktas som tänkbara indikatorer på begrepp som 

ständigt jämförs med varandra för att se vilka begrepp de passar bäst in på (Bryman & Bell 

2011 s.450).  

 

Tidigare forskare har skiljt på tre olika former av kodning där en utav dessa benämns 

”selektiv kodning”. Vid en selektiv kodning väljer forskaren ut en kärnkategori och relaterar 

detta systematiskt till andra kategorier. Kärnkategorin beskrivs som den centrala 

frågeställningen eller det centrala fokus utifrån vilket alla andra kategorier integreras. Denna 

handling eller röda tråd utgör ramen för beskrivningen (Bryman & Bell 2011, s. 450). I vårat 

fall var det reportagen som var vårt centrala fokus, våra meningar som vi motiverade i 

tidigare avsnitt utgör ramen och det fokus som vi sedan brutit ner, studerat, jämfört och 

omformat till kategorier. Som nämnts tidigare, så skiljer sig metoden för en kvalitativ 

innehållsanalys från en kvantitativ generellt då forskaren i den kvantitativa kodningen 

bestämmer kategorierna i förväg medan i den kvalitativa görs detta efterhand med 

datainsamlingen. Dessa kategorier eller teman kan sedan ändras och vidareutvecklas under 

undersökningens gång. Vi läste därför de insamlade meningarna ett flertal gånger, först för att 

få en övergripande bild men sedan bröts meningarna ner, kategorier formades och meningar 

jämfördes. (Bryman & Bell 2011, s. 450).  

 

Vi har benämnt och kodat data utifrån ”Begrepp” och ”kategorier”. Enligt Bryman & Bell 

(2011) används begrepp vid konkreta och urskiljbara företeelser. Om ett begrepp är 
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användbart beror på om det ofta återkommer i materialet som studeras. Kategorier är begrepp 

som bearbetats så pass att de kan anses representativt för en företeelse. En kategori kan 

rymma ett eller flera begrepp, kategorierna är alltså på en högre abstraktionsnivå (Bryman & 

Bell 2011, s. 451). Först bröt vi ner meningarna och benämnde dom med olika begrepp, dessa 

jämfördes upprepande gånger med varandra för att sedan analyseras och jämföras på nytt 

utifrån hur begreppen kunde relateras till varandra, vilket formade våra kategorier.  

 

2.8 Tillvägagångssätt för forskningsfråga 3 

Till vilken grad görs uttalanden om kritiken? Hur framförs denna?  

 

Forskningen ska svara på huruvida företagen väljer att berätta om skandalen, vilket vi har 

kategoriserat i olika alternativ. Det är viktigt att vardera kategori är uteslutande och att de inte 

överlappar varandra (Bryman & Bell, 2011).  

KATEGORIER 

1.Företaget redovisar specifikt om den kritik som riktas i reportaget samt om att detta 

uppmärksammades i media.  

2.Företaget redovisar specifikt om den kritik som riktas i reportaget men inte om att detta har 

uppmärksammats i media. Företaget säger inget om var kritiken kommer ifrån, att den 

kommer från annat håll eller att det har vart oro från andra intressenter.   

3.Företaget berättar om problemet varpå kritiken härstammar ifrån, men inget om kritiken 

som har riktats emot dem.   

4.Företaget redovisar inget hänförbart till problemet eller kritiken.  

 

Kategori ett och fyra var väl avgränsade till varandra, där kategori ett även är den högsta 

nivån och fyra den lägsta nivån av företagens uttalande. I kategori ett hamnade företaget om 

de tydligt berättade om skandalen och den kritik som har riktas mot dem, samt att detta har 

tagits upp i media. I kategori fyra hamnade de som inte redovisade något hänförbart till 

skandalen eller det relaterade problemet. Kategori två skiljde sig ifrån kategori ett endast 

genom att medias uppmärksammande inte redovisades, dock var gränsdragningen mellan 

kategori två och tre mer problematisk. Kategori två hade ett större fokus på att redovisningen 

kunde kopplas till innehållet i reportaget varpå företaget kritiserats inom, att de berättade att 

kritik har riktas emot dem under året. I denna kategori hamnade företaget om de berättade om 
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problemet utifrån att andra intressenter än media hade uppmärksammat eller oroat sig inom 

ämnet. I kategori tre nämndes inget om intressenters uppmärksammande eller oro att något 

har inträffat, inte heller att kritik hade riktats emot dem, utan endast generellt om ämnet och 

problemet som kopplades till kritiken.       

Detta har gjorts genom att vi noggrant och upprepande gånger läste hållbarhetsredovisningen 

för det år varpå skandalen har uppmärksammats i media och reportaget sändes. Sedan 

hänförde vi de uttalanden som hittats till en av kategorierna. Viktigt har vart att vi utgick från 

kategorierna som nivåer, då vi först har undersökt om företaget uppfyller första kategorin, när 

detta var uteslutet gick vi vidare till kategori 2 osv. Denna fråga har ett större fokus på 

skandalen i sig, hur företagen har valt att nämna och hantera händelsen. 

 

2.9 Tillvägagångssätt för forskningsfråga 4  

Vilka tecken går att utläsa för om företagen försöker reparera sin legitimitet?  

 

Enligt Suchman (1995) är reaktiva strategier vanligast när ett företag vill reparera sin skadade 

legitimitet. Detta kan i sin tur visa sig i företagens hållbarhetsredovisningar där de vanligaste 

reaktiva strategierna är att normalisera och skilja andra aktiviteter inom företaget från 

händelsen vilket b.la. kan göras genom att förneka, bortförklara, motivera eller förklara 

skandalen. Vi har utifrån dessa normaliserande redogörelser delat upp olika typer av 

kännetecken som vi sedan undersökte om vi kunde lokalisera i rapporterna.  

Kännetecknen vi har undersökt och analyserat är:  

 Förneka – det ska vara av aktiv karaktär, företaget ska välja att nämna avslöjandet 

eller kritiken annars är det ingen förnekelse.  

 Bortförklara – genom att försöka ändra utomståendes uppfattning av företagets 

handlande genom att skylla eventuella problem på någon annan part. 

 Motivera – görs genom att försöka ändra intressenternas uppfattning av händelsen, 

utan att ändra företagets handlande i den aktuella frågan.  

 Förklara – försöka förklara och få företagets intressenter att förstå avsikterna företaget 

har i att förbättra sig inom frågan.  
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2.10 metodkritik 

Innehållsanalys som forskningsmetod har visat på en del svagheter och begränsningar. Det 

handlar både om vilka dokument som ligger till grunden för analysen och att det anses 

omöjligt för forskaren att utforma en kodningsmall utan att lägga in egna tolkningar (Bryman 

& Bell 2011, s.227-229). Det uppkommer vid utförandet av kodningen svagheter inom 

området reliabilitet (Unerman, 2000). För att uppnå den lämpligaste kodningen bör 

gemensamma tolkningar finnas mellan de som producerat dokumentet som analyseras och 

forskaren. Svagheterna kring reliabiliteten går att minska genom att man är i klarhet med vad 

forskningens frågeställning innebär för att vidare veta vad som ska analyseras. Även att vara 

väl medveten om vad som ska mätas och räknas samt använda sig av utvecklade 

kodningsscheman och manualer är mycket viktiga steg innan processen börjar (Bryman & 

Bell, 2011 s.229). Vad gäller bedömningen av dokumenten som ska analyseras utgår man 

ifrån tre kriterier: tillförlitligheten, trovärdigheten och hur representativt dokumentet är 

(Bryman & Bell 2011, s.227-228). Hållbarhetsredovisningarna vi granskar är direkt ifrån 

företagen, och det är just de uttalanden i dessa dokument vi vill mäta. Sen kan man alltid 

diskutera trovärdigheten av hela dokumentet, hur mycket som stämmer med verkligheten men 

detta är inte relevant i vår uppsats. 

Olika mätmetoder har studerats i ett flertal studier men det finns inget direkt svar på vilken 

mätteknik som ger det mest noggranna och relevanta resultatet. Forskare är oeniga om vilken 

mätteknik som är den bästa, det finns för och nackdelar med alla (Unerman, 2000). 

I vår undersökning kan de förändringar som sker i rapporten ha påverkats av andra faktorer än 

reportagen. Exempelvis skulle en annan större skandal eller ett uppmärksammande kunnat ta 

över utrymme från annan kritik eller också skulle företagen gjort samma upplysningar året 

efter utan att skandalen hade uppmärksammats. Det som är viktigt att ha i åtanke är att vi 

endast mäter en förändring i utrymmet efter en skandal och inte helt mäter skandalens 

påverkan i styrka. 

Reliabilitet handlar om studiens pålitlighet, några begrepp som nämns är stabilitet och 

subjektivitet. Där stabilitet handlar om att undersökningen ska tänkas få samma resultat om 

den skulle göras om. Utöver detta handlar reliabilitet även om subjektivitet och om subjektiva 

bedömningar som kan behöva göras i undersökningen, och när flera observatörer är 

inblandade måste olika tolkningar göras (Bryman & Bell 2011, s.93). Subjektiva bedömningar 

kan bli aktuellt att göra vid en innehållsanalys. 
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När det gäller vår ordsökning till antalet ord anser vi att den har hög reliabilitet då detta är 

objektivt och har gjorts med stor noggrannhet. Vi är övertygade om att andra skulle få samma 

resultat om detta gjordes om utifrån våra sökord. De subjektiva bedömningarna för vår 

undersökning av ord uppkommer istället för val av ord utifrån reportagen. Vid diskussionen 

kring reliabilitet lägger vi fokus på val av ord. Andra forskare kan bedöma andra ord som mer 

relevanta än de vi har valt att undersöka, men vi känner oss samtidigt trygga med våra ordval. 

De är logiskt härledda och är starkt kopplade och centrala utifrån reportagen. Det är väldigt 

direkta och enkla ord, men risken finns att andra ord skulle ge ett bättre resultat för att få fram 

förändringarna i utrymmet, några ord som kan vara mer beskrivande. Är valen av ord inte 

korrekta missar vi viktiga saker genom att vid en ordsökning välja fel ord att undersöka. Vi 

har valt att hålla orden allmänna och inte för specifika, ett exempel är att i det fall vi hade valt 

att endast söka på exempelvis “levnadslön” eller “minimilön” för H&M, skulle en stor mängd 

utrymme om “låga löner eller dåliga löner” uteslutits och denna påverkan ej beräknats. Därför 

undersöker vi endast utrymmet för just löner och övertid. Detta gör valen av ord mindre 

subjektiva. Nackdelen är att detta utbreder problemet med att ord räknas även i de fall de inte 

är relevanta och syftar till ett annat sammanhang. Ett ord kan alltså stå med i rapporterna men 

innebörden kan ha en helt annan än den vi är ute efter, detta har att göra med undersökningens 

validitet. Vi vill alltså mäta utrymmet av lön genom en frekvensökning av ordet lön, utrymmet 

för Pakistan genom en frekvensökning av ordet Pakistan etc. 

När vi räknar antalet meningar blir det en högre grad av subjektivitet än vid beräkningen av 

ord då meningarna måste tolkas utifrån sitt innehåll. Trots mallar kan osäkerheter uppkomma 

och kodarens uppfattning blir avgörande. Vi har försökt att planera, göra tydliga mallar och 

bestämma så mycket som möjligt i förväg för att få en tydlig bild innan vi samlar in 

materialet. Detta för att så systematiskt och konsekvent som möjligt räkna meningarna. Trots 

en lägre reliabilitet och om antal meningar inte skulle räknas till exakt lika antal bör slutsatsen 

vara densamma, om en ökning av utrymme skett eller inte. Dessutom som vi skrev tidigare 

valde vi båda beräkningar av ord och beräkningar av meningar i ett kompletterande syfte. Om 

de två undersökningarna visar ett liknande resultat, båda beräkningarna visar på en ökning, 

eller i det andra fallet en minskning av frekvens kan vi då genom att den mer objektiva 

beräkningen av ord stödjer den mer subjektiva, förstärka trovärdigheten i att vi har tolkat 

meningarnas innebörd korrekt.  Genom att vi både beräknade ord och meningar fick vi ett 

resultat av den första delen, beräkningen av ord utan tolkningar och ett resultat där vi har 

tolkat innebörden av meningarna själva vilket kan få konsekvenser så som att andra tolkar 
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dessa på ett annat sätt än vi gjort. Däremot fick vi ut en mer djupgående undersökning när vi 

även undersöka meningarna på det sättet.  

 

För den kvalitativa forskningen är kritik att forskningen blir alldeles för subjektiv vanligt 

förekommande. Resultaten anses bygga för mycket på forskarens uppfattningar (Bryman & 

Bell 2011, s.318). Även problem kring generalisering har förekommit en hel del. Inom den 

kvalitativa forskningen har det dessutom ansetts vara svårt att veta hur forskaren har gjort och 

kommit fram till sina slutsatser (Bryman & Bell 2011, s.320). Detta mycket eftersom den 

typen utav forskningsmetod inte är lika påverkad av alla strikta regler om hur man går tillväga 

som följs vid den kvantitativa forskningen (Bryman & Bell 2011, s.321). 

Enligt Bryman & Bell (2011) används benämningen ”begrepp” vid konkreta och urskiljbara 

företeelser. Kategorier är begrepp som bearbetats så pass att de kan anses representativt för en 

företeelse. En kategori kan rymma ett eller flera begrepp, kategorierna är alltså på en högre 

abstraktionsnivå. Hur pass våra kategorier kan anses representativt för en företeelse och 

abstraktionsnivån för dessa kan väl kritiseras. Detsamma gäller problematiken kring att våra 

bedömningar var avgörande för vilka begrepp och kategorier som framkom. Alla våra 

framtagna begrepp och kategorier redovisas ej, en del meningar kunde inte hänföras till något 

begrepp eller kategori medans andra hänfördes till flera. Det finns även möjlighet att flera 

meningar kan hänföras till ännu flera begrepp och att vi missar viktiga kategorier. Däremot 

har vi under det kvalitativa inslaget noga bearbetat och diskuterat vid datainsamlingen och 

lagt stor vikt på jämförandet under undersökningen. Detta gör så att våra subjektiva 

bedömningar trots allt håller sig relativt lika för respektive företag då vi har gjort samma 

bedömningar på alla fyra företagen vilket i sin tur gör att en jämförelse dem emellan är 

möjlig. Vi anser därför att resultatet fortfarande kan besvara forskningsfrågan utan att ge ett 

missvisande resultat. Det är som sagt möjligt att andra teman/kategorier kan identifieras men 

vi är inte ute efter teorigenerering utan en jämförelse mellan förtagen.  

Samma subjektivitetsproblem gäller forskningsfrågan kring tecken på att reparera 

legitimiteten vilket även innebär tolkning av mer latent innehåll. Inom denna forskningsfråga 

kunde vi ändå luta oss på tidigare forskning och ta hjälp utav denna för att tolka innehållet i 

textdata. Andra normaliserande redogörelser kan anses förekomma i  

hållbarhetsredovisningarna än de vi har identifierat, men med tanke på att huvudsyftet med 

forskningsfrågan är att besvara om företagen anser sig vara i behov för att reparera sin 

legitimitet, är detta inte avgörande. 
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För fråga 3 har vi själva utformat kategorierna och har varit noga med att de är uteslutande 

och ej överlappar varandra. Följs dessa kriterier kommer samma resultat fås om 

undersökningen återupprepades av andra. 

 

3. Teori  

 

3.1 CSR   

CSR är ett begrepp som står för ”corporate Social responsibility”. Betydelsen av detta är 

företagets ansvar i samhället (csrguiden). Det är tre dimensioner som berörs, det handlar om 

ekonomi, miljö och samhälle. Vilket är det samma som termen hållbarhet integrerar 

(Gimenez, Sierra & Rodon, 2012). Triple bottom line är ett koncept som utvecklats av 

Elkington, detta betraktar och balanserar dessa tre dimensioner och dess frågor kring dem 

(Gimenez, Sierra & Rodon, 2012). Varje perspektiv har en mängd delområden. Inom 

miljödimensionen placeras exempelvis områden så som klimatförändringar, biologisk 

mångfald samt transporter och avfall. Till samhällskategorin hänförs mänskliga rättigheter, 

rättvisa, fattigdom och svält. Vanliga ekonomibegrepp så som intäkter, kostnader, tillgångar 

och skulder är exempel på tillhörande ekonomidimensionen men även bidrag och bistånd. 

Dessa tre kategorier hör ihop och målet för hållbar utveckling är att dagens användning inte 

negativt ska påverka kommande generationers möjligheter att ta del av jordens resurser 

(Frostenson, Helin & Sandström 2012, s.9-12). Alla resurser som ett företag använder leder 

till att de lämnar ifrån sig ett fotavtryck, vårt ekologiska fotavtryck handlar om hur stor plats 

vi tar på jorden (WWF, ekologiska fotavtryck). Det som bidrar till hur stor plats företagen tar 

på jorden är b.la. deras produktion, transporter, återvinning och återanvändning av befintliga 

produkter. CSR avser företagens verksamhet och särskilt när det gäller deras arbete för att 

uppnå ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet (Jenkins & Yakovleva, 2006). Genom att 

företag arbetar klokt och på ett ansvarsfullt sätt kan deras resursförbrukning och de avtryck 

som orsakas av verksamheten minska. Åtgärder de kan tänkas arbeta med för att bidra till 

hållbar utveckling är exempelvis miljöprogram, genomförande av miljöcertifiering, även den 

sociala delen jobbar de med och det handlar då om program som syftar till att förbättra de 

anställdas arbetsvillkor, b.la. ta hand om deras hälsa och säkerhet eller liknande för att stödja 

samhället (Gimenez, Sierra & Rodon, 2012).  
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Under det senaste decenniet har betydelsen för företagens sociala ansvar ökat och kan ses som 

en stor trend kring företagandet, vilket även är mycket omdiskuterat (Harjoto & Jo, 2011). 

Idag blir det allt svårare för företag att undvika dessa frågor i sin verksamhet (Aras & 

Crowther, 2009). Medvetenheten och oron från intressenter ökar företagens press på att de 

måste ta sitt ansvar samt bidra till ett hållbart samhälle (Milne & Gray, 2013). Det kan vara en 

stor utmaning för företagen att implementera begreppet CSR i sin verksamhet, men det är en 

viktig del för samhället som desto mer har börjat efterfråga detta (Yuan, Bao & Verbeke, 

2011). Företagen får själva överväga och balansera denna efterfrågan med vilka kostnader 

implementeringen av CSR innebär. De senaste åren har även många chefer ökat sitt intresse 

avseendevärt vad gäller frågor som berör CSR och detta med tanke på att det anses som en 

viktig strategi för framgång. Trots det räcker det inte med att arbeta kring detta och det ses 

inte som en tillräcklig strategi utan det är viktigt att visa vad som görs inom verksamheten för 

sina intressenter. Företagets hållbarhetsrapport presenterar utåt från företaget kring de ämnen 

som tagits upp och de presenterar att de ska ta ansvar och samtidigt mer specifikt vad som 

gjorts för åtgärder runt ämnena. Det är i rapporterna företaget visar sitt engagemang för CSR 

(Carnevale, Mazzuca & Venturini, 2012).  

 

Det finns en hel del studier kring CSR som är ett mycket omdiskuterat begrepp. Trots att det 

ännu inte finns någon gemensam definition som har accepterats (Baden & Harwood, 2013). 

Det har inte fastställts vilket värde CSR och den rapporteringen som görs inom området kan 

tänkas ha för företag och hur dessa frågor i verksamheten påverkar värdet utav verksamheten. 

En studie som gjorts är utvecklingen av finansiell rapportering och företagens rapportering 

om deras sociala ansvar. Denna visar först på att rapportering kring det sociala ansvaret har 

kommit betydligt längre än tidigare men att det finns brister och det uppkommer fortfarande 

kritik runt hållbarhetsredovisning, denna kritik uppkommer inte till samma grad när det gäller 

åsikterna om de finansiella rapporterna. Hållbarhetsredovisning, där information om CSR 

redovisas är i ett tidigt stadium men trots det har utvecklingen kommit så pass långt att de 

anses osannolikt att denna rapportering kommer att försvinna helt (Tschopp & Huefner, 

2015). En annan forskning som gjorts har analyserat banker för att förstå sambandet mellan 

social rapportering och det verkliga värdet för de företag som publicerar sina CSR 

engagemang genom hållbarhetsredovisningar (Carnevale, Mazzuca & Venturini, 2012). En 

liknande studie undersöker sambandet mellan företagets sociala ansvar och företagets 

kreditvärdighet, med andra ord deras förmåga att betala sina skulder. Studien tyder på att CSR 
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förmedlar viktig icke finansiell information som kreditvärderingsinstituten använder sig av 

vid en bedömning av företagens kreditvärdighet (Attig, Ghoul, Guedhami & Suh, 2013).  

 

  

3.2 Legitimitetsteorin   

Denna teori används till att förklara företagens motiv för rapporteringen av 

hållbarhetsredovisningar (Kuo & Chen, 2013); (Islam & Deegan, 2010). Där 

hållbarhetsredovisningen kan ses som ett instrument för att uppnå legitimitet gentemot sina 

intressenter. På organisationsnivå handlar teorin om att söka godkännande eller undvika 

påföljder och att straffas på olika sätt från grupper i samhället (Brown, N. och Deegan, C. 

1998). Legitimitet kan liknas med en tillgång, exempelvis pengar eller resurs som 

organisationen kräver för att kunna fungera. Vissa åtgärder och händelser ökar legitimiteten 

och andra minskar den. Låg legitimitet kommer att få konsekvenser för organisationen och 

dessa tillgångar som tidigare fanns när legitimiteten förelåg kommer att försvinna och i 

slutändan kan inte verksamheten fortsätta drivas (Tilling, 2004). Ett företags agerande måste 

därför samspela med samhällets lagar, regler och normer inom det området där företaget 

verkar, denna anpassning ses som en förutsättning för att en organisation skall vara 

framgångsrikt. Dessa lagar, regler och normer är inte konstanta, utan förändras över tiden 

(Kuo & Chen, 2013).  

 

Brown, N. och Deegan, C. (1998) liknar legitimitetsteorin som ett kontrakt mellan 

organisationer och de som berörs av dess verksamhet. Organisationerna förväntas följa 

underförstådda villkor som en följd av kontraktet och de måste därför vara lyhörda för de 

aktuella villkoren och förändringar inom dessa. Om organisationen inte kan övertyga sina 

intressenter om sin verksamhet kan samhället avbryta avtalet, detta kan då ske på olika sett. 

Exempelvis genom att konsumenter minskar eller helt eliminerar sin efterfrågan på 

produkterna i verksamheten eller att regeringen beslutar om att ändra på lagar för att förhindra 

organisationer att agera i strid mot samhällets förväntningar, genom att höja skatter eller 

införa sanktionsavgifter (Brown & Deegan, 1998).  

 

Suchman (1995) beskriver tre olika strategier inom legitimitet, dessa delas upp i skapandet, 

upprätthållandet och reparationen av legitimitet. För skapandet anses detta kunna göras med 

hjälp av proaktiva strategier. Ett nyetablerat företag behöver arbeta med att vinna ett 

förtroende, visa på arbeten de gör i hållbarhetrapporter och igenom det få stöd från deras 
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intressenter för att ta position på marknaden bland de redan etablerade och igenkända 

företagen och dess varumärken. Exempel på sådana strategier är att anpassa sig till samhällets 

krav, och därigenom få ett gott rykte och stärka sin legitimitet. För att sedan upprätthålla 

legitimiteten inom företaget som de skapat och ha kvar förtroendet så att verksamheten kan 

fortgå över en längre period behöver man använda sig av andra strategier än tidigare nämnda. 

Dessa kan delas in i två grupper och är att uppfatta framtida förändringar och att skydda 

tidigare prestationer.  

 

Om det skulle vara så att verksamheten genom en händelse förlorar eller på något sätt behöver 

reparera sin legitimitet behöver företagen använda sig av reaktiva strategier. De kan då arbeta 

med att normalisera och hålla isär händelsen som bidragit till att deras legitimitet hotats ifrån 

företagets andra aktiviteter. En sammanställning på fyra typer av redogörelser görs av 

Suchman (1995) och dessa är förneka, ursäkta, motivera och förklara. Genom att förneka 

problemet löper företaget en risk om denna förnekelse inte är uppriktig, skulle det komma 

ytterligare avslöjanden kan det leda till en ännu större negativ inverkan på företagets 

legitimitet speciellt under ett långsiktigt perspektiv. Intressenters förtroende för företaget kan 

ta stor skada och legitimitetsbristen anses bli långvarig. Om företaget istället väljer att 

ursäkta, bortförklara händelsen ifrågasätts företagets moraliska ansvar. Ledningen kan 

exempelvis beskylla händelser på enskilda medarbetare eller externa myndigheter. Detta 

tillvägagångssätt kan dessvärre resultera i att ledningens kontroll uppfattas som bristande. 

Genom att motivera det inträffade väljer de att berätta om avslöjandet tillsammans med 

moraliska och kognitiva övertygelser för att motivera deras tillvägagångssätt. Händelsen som 

ansetts störande motiveras som legitim, exempel som visar på detta tillvägagångssätt är då 

företaget övertygar samhället genom moraliska och kognitiva övertygelser att händelsen är 

legitim och inte bryter mot samhällets krav. Förklara används då företaget i stort sätt inte har 

någon annan utväg för det som hänt, de förklarar på ett sakligt sätt där det även framställs på 

ett sätt som bevarar en annars stödjande världsbild. Detta är ett försök till att få händelsen så 

diskret som möjligt.  

 

Utöver dessa fyra redogörelser kan företag välja att erkänna aspekter som varit bristfälliga i 

verksamheten, för att på så sätt skydda en del av verksamheten från händelsen. Agerandet från 

företaget visar på att de vill på ett synligt sätt avhjälpa dessa specifika brister. Två typer utav 

omstruktureringar har identifierats för att ta avstånd från händelsen, den ena innebär att 
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företaget skapar någon slags kontroll och övervakning där de visar på att de förhindrar 

framtida återfall. Den andra typen av omstrukturering innebär att på ett symboliskt sätt 

distanserar sig företaget från den del av verksamheten som ansågs bristfällig. Det vanligaste 

är då att Vd:n ersätts, vilket visar på en önskan på förändring från företagets sida (Suchman, 

1995). De tidigare studierna som har utgångspunkten från legitimitetsteorin handlar om 

stadiet reparation. Det mesta av forskningen som gjorts har utförts för att testa 

legitimitetsteorin och koncentrerat sig på miljöfrågor som orsakar oro hos allmänheten. 

Studierna har gjorts för att se om legitimitetsteorin kan bekräftas, och det kan teorin anses 

göra då upplysningar om CSR är större under perioder av ökad oro bland allmänheten inom 

ämnen som CSR innefattar (Lanis & Richardson, 2013). 

 

Undersökningar som tidigare gjorts framför legitimitetsteorin som en förklaringsfaktor för 

CSR avslöjanden. Upplysningarna tillkommer som svar på samhälleliga faktorer och är 

därmed relaterade till legitimitetsteorin (Lanis & Richardson, 2013). När ett företag utsetts för 

en händelse som uppfattas skadlig för organisationen kan rapportering ses som en strategi för 

att behålla legitimiteten (Deegan & Craig, 2002). Flera studier kring detta har gjorts, 

exempelvis när ett stort oljeutsläpp skedde utanför Alaskas kust, företaget som orsakade detta 

hade en signifikant ökning av antalet avslöjanden kring detta i redovisningen där de stod om 

åtgärder som de försökte arbeta med efteråt, vilket är till stöd för legitimitetsteori. (Lanis & 

Richardson, 2013). Ännu en studie som syftar till att identifiera legitimitet och dess strategier 

är på ett av det största portugisiska cementföretaget. Resultatet var att de inledde en rad 

åtgärder för att svara på företagets ”kris”. Och slutsatserna stödjer argumentet att 

hållbarhetsstrategier inom redovisningen är ett verktyg som används för att uppnå legitimitet 

(Eugénio, Lourenco & Morais, 2013).  

 

3.3 Media agenda setting theory           

Denna teori utgår från tron att media är en viktig faktor för att forma samhällets förväntningar 

och oro. Teorin har utvecklats av ett antal forskare för att förklara medias potential till att 

påverka samhällsförväntningar, vilket i sin tur påverkar företagskommunikation. Forskarna 

hänvisar till att media formar allmänhetens medvetenhet, vilket görs genom att 

“mediaagendan” påverkar människors oro för särskilda frågor (Islam & Deegan, 2010). Det 

visar på ett orsakssamband där ökad uppmärksamhet i media orsakar ökad samhällsoro för ett 

särskilt problem. Här ses det inte som att media speglar samhällets åsikter och prioriteringar, 
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utan istället påverkar och formar dem (Brown & Deegan, 1998). Generellt ”behöver” 

allmänheten att media berätta för dem/ ger information om hur viktig en fråga inom den 

"verkliga världen" är. Många frågor och problem kring hållbar utveckling får individer inte 

kunskap om utifrån det verkliga livet då detta kan vara problem de inte stöter på i vardagen 

(Islam & Deegan, 2010). Exempel på detta är när tillverkningen sker på andra platser än där 

konsumenterna befinner sig eller kan skaffa sig tillräcklig kunskap om hur pass förorenande 

verksamheten som ligger bakom varan är, eller om dåliga arbetsförhållanden för de anställda 

vid tillverkningen av varan föreligger. Dessa är så kallade diskreta och omfattar ofta händelser 

i andra länder som inte kan upplevas och uppfattas av allmänheten utan uppkommer genom 

medias rapportering. Rapporteringen blir då extra betydande för allmänhetens medvetenhet 

och fungerar som en kanal för kunskap. Motsatsen till detta är när individers liv får en direkt 

påverkan av att ett problem uppkommit eller inträffat. Det klassiska exemplet på detta anses 

vara inflation, då individerna blir påminda om att detta påverkar dem varje gång de ska handla 

(Islam & Deegan, 2010).  

 

I en artikel av Brown och Deegan (1998 s.25) redovisas det om Zuckers forskning från år 

1978 där denna visar på att ju mindre direkt erfarenhet och kontakt människor har med ett 

visst problem, desto större är sannolikheten att människorna använder sig av och litar på det 

som presenteras i media för att få information och tolka problemet, och därigenom skapa sig 

en åsikt. Han förstärker detta genom att tala om att det finns som två världar. Den riktiga, där 

människan begränsas av sin egna och bekantas direkta erfarenheter, och media världen där 

begränsningen istället sker ifrån besluten av nyhetsreportrar och redaktörer. Artikeln redovisar 

även för olika typer av forskning som gjorts och som visar på detta, att det som framställs i 

media påverkar vad människor tycker om världen. Det kan tillexempel ge effekter på 

människors politiska åsikter, vad människor tycker är normalt och vilka problem som är 

viktiga. Framförallt har media en betydande påverkan på vad man ska ha åsikter om. Detta är 

vad man menar med att media bestämmer dagordningen (Brown & Deegan, 1998).  

 

3.4 Teorierna och hållbarhetsredovisningen: en sammanfattning  

Företagens hållbarhetsredovisningar grundar sig i arbetet om CSR, de redovisar sitt arbete och 

vad de gör inom de olika områdena. Sambandet mellan media och legitimitet kan förklaras 

genom att företagen väljer frivilligt vad som ska rapporteras i hållbarhetsredovisningen, och 

rapporteringen kan vara en reaktion från företagen på negativ uppmärksamhet i media, 
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speciellt om det är en händelse inom miljömässiga eller sociala aktiviteter (Deegan, 2002). 

Det är viktigt för företag att veta hur de ska kommunicera organisationens syn när det uppstår 

en kris (Zerman, 1995). En organisation kan tänkas avvika från normerna men det behöver 

inte betyda att legitimiteten försvinner, utan kan bibehållas på grund av att den blir 

ouppmärksammad (Suchman 1995). Teorin menar att media inte speglar samhällets åsikter 

och prioriteringar, utan istället påverkar och formar dem, på så sätt sätter media 

dagordningen. Då media sätter dagordningen, och legitimitetsteorin används för att förklara 

varför företagen hållbarhetsredovisar, borde det teoretiskt finnas ett samband mellan det 

media uppmärksammar och företagen redovisar (Brown & Deegan, 1998).  

 

I grunden för vår uppsats tänker vi oss en sammanlänkning mellan dessa teorier och har satt 

ihop det som en kedja: Då media påverkar samhällets dagordning om vad som är viktigt, 

påverkar detta samhällets och intressenternas normer och värderingar, vilket i sin tur får 

utslag på uppfattningen av företagens legitimitet. Företagen anpassar sig efter samhället för 

att uppfattas legitima. För att visa att företagets normer, värderingar och aktiviteter stämmer 

överens med samhällets använder de sig av hållbarhetsredovisningen för att informera om 

detta. Detta förklarar potentialen media har för att påverka samhällsförväntningar som i sin tur 

påverkar företagskommunikation. Denna syn och kombination av teorierna har använts 

tidigare i annan forskning kring medias påverkan på företags hållbarhetsredovisningar och 

CSR-arbete. Exempelvis i den forskning tidigare nämnd i avsnitt 2.4 av Islam och Deegan 

(2010).  

 

När en skandal uppstår och uppmärksammar något som ett företag kan kopplas ihop med, och 

när detta uppmärksammande inte stämmer överens med samhällets normer och värderingar, 

kan företagen komma att påverkas negativt genom att intressenter söker sig till de företag som 

uppfyller dessa normer och värderingar. Det är då företaget som kritiserats i media måste 

försvara sin legitimitet, när kritiken avhandlar olika CSR-problem är det naturligt att 

företagen gör detta i sina hållbarhetsredovisningar, då det är i dessa företag ska redovisa 

denna typer av problem, åsikter och värderingar kring CSR.   

Media→Dagordning→Normer och Värderingar→Legitimitet→Hållbarhetsredovisning  
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4.Empiri 

 

4.1 Kort om företagen   

STORA ENSO  

Stora Enso är en leverantör inom förpackningar, biomaterial, trä och papper och är 

verksamma globalt. De grundades år 1998 i och med en sammanslagning av det finska 

företaget Enso och det Svenska företaget Stora (Stora Enso, vår historia). Idag sysselsätter 

Stora Enso ca 27 000 personer i mer än 35 länder och är börsnoterade i Helsingfors och 

Stockholm. De tillverkar papper och kartong, och har etablerat sig i tillväxtmarknaderna i 

Asien och under år 2014 hade de en försäljning på 10,2 miljarder Euro (Stora Enso, 2014).  

IKEA  

Ikea är ett stort globalt möbelföretag som grundades år 1943 av Ingvar Kamprad i Älmhult, 

Sverige. År 2014 hade Ikea 315 varuhus i 27 olika länder och de flesta ligger i Europa men 

det finns även varuhus i Nordamerika, Australien, Ryssland och Asien. I Sverige finns det 19 

stycken och det allra största varuhuset ligger i Stockholm. Idag har Ikea leverantörer från 51 

länder och sammanlagt är det 147 000 medarbetare som arbetar inom företaget (Ikea 

företagsinformation 2014).   

TELIASONERA   

År 2002 skapade Telia och Sonera tillsammans verksamheten TeliaSonera som i dag är 

Europas femte största telekomoperatör (TeliaSonera, historia). TeliaSonera är verksamma 

inom en mängd länder inom Norden, de Baltiska länderna, i Eurasien och även i Turkiet och 

Spanien. TeliaSonera har 26 166 anställda och hade en försäljning år 2014 på 101 060 

miljoner i svenska kronor (TeliaSonera, vår verksamhet).   

H&M  

Första butiken öppnade i Västerås år 1947, H&M har alltså funnits inom klädesbranschen i 68 

år (H&M, History). Idag är det en global modekedja som har ca. 3700 affärer runt om i 

världen och de är verksamma på 61 marknader (H&M, sales markets). De har för tillfället 

över 132 000 anställda, (H&M Annual report 2014, s.9). Och år 2014 omsattes runt 150 

miljarder (H&M Annual report 2014, s.80).  
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4.2 Kalla Fakta och Uppdrag Granskning   

KALLA FAKTA  

“Redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen” (Kalla 

Fakta, 2015). Kalla Fakta är kopplat till TV4. Programmet har fått en del utmärkelser, bl.a.  

aftonbladets TV-pris som röstas fram av aftonbladets egna läsare som ”bästa svenska 

samhällsprogram” åren 1998-2001. En annan utmärkelse som Kalla Fakta tog emot var i  

Kristallen 2011 där reportage ”Sanningen om Sommerlath” vann årets granskning (Kalla 

fakta, 2012). Programmet har sänds sedan 1991.  

  

UPPDRAG GRANSKNING  

“Gör det möjligt att få reda på missförhållanden i samhället” (Uppdrag Granskning, 2014). De 

granskar myndigheter, organisationer och företag och har funnits sedan år 2001. Uppdrag 

Granskning är kopplat till SVTs granskande samhällsprogram, programmet når ut med sin 

information till runt en miljon tittare per vecka. De själva ger beskrivningen att programmen 

leder till stora effekter, startar debatter och förändringar i samhället (Uppdrag Granskning, 

riktlinjer, 2014).  

 

4.3 Reportagen    

“LÖGNEN OM BARNEN” SÄNDNINGSTID: AUGUSTI 2014   

I reportaget tar de upp att kännedomen angående risker kring barnarbete är hög när ett 

samarbete startar i Pakistan. Det avslöjas därefter att det förekommer barnarbete i 

leverantörsleden i Pakistan, att barn arbetar långa dagar på soptippar i Asien, som kan kopplas 

till Stora Enso. Stora Enso har undanhållit detta och det visar sig att en medvetenhet om 

denna information har funnits sedan tidigare. De berättar i reportaget att när det 

gemensamägda företaget Bulleh Shah ingicks 2012 mellan Stora Enso och Packages, var stora 

Enso vid denna tidpunkt medveten om förhållandena som barnen utsattes för, trots detta 

ingick Stora Enso samarbetet. Stora Enso kände alltså till att det förekom barnarbete bland 

underleverantörer till det delägda pakistanska bolaget “Bulleh Shah Packaging” i över ett år, 

men påstod utåt att något barnarbete inte förekom. Beviset var en intern rapport Kalla Fakta 

kommit över. Den interna rapporten var från Stora Enso själva, där de låtit undersöka saken 
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och bekräftat att barnarbete förekom men inga åtgärder vidtogs (Kalla Fakta Stora Enso, Kalla 

faktas granskning av Stora Enso nominerad till Kristallen 2014).  

 

“DEN SISTA URSKOGEN” SÄNDNINGSTID: APRIL 2012   

För Ikea är trä den absolut viktigaste råvaran, vilket används flitigt i deras produktion.  

Reportaget i Uppdrag Granskning tar upp att Ikea avverkar urskog i Ryssland, i ett område 

som heter Karelia. Reportaget lyfter fram detta skogsbälte som en viktig bidragande faktor till 

liv på jorden och att Ikea, trots påståenden om hållbart skogsbruk och att de värnar om  

miljön, inte tar ansvar för denna gamla urskog. Tillvägagångssättet av skövlingen anses  

tvivelsam och de ställer sig kritiska till att skövlingen sker på ett hållbart sätt, istället anses  

skogen avverkas (Uppdrag Granskning Ikea, Ikea avverkar unik urskog- i skydd av miljöflagg  

2012).  

  

“DE SVARTA LÅDORNA” SÄNDNINGSTID: APRIL 2012,“UZBEKISTANAFFÄREN” SÄNDNINGSTID: SEPTEMBER 

2012   

Reportagen handlar om TeliaSonera och deras andra bolag i olika länder inom diktaturbältet,   

där Kazakstan, Uzbekistan, Georgien, och Azerbajdzjan ingår. Alla länder är inte diktaturer 

men de berättar i reportagen om att det är i princip så dessa länder styrs. Det ena reportaget 

visar på att människor i dessa länder som använder TeliaSonera som operatör avlyssnas och 

kan bli övervakade dygnet runt. De berättar att alla mobiloperatörer som finns i länderna 

tvingas, p.g.a. ekonomiska skäl eller för att i överhuvudtaget etablera sig i landet, att installera 

ett system som gör det möjlig för regimen i dessa länder att avlyssna befolkningen. All trafik 

är tillgänglig, de väljer fritt vem de vill övervaka och kan spåra var människor har befunnit 

sig och vad de har sagt. Detta leder till stora konsekvenser för människorna, särskilt för 

politiker, journalister och konstnärer som straffats eller flyr från landet. Detta bidrar till 

förtryck av människor. I ett senare reportage samma år granskas TeliaSoneras affärer med 

regimen i Uzbekistan. Reportaget från Uppdrag Granskning riktar kritik mot TeliaSonera om 

etablerande i just Uzbekistan under år 2008. Anklagelserna handlar om mutor och deltagandet 

i penningtvätt (Teliasonera, Uzbekistanaffären, 2012). Under tiden etablerandet höll på att ske 

i Uzbekistan ska TeliaSonera betalat ut miljardbelopp till ett enmansföretag i Gibraltar i 

utbyte mot mobiltelefonlicenser i Uzbekistan. Det berättar att detta företag ägs av en kvinna 
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som har starka kopplingar till diktatorns dotter, vilket då anses oetiskt eftersom det är 

diktatorns dotter som ger godkännande till vem som etablerar sig på marknaden i Uzbekistan  

(Uppdrag Granskning TeliaSonera, Teliasonera i hemligt samarbete med diktaturer 2012); 

(Uppdrag Granskning TeliaSonera, Teliasonera i miljardaffär med diktatur 2012).   

 

“ABOUT HENNES & MAURITZ” SÄNDNINGSTID: 24 OKT 2012 OCH “H&M OCH STEFAN PERSSON” 

SÄNDNINGSTID 12 DEC 2012   

H&M är ett företag som ofta står i fokus för medias uppmärksamhet och kritik. Under hösten 

år 2012 visade Kalla Fakta reportage om villkoren för H&Ms textilarbetare. Det första visar 

på villkoren i Kambodja och det andra tar upp villkoren i Bangladesh. De skildrar hur 

sömmerskor som arbetar för H&M har svårt att överleva på sina löner trots att de arbetar 

övertid flera dagar. De har uppskattat att en sömmerska tjänar runt 3 kronor i timmen, vilket 

blir 500 kronor i månaden och de jobbar ungefär 70-80 timmar per vecka. De tar i reportaget 

upp en händelse där 250 sömmerskor under två dagar svimmade i en fabrik där de arbetar för 

H&M. Enligt H&Ms egna rapporter har dåligt kaloriintag och övertid bidragit till detta. 

Levnadslöner är ett ämne som uppmärksammas en hel del, begreppet levnadslön syftar till att 

lönen ska täcka grundläggande behov så som mat, medicin, kläder och skola. Levnadslönen i 

Kambodja har beräknats vara tre gånger högre än vad deras regering satt som minimilön i 

landet (Kalla Fakta H&M, About Hennes & Mauritz 2012); (Kalla Fakta H&M, H&M och 

Stefan Persson 2012).  

 

4.4 Empiri för forskningsfråga 1 

Förändring av utrymme visas genom att varje företag presenteras var för sig i tabeller där 

frekvensen av de utvalda orden redovisas för de två olika åren. Denna frekvens visas även i 

relation till antal sidor i rapporten. Detta har vi gjort genom att vi tar förändringen från totala 

antalet sidor i rapporten under de två åren, sedan omvandlas frekvensen av alla ord från året 

innan reportaget och ökar/minskar med samma procent som det totala antalet sidor har 

ökat/minskat. Genom att göra detta förhindrar vi att den förändring i utrymme vi visar på 

endast beror på förändring av storleken på rapporten. Detta är av högre relevans då det skett 

en stor förändring av antal sidor i rapporterna.  
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I tabellen redovisas förändringen mellan antalet ord på tre olika sätt: skillnaden mellan antal 

ord ursprungligen under åren, skillnaden mellan antal ord efter omvandlingen samt den 

procentuella förändringen efter omvandlingen. Omvandlingen är alltså den frekvens av ord 

året innan reportaget sändes med hänsyn till den ökning/minskning som skett av antal sidor i 

rapporten året efter. Samma utformning används sedan med antal meningar.   

 

STORA ENSO  

Antalet sidor i hållbarhetsrapporten var under år 2014, 102 stycken och under år 2013 var det 

76 stycken.   

Förändring: 102/76= 1,34  

 

 Antal 

2013 

Omvandling 

2013*förändring 

(1,34) 

Antal 

2014 

I antal ord, 

innan 

omvandling 

I antal 

ord, efter 

omvandling 

Procentuell 

ökning, 

efter 

omvandling 

Pakistan 

 

15 20,1 25 10 4,9 20% 

Child 

labour 

8 10,72 20 12 9,28 87% 

”Child” 

 

20 26,8 87 67 60,2 225% 

Tabell 1 Förändring i antalet ord,  Stora Enso 

 

 

 Antal 

2013 

Omvandling 

2013*förä-

ndring 

(1,34) 

Antal 

2014 

I antal 

Meningar, 

innan 
omvandling 

I antal 

meningar, 

efter 

omvandlin

g 

Procentuell 

ökning, 

efter 

omvandling 

Child 

 

19 25,46 77 58 50,2 187% 

Pakistan 

 

38 50,92 60 22 9,08 18% 

Child 

labour 

in 

Pakistan 

1 1,34 25 24 23,66 1700% 

Tabell 2 Förändring i antalet meningar, Stora Enso 

  

Hållbarhetsredovisningen har i sig ökat med 34 %. Alla ord undersökta i Stora Ensos rapport 

har ökat. Ökningen för ordet ”child” där barns rättigheter, barnen, samt barnarbete inkluderas 

har visat på en ökning 27-60 stycken ord från år 2013-2014.  

ORD FÖRÄNDRING 

 

MENINGAR 

 

FÖRÄNDRING 
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Meningarna har en liknande ökning, från 19 till 77 stycken, vilket är 58 fler meningar om barn 

år 2014 än under år 2013, det är en ökning på 187 % efter omvandling då meningarna för barn 

har ökat med 50 meningar. Meningar om Pakistan gör en ökning i antal på 22 stycken och 

efter omvandlingen är det fortfarande en ökning men med 9,08 meningar. Meningar om 

barnarbete i Pakistan har gjort en ökning med över 20 meningar, från att nämnas i 1 mening 

till i 25 stycken meningar.  

 

År 2013 nämns ingenting om barn eller barnarbete i Vd:ns ord utan det sker en ökning till år 

2014 med 6 stycken meningar.   

IKEA  

Antalet sidor i hållbarhetsrapporten var under år 2012, 97 stycken och under år 2011 var det 

52 stycken.   

Förändring: 79/52= 1,87    

 

 Antal 

2011 

Omvandling 

2011*förändring 

(1,87) 

Antal 

2012 

I antal ord, 

innan 

omvandling 

I antal ord, 

efter 

omvandling 

Procentuell 

ökning, efter 

omvandling 

Russia 7 13,09 9 2 -4,09 -31% 

Karelia 

 

0 0 7 7 7  

Forest 

 

34 63,58 60 26 -3,58 -6% 

Forestry 

 

23 43,01 19 -4 -24,01 -56% 

Wood 

 

69 129,03 120 51 -9,03 -7% 

Tabell 3 Förändringar i antalet ord, Ikea 

 

  

ORD FÖRÄNDRING 
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 Antal 

2011 

Omvandling 

2011*förändring 

(1,87) 

Antal 

2012 

I antal 

meningar, 

innan 

omvandling 

I antal 

Meningar, 

efter 

Omvandling 

Procentuell 

Ökning, 

efter 

Omvandling 

Forest,wood 

and forestry 

71 145,86 119 48 -26,86 -18% 

Karelia 

 

0 0 20 20 20  

Russia 

 

3 5,61 4 1 -1,61 -29% 

Forestry in 

Karelia 

0 0 20 20 20  

Forestry in 

Russia 

0 0 4 4 4  

Tabell 4 Förändringar i antalet meningar, Ikea 

 

När en koncentration görs på endast orden ser man att alla har ökat vilket även det totala 

antalet sidor i rapporten gjort. Rapporten består av nästan dubbelt så många sidor det senare 

året. Det resulterar i att efter omvandling av år 2011s ord till antal sidor år 2012 har 

frekvensen av alla ord istället minskat i relation till antal sidor, med ett undantag. Ordet 

“Karelia” har ökat i rapporten under år 2012 vilket är platsen där kritiken om skogsbruket 

kom ifrån. Det går från att det är obefintligt till att nämnas 7 gånger ett år senare.   

  

Ikea visar tydligt att det är nödvändigt att göra en omvandling och att visa på förändringarna i 

relation till det totala antalet sidor. Det ger en rättvisare bild och resultatet blir inte 

missvisande, utan ger en genomsnittlig bild för alla ord och meningar. Samma mönster visar 

vår undersökning kring antalet meningar, skogsbruk, skog och trä tyder inte på någon ökning 

utan en minskning på 18%. Meningar om Ryssland visar på en minskning på 29 % men fyra 

fler meningar år 2012 avhandlar skogsbruk i Ryssland, vilket år 2011 var obefintligt. Största 

ökning är meningarna om Karelia som har ökat i antal med 20 stycken, från 0 till 20. Alla 

meningar om Karelia handlar också om skogsbruket där, då meningar om skogsbruk i Karelia 

har ökat från 0 till 20.   

 

För antalet meningar om skog, skogsbruk eller trä har det inte skett någon förändring i vd:ns 

ord, 1 mening för vardera år 2011 och år 2012 handlar om det aktuella ämnet.   

 

  

MENINGAR FÖRÄNDRING 
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TELIASONERA   

Antalet sidor i hållbarhetsrapporten var under år 2012, 44 stycken och under år 2011 var det 

45 stycken.  

Förändring: 44/45= 0,97 

        

 

 Antal 

2011 

Omvandling 

2011*förändring 

(0,97) 

Antal 

2012 

I antal ord, 

innan 

omvandling 

I antal ord, 

efter 

omvandling 

Procentuell 

ökning, 

efter 

omvandling 

Uzbekistan 

 

13 12,61 32 19 19,39 154% 

Corruption 

 

13 12,61 63 50 50,39 400% 

Bribe 

 

1 0,97 8 7 7,03 700% 

Money- 

laundering 

0 0 6 6 6  

Tabell 5 Förändring i antalet ord, TeliaSonera 

 

 

 Antal 

2011 

Omvandling 

2011*förändring 

(0,97) 

Antal 

2012 

I antal 

maningar, 

innan 

omvandling 

I antal 

meningar, 

efter 

omvandling 

Procentuell 

ökning, 

efter 

omvandling 

Corruption, 

Bribe, 

money- 

Laundrig 

8 7,76 134 126 126,24 1600% 

Uzbekistan 

 

13 12,61 39 26 26,39 209% 

Corruption, 

Bribe, 

Money- 

Lundring 

in 

Uzbekistan 

0 0 19 19 19  

Tabell 6 Förändring i antalet meningar, TeliaSonera 

TeliaSoneras hållbarhetsredovisning är den enda av de undersökta företagen som har minskat, 

men den är i princip oförändrad då minskningen gäller 1 sida. Förändringar i detta fall är extra 

tydliga då rapporten inte gjort någon större förändring. Undersökningen visade på en ökning 

för alla orden, mest märkbart är ordet ”corruption”, som har ökat med runt 50 ord. 

ORD FÖRÄNDRING 

MENINGAR FÖRÄNDRING 
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Ordet ”corruption” står i rapporten, år 2012, 63 gånger jämfört med år 2011, 13 ord, vilket är 

en ökning på 400%.  Även frekvensen av orden ”bribe” och ”moneylundring” som knappt 

nämndes år 2011 har ökat till att nämnas, för ”bribe” åtta gånger och ”moneylundring” sex 

gånger. ”Uzbekistan” förekommer 19 gånger mer år 2012 än år 2011, vilket är en ökning på 

154 %.   

  

Förändringen av meningar visar på att 126 fler meningar handlar om korruption, muta och 

penningtvätt. Från 8 stycken år 2011 till 134 stycken år 2012. En ökning har också skett av 

information om Uzbekistan där 26 fler meningar handlar om detta år 2012. Meningar som 

handlar om korruption, muta och penningtvätt i Uzbekistan har ökat från 0 - 19 meningar 

under ett år.  

 

Korruption, muta och penningtvätt nämndes i 1 mening år 2011 och gjorde sedan en ökning 

till 6 stycken meningar året därpå i vd:ns ord.  

H&M 

Antalet sidor i hållbarhetsrapporten var under år 2012, 93 stycken och under år 2011 var det 

87 stycken.   

Förändring: 93/87=1,07   

  

 

 Antal  

2011 

Omvandling 

2011* 

förändring 

(1,07) 

Antal  

2012 

I antal ord, 

innan 

omvandling 

I antal ord, 

efter 

omvandling 

Procentuell 

Ökning, 

efter 

Omvandling 

Bangladesh 36 38,52 56 20 17,48 45% 

Cambodia 6 6,42 24 18 17,58 274% 

Wage 31 33,17 50 19 16,83 51% 

Overtime 2 2,14 15 13 12,86 600% 

Tabell 7 Förändring i antalet ord, H&M  

ORD FÖRÄNDRING 
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 Antal 

2011 

Omvandli

ng 2011* 

förändring 

(1,07) 

Antal 

2012 

I antal 

Meningar, 

innan 

omvandling 

I antal 

Meningar, 

efter 

omvandling 

Procentuell 
ökning, 

efter 

Omvandlin

g 

Wage and 

overtime 

24 27,8 63 39 35,2 127% 

Bangladesh 

 

58 62,06 72 14 9,94 16% 

Cambodia 

 

16 17,2 36 20 18,88 110% 

Wage and 

overtime in 

Bangladesh 

and 

Cambodia 

17 18,19 24 7 5,81 32% 

 Tabell 8 Förändring i antalet meningar, H&M 

 

Från år 2011 till år 2012 har totala antalet sidor i hållbarhetsredovinsingen ökat med sex 

sidor. Vardera av våra sökord har resulterat i en ökning. Ökningen ligger runt 17-18 fler ord i 

rapporten för år 2012 vid beräkningen av ”Bangladesh” och ”Cambodia”. Skillnaden är att 

”Bangladesh” hade ett högre antal ord redan år 2011 än ”Cambodia”, 6 stycken jämfört med 

36 ord. Ökningen i procent är högre för ”Cambodia” pga. detta, 274% medan ”Bangladesh” 

har 45% ökning mellan de två åren.   

”Wage” och ”overtime” ökade efter omvandling med 16,83, respektive 12,86 ord. ”Overtime” 

förekom i rapporten år 2011 2 gånger och gick till att nämnas 15 gånger år 2012, vilket blir en 

ökning på runt 600 %.   

Antalet meningar om problemet som kritiken härstammar ifrån, vilket i H&Ms fall är 

meningar om löner och övertid, har även det ökat. 39 fler meningar handlar om kritiken H&M 

fick under år 2012, efter omvandlingen är det en ökning med 35,2 meningar och 127 %. 

Meningar om Bangladesh har ökat med 14 stycken innan omvandling (9,94 efter omvandling) 

och om Kambodja har meningarna ökat med 20 stycken. (18,88 efter omvandling). För 

Kambodja innebär detta en ökning på 110 % efter omvandling. Undersökningen har även 

resulterat i en ökning av meningar om löner och övertid i Bangladesh och Kambodja med 7 

meningar.   

Meningarna i vd:ns ord för löner och övertid ökade med 3 i antalet från år 2011-2012.  

 

MENINGAR FÖRÄNDRING 
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4.5 Empiri för forskningsfråga 2 
 

KATEGORI 

 

BEGREPP 

STORA 

ENSO 

IKEA TELIA- 

SONERA 

H&M 

SAMMARBETEN  PROJEKT MED ANDRA 

ORGNISATIONER, 

PARTNERSKAP, CERTIFIERING 

39 32 6 4 

NYA INTERNA 

AKTIVITETER 

NYA: 

PROCESSER, POLICY, 

MÅLSÄTTNING, RIKTLINJER, 

SYSTEM, KRAV, UTBILDNING 

12 6 34 0 

UTMANING UTMANING, RISK 4 3 7 17 

UNDERSÖKNING 

 

GRANSKNING, MÄTNING, 

UNDERSÖKNING FÖR 

LEVERANTÖRER, ANSTÄLLDA OCH 

BRANSCH 

21 10 26 2 

STÅNDPUNKT STÄLLNINGSTAGANDE 5 18 13 12 

Tabell 9 Empiri för forskningsfråga 2 - frekvenstabell 

Illustrationen visar några av de kategorier, och beskrivande begrepp inom dessa, som vi kunde 

identifiera. Vi väljer att redovisa om dessa kategorier då de endera har hög frekvens inom ett 

eller flera företag, eller också uppvisar andra intressanta aspekter inom likheter och olikheter. 

Exempel på citat från företagens hållbarhetsredovisningar tillhörande vardera kategori finns i 

bilaga 2. 

 

STORA ENSO 

I Stora Enso hållbarhetsrapport identifierar vi två kategorier som har fler meningar än de 

andra kategorierna vi identifierade. Detta inom samarbeten, 39 stycken meningar, och inom 

undersökningar, 21 stycken. De samarbeten Stora Enso tar upp och berättar om är b.la. det 

med rädda barnen, vilka fokuserar på barns rättigheter och där olika projekt finns för att visa 

på potentiella kränkningar av barns rättigheter. Det finns även initiativ som har startas som 

resulterar i att flera barn får gå i skolan, de arbetar tillsammans med en organisation i Pakistan 

inom detta. Granskningar som har presenterats var för Stora Ensos affärsprinciper där syftet 

var att undersöka om de följde linjen inom målen för att stödja och stärka barns rättigheter. 

Under året har de även gjort leverantörsgranskningar på både leverantörer men också på deras 

underleverantörer. 

IKEA  

Inom Ikea hamnar flest meningar i kategorin för samarbeten och ståndpunkt. De redovisar om 

att de var med och grundade ”Forest stewardship Council” och arbetar nu för att säkra att allt 

trä håller standarderna och även för att öka andelen av certifierat trä i deras leverantörskedja. 
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De har dessutom projekt med WWF då arbetet innefattar åtgärder för att förbättra 

skogsförvaltningsmetoderna i Ryssland. Ikeas har som ståndpunkt att skogen inte får skövlas 

på ett olagligt eller ohållbart sätt och tar ställning genom att deras trä ska komma från källor 

som är i enlighet med deras normer för skogsbruk.   

TELIASONERA 

I TeliaSoneras hållbarhetsrapport kategoriserades flest meningar inom kategorin för nya 

interna aktiviteter, de har skapat en ny grupp med fokus att förhindra korruption. De har i 

samband med detta producerat ett nytt ”e-learning-tool”, ett internt verktyg för att 

säkerhetsställa att deras etniska kod följs och för att ytterligare förbättra arbetet kring att 

förhindra korruption. Även 26 stycken meningar identifierades i kategorin undersökning. 

Undersökningarna som gjorts är både interna och externa med koppling till kritiken de fick 

från media. De har dessutom gjort kartläggningar för att se vilka områden inom 

telekomindustrin som utgör störst risk för korruption. 

H&M 

För H&M identifierades flest meningar inom kategorin utmaning. De skriver om att 

klädesindustrin i helhet har stora utmaningar med både löner och övertid i 

produktionsländerna. De har inga meningar inom kategorin nya interna aktiviteter. 

 

4.6 Empiri för forskningsfråga 3 

KATEGORIER 

1.Företaget redovisar specifikt om den kritik som riktas i reportaget samt om att detta 

uppmärksammades i media.  

2.Företaget redovisar specifikt om den kritik som riktas i reportaget men inte om att detta har 

uppmärksammats i media. Företaget säger inget om var kritiken kommer ifrån, att den 

kommer från annat håll eller att det har vart oro från andra intressenter.   

3.Företaget berättar om problemet varpå kritiken härstammar ifrån, men inget om kritiken 

som har riktats emot dem.   

4.Företaget redovisar inget hänförbart till problemet eller kritiken.  

 

Citat från företagens hållbarhetsredovisningar som motivering till vilken kategori de har 

hänförts till:    
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STORA ENSO 

1.Företaget redovisar specifikt om den kritik som riktas i reportaget samt om att detta 

uppmärksammades i media.  

“In March 2014 our 35%-owned joint venture operations in Pakistan, Bulleh Shah Packaging, 

came under intense scrutiny by the Swedish media on the issue of child labour in the supply 

networks of used carton board (UCB) Following the airing of the related programme on  

Sweden’s TV4, Stora Enso engaged in consultations with a wide range of stakeholders 

including media representatives, NGOs, customers, owners and investors, and other 

stakeholders.” (Stora Enso Global Responsibility Performance 2014, s.10).  

 

IKEA  

2. Företaget redovisar specifikt om den kritik som riktas i reportaget men inte om att detta har 

uppmärksammats i media. Företaget säger inget om var kritiken kommer ifrån, att den 

kommer från annat håll eller att det har vart oro från andra intressenter.  

“During FY12, a number of NGOs raised concerns about IKEA forestry practices in Karelia, 

in particular, that areas of old-growth forest were being logged.”  (Ikea Sustainability Report 

2012, s. 30).  

 

TELIASONERA 

1.Företaget redovisar specifikt om den kritik som riktas i reportaget samt om att detta 

uppmärksammades i media.  

“In 2012 TeliaSonera was criticized in the Swedish media and elsewhere for allowing 

governments to use our networks to infringe human rights related to freedom of expression 

and privacy, and for complying with national governments’ orders to temporarily shut down 

our networks.” (TeliaSonera Sustainability Report 2012, s.3).  

  

“In September, and December another report by SVT accused TeliaSonera of involvement in 

bribery and money laundering in Uzbekistan.” (TeliaSonera Sustainability Report 2012, s.20).  

  

“In 2012 ,TeliaSonera was criticized in the Swedish media and elsewhere for allowing 

governments to use our networks to infringe human rights related to freedom of expression 

and privacy. We were also criticized for complying with national governments’ orders to 

temporarily shut down our networks. This criticism focused on TeliaSonera’ s operations in 
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Eurasia, and our associated company Turkcell’s operations in Belarus.“  (TeliaSonera 

Sustainability Report 2012, s.6).  

 

H&M  

3. Företaget berättar om problemet varpå kritiken härstammar ifrån, men inget om kritiken 

som har riktats emot dem.   

“The biggest challenges today include climate change, impacts on water across the textile 

value chain as well as overtime and wages in supplier factories”  (H&M Sustainability 

Report 2012, s.6).  

  

“Ensuring high social and environmental standards with our 785 sup-pliers can be a challenge 

especially in terms of complex industry-wide issues such as wages, overtime and safety.” 

(H&M Sustainability Report 2012, s.12).  

 

4.7 Empiri för forskningsfråga 4  

STORA ENSO 

Till störst del identifierar vi att Stora Enso förklarar sig, då de erkänner att ett antal fall av 

barnarbete har bekräftats genom undersökningar på leverantörer till Bulleh Shah Packaging i 

Pakistan. Till följd av detta vill Stora Enso ”gottgöra” barnen genom att ge en möjlighet för 

dem att gå i skola och få sig en utbildning. De redogör för att de är emot barnarbete samt 

lyfter fram att deras nya samarbetspartner Rädda barnen har granskat företagets policys och 

riktlinjer och man berättar att dessa ansågs uppvisa en generell respekt för barns rättigheter. 

De tydliggör att Bulleh Shah Packaging inte accepterar barnarbete i sin egna eller sina 

leverantörers verksamhet och för detta har processer utformats i syfte att eliminera 

barnarbeten. Stora Enso förklarar alltså händelsen utifrån att berätta kring problemet samt att 

de arbetar för att förbättra sin verksamhet inom ämnet.  

 

IKEA 

Ikea motiverar först och främst genom att tala om att sitt skogsbruk i Karelia som hållbart. De 

berättar om sina tillvägagångssätt och riktlinjer samt att Karelia har stora ytor med gammal 

skog som dessutom är rika på biologisk mångfald i jämförande med skogar med intensivt 

skogsbruk. Ikea skriver att dessa skogar resulterar i ett ännu större ansvar för Ikea, vilket de 

tar på stort allvar. De lyfter fram sina krav från ”IWAY forestry standard” som är en del av 
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företagets ”code of conduct”, samt en del andra riktlinjer vid skogsbruket. Här försöker de 

alltså legitimera handlingarna kring skogen men inget tyder på att de försöker förbättra eller 

förändra någonting inom frågan och därför motiverar Ikea i detta avseende. Detta kan även 

ses som förnekelse då de förnekar de brister som finns inom dessa områden. De redovisar om 

att kritiken ledde till att Ikea själva gjorde utredningar men att man dessutom tog hjälp av 

Forest Stewardship Council, FSC för att säkerhetsställa att skogsbruket i Karelia uppfyller 

deras standarder för certifikat. Ikea signalerar att deras skogsbruk inte visar några brister för 

oansvarsfullt skogsbruk. 

 

TELIASONERA 

TeliaSonera förklararar händelsen och den kritik som har riktats mot dem. Detta svarar de på 

genom att säga att koncernledningen har skapat en handlingsplan för hållbarhet med fokus på 

mänskliga rättigheter, där särskilt områden så som yttrandefrihet, integritetsfrågor och 

antikorruptionsarbete prioriteras. Vi kan även identifiera förnekelse hos Telia Sonera till en 

viss grad. Delvis då de uttalar sig om att det finns ogrundade anklagelser om inblandning i 

korruption och penningtvätt. De fortsätter med att visa att en oberoende advokatbyrå inte fann 

några bevis för att TeliaSonera hade gjort sig skyldiga till mutor eller deltagit i penningtvätt.  

TeliaSonera berättar om att det i samband med kritiken har resulterat i att den svenska 

åklagarmyndigheten inlett en förundersökning i mutor och penningtvätt till följd av 

påståendena i media. Detta lämnar de okommenterat utöver att säga att denna undersökning 

troligen inte kommer att slutföras under 2013. 

 

H&M  

Vi identifierar både redogörelser som förklarar och bortförklarar, där H&M erkänner en del 

brister beroende på problematiken kring ämnet men gärna lyfter fram externa faktorer som 

orsaker. Situationen förklaras delvis i de aktuella länderna, de tar upp problematiken kring 

detta samt att det är den största utmaningen inom branschen vilket H&M säger sig arbeta 

aktivt med för att förbättra. H&M klargör att de anger som grundläggande krav för 

leverantörer att fabriksarbetare minst ska betalas den minimilön som garanteras enligt lag och 

att de även uttrycker en tydlig avsikt att lönen ska vara tillräcklig för att de anställda ska 

kunna försörja sig själva och sin familj. Situationen beskrivs som en stor utmaning för 

industrin, där H&M försöker att stödja både klädarbetare och samtidigt genom sitt inflytande 

arbeta för högre löner och bättre arbetsvillkor. Ett exempel som upprepas ett flertal gånger är 



46 

 

att H&M:s Vd träffade Bangladeshs premiärminister för att understryka H & M: s stöd för 

högre minimilöner.  

 

De externa faktorer H&M förklarar som problemets grund är att kläder huvudsakligen 

produceras i länder med ”förtryckande regimer” som inte heller stödjer FN:s normer för 

mänskliga rättigheter, jämställdhet och löneprocesser. De beskriver ämnet som ett 

branschproblem, där H&M även har svårt att ensamma göra skillnad samt tydliggör att det är 

regimerna i dessa länder som behöver höja landets minimilöner och säger på detta vis ifrån sig 

en del av ansvaret. De lyfter fram frågor som exempelvis om enskilda fabriker kan börja 

betala högre löner än sina konkurrenter utan att verksamheten sätts i risk och även att det är 

svårt för en köpare att påverka lönerna samtidigt som andra köpare finns. 

 

5.Analys  
 

Anledningen till att ett företag upprättar hållbarhetsredovisningar, vilka grundar sig i 

företagens CSR arbete, har förklarats genom en önskan att legitimera olika aspekter i 

verksamheten (Deegan & Craig, 2002). En hållbarhetsredovisning fungerar som en länk till 

intressenterna för att förmedla hur deras verksamhet arbetar inom vissa frågor (Brown & 

Deegan, 1998).  

Brown & Deegan (1998) beskriver legitimitet som ett underförstått kontrakt mellan samhället 

och företagen. Företagen måste alltså se till så att de samspelar med de lagar, regler och 

normer som finns som underförstådda krav i samhället för att deras företag ska anses som 

legitimt (Brown & Deegan, 1998). Om företaget inte håller sig uppdaterade kring 

förändringar inom, eller av andra själ genom sitt agerande bryter mot dessa lagar regler och 

normer kan kontraktet upphöra. Detta kan då få förödande konsekvenser för företaget och det 

kan uppstå svårigheter med att fortsätta bedriva sin verksamhet (Deegan & Rankin, 1996). 

Företaget kan då behöva övertyga samhället att de fortsättningsvis kommer att agera i enighet 

med det sociala kontraktet, vilket exempelvis görs genom ett förtydligande att de aktuella, 

eventuellt bristande metoderna som framkommit inte längre kommer att förekomma i 

verksamheten (Deegan & Rankin, 1996). 

Det har tidigare gjorts en del studier kring hållbarhetsredovisningar. Delvis kring varför 

företagen väljer att redovisa men även angående vilka faktorer som påverkar både hur mycket 

företag väljer att publicera och även vad de väljer att upplysa om i sin hållbarhetsredovisning. 
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Branschtillhörighet, företagets storlek och företagets hemland har b.la. pekats ut som 

påverkande faktorer för ovanstående frågor kring upplysningar i hållbarhetsredovisningen 

(Brammer & Pavelin, 2008). Företagen i vår undersökning skiljer sig till branschtillhörighet 

då H&M tillhör textilbranschen, TeliaSonera är inom telekommunikation och Stora Enso 

inom papper och förpackningsbranschen. Ikea är inom branschen för möbler men likt Stora 

Enso är verksamheten även relaterad till skogsbruk, de använder större mängder av detta 

material i sin produktion. Företagen har en Svensk anknytning då de startade helt eller delvis i 

Sverige samt att de idag fortfarande bedriver en stor del utav verksamheten i landet. Vilka 

andra länder företagen verkar i, bortsätt från Sverige, skiljer sig en del. Företagen är heller 

inte lika till storlek men är inom ramen för ”stora företag”. 

 

En annan påverkande faktor till vad och hur mycket som redovisas i hållbarhetsredovisningen 

sägs även kunna vara medial exponering (Brammer & Pavelin, 2008). Vid förklaringen av 

sambandet mellan uppmärksamhet i media och företagskommunikation används generellt 

legitimitetsteorin inom tidigare studier. Förtegens hållbarhetsredovisningar grundar sig i 

arbetet om CSR och sambandet mellan media och legitimitet kan förklaras genom att 

företagen frivilligt väljer vad som ska rapporteras, rapporteringen kan då vara en reaktion från 

företagen på negativ uppmärksamhet i media (Deegan, 2002). Tecken på samband 

konstaterades även vid en undersökning på olika historiska olyckor som gick att koppla till ett 

visst företag eller bransch. Dessa olyckor visade sig ha ett samband med ökad information i 

redovisningen för företagen inom den relaterade branschen (Deegan, Rankin och Voght, 

2000). 

I vår undersökning studeras Stora Enso, Ikea, TeliaSonera och H&M då dessa företag har 

granskats och fått kritik utav reportage från Kalla Fakta och Uppdrag Granskning. Dessa 

reportage handlar om olika ämnen inom CSR området. Stora Enos reportage handlade om att 

de förekom barnarbete i deras leverantörsled i Pakistan. Ikeas reportage tar upp avverkning 

inom ett av deras skogsbruk som de inte anses ta ansvar över. TeliaSonera fick kritik inom 

korruption, mutor och penningtvätt som direkt kopplades till Uzbekistan i reportaget. H&M 

har fått utstå kritik inom löner och övertid i Bangladesh och Kambodja som är några utav 

deras stora produktionsländer. Ämnena skiljer sig till karaktär och hamnar inom sociala och 

miljömässiga dimensioner, vilka är två utav tre dimensioner som nämns kring företagens 

ansvar (Gimenez, Sierra & Rodon, 2012). 

Reportagens kärnpunkt kan dessutom anses vara att företagen har brutit emot något av de 
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underförstådda kraven i samhället. Vid en bekräftelse av ”media agenda setting theory” och 

legitimitetsteorin är det avgörande att händelsen går emot samhällets underförstådda krav för 

att det ska ge något utslag och konsekvenser på hållbarhetsredovisningen. Annars finns det i 

vårat fall ingen påverkan att studera. Däremot kan kraven vara olika viktiga för samhället och 

gå emot samhällets krav olika mycket. Genom medias uppmärksamhet utifrån reportagen har 

de underförstådda kraven och villkoren i samhället möjligtvis påverkats, med tanke på att 

informationen nått allmänheten. Detta har i sin tur betydelse för uppfattningen kring 

företagens legitimitet vilket förklaras genom att media anses ha potential till att påverka 

samhället. Forskare hänvisar till att media formar allmänhetens medvetenhet och påverkar 

människors oro för särskilda frågor (Islam & Deegan, 2010).Företagen väljer frivilligt vad 

som ska rapporteras i hållbarhetsredovisningen och de har då valt vilka upplysningar som ska 

framställas. Med hjälp av en innehållsanalys kunde tidigare forskning visa på att företagen 

ökade sina upplysningar om de CSR-ämnena som fick den största mängden negativ 

uppmärksamhet i media. Efter att vi gjorde en innehållsanalys utifrån kritiken som reportagen 

framfört visar vårt resultat på en hel del sådana tendenser som stämmer överens med denna 

tidigare studie. 

Generellt vid användning av innehållsanalyser av hållbarhetsrapporter bygger forskningen på 

antagandet att volymen för upplysningar signalerar den relativa vikten av upplysningar 

(Unerman, 2000). Upplysningar om områdena utifrån reportagen ökar för alla företagen. 

Detsamma gäller för de ämnen som kritiken härstammar från, med undantag för Ikea. 

Tillverkningen sker på andra platser än där konsumenterna, media-reportagens mottagare, 

befinner sig vilket även framkommer från reportagen. Enligt Islam & Deegan (2010) är det 

vid dessa tillfällen medias rapportering blir extra betydande för allmänhetens medvetenhet, då 

intressenter inte kan skaffa sig tillräcklig kunskap om verksamhetens tillvägagångssätt. Brown 

& Deegan (1998) menar även att ju mindre direkt erfarenhet och kontakt människor har med 

ett visst problem, desto större är sannolikheten att människorna använder sig av och litar på 

det som presenteras i media för att få information och tolka problemet. Därigenom skapar sig 

människor en åsikt, vad de tycker är normalt och vilka problem som är viktiga. 

När det kommer till utrymmet för Vd:ns uttalanden undersöktes det inom samma ämnen som 

hela rapporten fast vi ser det som en fokusering för frågan. Vd:n ser till att texten förmedlar 

företagens image och de viktigaste budskapen och kan därför anses vara en av de mest 

representativa delarna av rapporterna (Castelló & Lozano, 2011). Volymen för ämnen i hela 

hållbarhetsredovisningen och i vd:ns uttalande visar på vilka ämnen som företagen uppfattar 
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är viktiga för dess intressenter. I vår undersökning har ämnet ökat mest för Stora Enso och 

TeliaSonera i vd:ns ord, vilket följer den tidigare ökningen för hela rapporten. Även H&M 

visade på en ökning i vd:ns ord, medan Ikea inte gjorde det. Detta överensstämmer även med 

ökningen i rapporten då Ikea inte visade någon generell ökning för ”skog, trä och skogsbruk”. 

Om företagen uppfattar en ökad oro i samhället för särskilda frågor, behöver företaget anpassa 

sig efter detta. Detsamma gäller om företagen har brutit mot samhällets underförstådda 

villkor, då de måste övertyga samhället att de aktuella metoderna inte längre kommer 

förekomma eller på annat sätt övertyga omgivningen om att företaget fortsättningsvis kommer 

att agera i enighet med det sociala kontraktet. Om de ämnen kritiken härstammar ifrån ökar, 

och volymen av upplysningar tyder på ökat intresse, kan sambandet ses genom att företagen 

då lagt märke till denna ökning av oro och svarar genom att öka mängden upplysningar av 

ämnet. Ovanstående analys kan därför relateras till den påverkan reportagen kan ha haft på 

företagen samt tar upp olika möjligheter till varför denna påverkan är olika hos respektive 

företag. 

Likt Deegan, Rankin & Vought (2000) undersökning som visade på att fyra utav fem 

undersökta företag resulterade i ett starkt samband mellan olyckornas uppfattning i samhället 

om respektive bransch och företagets ökade behov utav att legitimera verksamheterna. Vi 

finner tendenser som visar på att vår studies händelser och företag visar att de fungerar på 

liknande sätt. Händelserna kan mycket väl tänkas ha påverkat samhällets uppfattning och 

vidare behöver respektive företag i sådana fall legitimera sin verksamhet då vi ser till vårt 

resultat. 

Genom mätningarna utav utrymmet har vi även försökt mäta intresset för specifika ämnen. 

Företag kan visa på en uppfattning av ökad oro i samhället för särskilda frågor och därför öka 

upplysningarna kring dessa ämnen. Detta kan förklaras genom legitimitetsteorin. Hur kritiken 

utmynnar sig i rapporterna anser vi därför kunna uppmärksamma och antyda förändringar i 

intresse, men även för graden av legitimitetsbrist. 

Det är viktigt för företag att veta hur de ska kommunicera organisationens syn när det uppstår 

en kris (Zerman, 1995). Vi identifierade olika typer av så kallade ”Normaliserande 

redogörelser”. Suchman (1995) har i tidigare forskning angett att när ett företag kommer till 

det stadiet att de behöver reparera sin legitimitet är det reaktiva strategier som ska användas, 

vilket är den kategorien varpå normaliserande redogörelser tillhör. Det finns olika 

valmöjligheter som kan tänkas användas utifrån tidigare studier just för att förbättra eller 

lindra situationen. Suchman (1995) tar upp fyra olika tillvägagångssätt för en normaliserande 
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redogörelse. Dessa är förneka, bortförklara, motivera och förklara. Tecken vi har identifierat 

skiljer sig en del från de fyra företagen men vi ser också att en hel del likheter finns. 

Detta leder oss in på hur företagen redovisar kring de specifika ämnena. Utifrån meningarna 

som handlar om ämnet som kritiken rör sig om har vi kunnat identifiera olika begrepp och 

kategorier. Vi fann att företagen redovisade olika mycket kring de olika kategorierna, vilket 

ger en antydan på hur de väljer att hantera situationen. Genom användning av 

hållbarhetsredovisningen kan företagen svara på kritiken och ge sin bild av händelsen vilket 

då fungerar som en strategi för att försvara sin legitimitet (Deegan & Craig, 2002). Det kan 

vara avgörande hur denna information framförs för företagens framtida ställning, med tanke 

på legitimiteten och uppfattningen kring företaget.   

Ytterligare en hanteringsfråga var den angående hur företagen väljer att nämna skandalen och 

kritiken de fått från media. Till vilken grad uttalande om kritiken skedde. De kan välja hur de 

vill framföra informationen för sina intressenter. Efter kritik kan de exempelvis direkt berätta 

om skandalen eller använda sig utav en mindre öppen strategi. Stora Enso och TeliaSonera har 

valt att berätta direkt om kritiken, de redovisar specifikt om händelsen och att de fick kritik 

från media. Ikea berättar också om kritiken men inte om medias rapportering, de skriver ändå 

uttryckligen att intressenter haft ökad oro för problemet. H&M väljer att skriva mycket om 

samma ämne som kritiken riktar sig emot, men inget specifikt att den riktats mot just de.   

LIKHETER OCH SKILLNADER 

Genom att analysera likheter och skillnader bland företagen i relation till våra 

forskningsfrågor, med tidigare forskning och teori som bakgrund, vill vi kunna svara på vår 

problemformulering och uppnå vårt syfte. 

Ikea skiljer sig från övriga företag då de inte har påverkat utrymmet för varken skogsbruk 

eller Ryssland, det generella ämnet eller området. Däremot har ett ökat utrymme skett för 

skogsbruk i det mer specificerade området Karelia samt för området Karelia i sig. De tre 

resterande företagen visade på en ökning och alltså ett större intresse av både ämnen och 

områden efter reportagen sändes i media. 

Vi identifierade olika kategorier kring hur företagen redovisade till ämnet kritiken härstammar 

ifrån. Kategorier med hög frekvens av meningar var: Ståndpunkt, samarbete, nya interna 

aktiviteter, utmaning och undersökning. 

TeliaSonera och Stora Enso uppvisade den största förändringen av upplysningarnas utrymme. 

Vardera av våra sökningsord för dessa företag och de tre aspekterna (ämnet, området och 
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ämnet i området) i relation till kritiken uppvisade en ökning. TeliaSonera ökade mängden 

upplysningar kring korruption, muta och penningtvätt från 8 till 134 meningar, vilket vi efter 

omvandling fick fram en procentuell ökning på 1600%. Ämnet korruption muta och 

penningtvätt inom området Uzbekistan, ökade från 0 till 19 meningar. Stora Enso ökade 

upplysningar angående barn från 19 till 77 meningar, efter omvandling fick vi en procentuell 

förändring på 187%. Ökningen är inte i samma utsträckning som för TeliaSonera men 

uppvisar en markant förändring. När vi ser till ämnet barn inom området Pakistan ser vi 

däremot, i förändring efter omvandling i relation till antal sidor, en procentuell förändring på 

1700%. De två företagen gav även lika resultat vid undersökningen av Vd:ns ord. Meningar 

kring ämnat ökade med sex stycken för båda företagen. Detta uppvisade även en högre ökning 

än de två resterande företagen. Stora Enso och TeliaSonera uttalade sig i högsta grad om 

kritiken och medias uppmärksammande om detta. Däremot skiljer sig de två företagen utifrån 

hur de redovisar kring det specifika ämnet, vilket vi relaterar till hantering. Stora Enso 

redovisar mer om olika samarbeten inom ämnet medan TeliaSonera har den högsta frekvensen 

av redovisning inom kategorin nya interna aktiviteter, där de bland annat redovisar om sin nya 

anti-korruptionspolicy och om aktiviteter för att utbilda anställda inom området. Inom detta 

område är däremot en likhet att båda företagen redovisar kring olika undersökningar de har 

gjort utifrån ämnet. Exempel på dessa var undersökningar inom branschen eller olika 

utvärderingar inom verksamheten. De handlar om både pågående och slutförda 

undersökningar. 

Vi identifierade olika normativa tecken vilket visade på fortsatta likheter mellan Stora Enso 

och TeliaSonera. Dessa företag visade tecken på att försöka reparera sin legitimitet genom att 

förklara händelsen, vilket också H&M gjorde. De erkänner till olika grad och tydliggör 

antingen att de kritiserade metoderna (de som anses bristfälligt och gett upphov till kritiken) 

inte längre förekommer inom verksamheten eller att de försöker förhindra att händelsen 

uppstår igen samt att metoderna inte är i linje med hur deras verksamhet arbetar. Även olika 

typer utav upplysningar kring gottgörande förekommer inom dessa förklarande redogörelser, 

exempel är att Stora Enso arbetar med att ge barnen utbildning och möjlighet att gå i skola.  

Både Ikea och TeliaSonera förnekar delvis där Ikea inte anser sig ha några brister inom 

skogsbruket i Karelia, då detta skogsbruk är certifierat och TeliaSonera påpekar att det inte 

finns något som bekräftar kritiken trots att undersökningar har gjorts. Ikea är ensamt om att 

visa tecken på att de även försöker motivera händelsen. Detta görs genom att ändra på 

intressenternas uppfattning utan att ändra sitt agerande i själva frågan. H&M utskiljer sig i och 
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med att vi kan hitta tecken på att de försöker bortförklarar kritiken, de lyfter fram externa 

faktorer som orsaker. Tillexempel att ansvaret och möjligheten för förändring finns inom 

produktionsländernas regimer. 

H&M är det enda företaget som inte nämner kritiken som har riktats mot deras företag, de 

nämner endast att det är ett generellt problem i textilbranschen. Som resultat på 

forskningsfrågan hur de redovisar kring ämnet var H&M:s främsta kategori utmaning. Denna 

uppvisade en frekvens på 17 meningar medan övriga företag hade som mest 7 stycken. Vi 

anser att H&M tar en tydlig linje, de nämner inte kritiken utan endast att det är ett 

branschproblem. Detta görs i samband med att de redovisar kring ämnet som en utmaning 

samt lyfter fram externa faktorer som orsak till problemet. Resultatet av nyss nämnda faktorer 

gör det svårare att tyda om förändringar beror på reportaget eller inte. H&M visade en ökning 

inom våra tre aspekter där upplysningar om löner och övertid har ökat med 35,2 meningar 

efter omvandling och med 127%. ämnet i området fick en ökning på 32%. Vi konstaterar 

därför ett ökat intresse inom ämnet, vilket även visas i Vd:ns ord varpå ämnet också har ökat. 

Ökningen i Vd:ns ord är däremot inte lika stor som för Stora Enso och TeliaSonera men visar 

på liknande resultat för utrymmet i hela rapporten som för dessa företag. 

Meningar för Kambodja uppvisar en förändring från 16 till 36 stycken, efter omvandling är 

detta en ökning på 18,88 meningar och 110% i hållbarhetsredovisningen efter reportaget 

sändes i media. 

Ikea berättar om kritiken liknande Stora Enso och TeliaSonera, men de tar dock inte upp att de 

har kritiserats i media. De skiljer sig även i utrymmet i vd:ns ord där Ikea inte visar på någon 

förändring alls. Vilket alla andra tre företag gör. Vi kan inte konstatera ett ökat intresse för  

“skog, trä och skogsbruk”, men inom skogsbruk i det mer specificerade området Karelia. 

Denna ökning var markant från 0 till 20 meningar. 

Andra gemensamma och skilda egenskaper bland hantering är att Ikea och Stora Enso båda 

redovisade mycket kring ämnet kritiken härstammar ifrån i kombination med olika 

samarbeten. Detta gjordes med 32 respektive 39 meningar vilket TeliaSonera och H&M inte 

alls gör i samma utsträckning. Dessa företag redovisar kring samarbeten med 6 respektive 4 

meningar vilket är en relativt stor kontrast och skillnad. Företagen redovisar inom vardera 

kategori med undantag för H&M där vi inte kunde identifiera meningar hänförbart till 

kategorin nya interna aktiviteter, vilket de andra företagen visade en relativ hög frekvens 

inom. Denna kategori var särskilt hög för TeliaSonera, med den högsta frekvensen av alla 

företag och kategorier. Alla fyra företagen redovisar sina ställningstaganden och ståndpunkter 
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kring det utpekade ämnet. Stora Enso och TeliaSonera är emot barnarbete respektive 

korruption, muta och penningtvätt. H&M skriver att tillräckligt höga löner för att försörja sig 

och sin familj är ett stort fokus och av stor vikt. Ikea beskriver sig prioritera att skövling och 

skogsbruk ska ske ansvarsfullt och inom hållbar utveckling. 

 

6.Slutsats 

Vi har genom vår undersökning hittat flera tecken kring en påverkan på företagens legitimitet 

efter kritik utifrån reportage av Uppdrag Granskning och Kalla Fakta. 

De fyra företagen har alla visat på någon typ utav påverkan utifrån kritiken samt olika tecken 

på att det även har påverkat företagens legitimitet. Det allra främsta tecknet på att företagens 

legitimitet har hotats är att upplysningar kring både ämnet, området och ämnet i området 

kritiken härstammar ifrån har ökat för respektive företag. Ikea skiljer sig från de tre övriga 

företagen då rapporten inte visar på ett ökat utrymme för ämnet ”skog, trä och skogsbruk” 

generellt. Trots detta kan en påverkan utskiljas då meningar om skogsbruk i det mer 

specificerade området Karelia ökade från 0 till 20 meningar och där hela ökningen kan 

kopplas till reportaget. De tre resterande företagen visade på en ökande förändring. 

TeliaSonera uppvisar den största förändringen och ökar sina upplysningar med 126 meningar 

om korruption, muta och penningtvätt. Stora Enso har ökat sina upplysningar kring barn 

generellt med runt 50 meningar och H&M har ett liknande ökat utrymme för löner och övertid 

på runt 35 meningar. 

Ökningarna skedde året efter att respektive reportage sändes i media. Våra resultat tyder på att 

företagen har uppfattat en ökad oro kring dessa ämnen hos intressenterna i relation till vardera 

företag. Vi konstaterade även detta utifrån Vd:ns ord, där meningar om ämnet ökade för tre av 

våra fyra företag, undantaget var Ikea. Då de ämnen kritiken härstammar ifrån ökar, och 

volymen av upplysningar visar på ökat intresse, kan sambandet ses genom att företagen lagt 

märke till samhällets förändring av oro för särskilda frågor och svarar genom att öka mängden 

upplysningar av ämnet. 

Vi har även hittat tecken på att företagen försöker reparera sin legitimitet genom att vi kunde 

identifiera olika typer av så kallade normaliserande redogörelser, detta anser vi vara tecken på 

att företagen har uppfattat ett behov av att reparera sin legitimitet. Stora Enso, TeliaSonera 

och H&M visade tecken på att försöka reparera sin legitimitet genom att förklara händelsen. 

Ikea och TeliaSonera förnekar delvis. Ikea är ensamt om att visa tecken på att de även 



54 

 

försöker motivera händelsen. H&M kan vi hitta tecken på att de försöker bortförklara kritiken. 

Tre av fyra företag, undantaget var H&M, valde även att redovisa om kritiken och berättar om 

denna, vilket bekräftar att företagen är medvetna om kritiken. 

Dessa faktorer stödjer det teoretiska sambandet mellan mediauppmärksamhet och 

redovisningen företag publicerar. Företagsledningar använder redovisningar som ett verktyg 

för att legitimera pågående aktiviteter (legitimitetsteorin) och media har möjlighet att påverka 

allmänhetens uppfattning om olika ämnen, (media agenda setting theory) (Brown & Deegan, 

1998). Det visar att Kalla Fakta och Uppdrag Granskning har haft en påverkan på de utpekade 

företagens legitimitet. 

Vi identifierade olika kategorier kring hur företagen redovisade till ämnet kritiken härstammar 

ifrån. Kategorier med hög frekvens av meningar var: Ståndpunkt, samarbete, nya interna 

aktiviteter, utmaning och undersökning. Företagen redovisar inom vardera kategori med 

undantag för H&M där vi inte kunde identifiera meningar hänförbart till kategorin ”nya 

interna aktiviteter”. Inom denna kategori hade de andra företagen en relativt hög frekvens 

inom. Denna kategori var särskilt hög för TeliaSonera, med den högsta frekvensen av 

meningar av alla företag och kategorier. Alla fyra företagen redovisar sina ställningstaganden 

och ståndpunkter kring det utpekade ämnet. Denna kategori var även Ikeas högsta frekvens 

inom. H&M:s främsta kategori var utmaning. Andra gemensamma och skilda egenskaper 

bland hantering är att Ikea och Stora Enso båda redovisade mycket kring ämnet kritiken 

härstammar ifrån i kombination med olika samarbeten. Detta gjordes med 32 respektive 39 

meningar vilket TeliaSonera och H&M inte alls gör i samma utsträckning. Dessa företag 

redovisar kring samarbeten med 6 respektive 4 meningar. 
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6.1 Slutdiskussion 
 

Denna undersökning är inte generaliserbar utan de slutsatser vi har dragit kan vi endast 

bekräfta för de fyra företagen som undersökts. Trots det anser vi att det framkommit 

intressanta kunskaper genom att vi har studerat händelser som publicerats utav två liknande 

svenska mediekanaler och ungefär under samma tidsperioder. De fyra företagen är alla 

svenska företag, vi kan inte heller generalisera resultatet till svenska företag då urvalet 

framförallt är alldeles för litet samt att ett bekvämlighetsurval tillämpades. Vi anser däremot 

att undersökningen kan ge indikatorer på hur svenska företag kan påverkas av reportage av 

Uppdrag Granskning och Kalla Fakta, samt liknande media-kanaler. 

 

De fyra olika fallen bestod av företag som verkade i olika branscher och kritiken som uppkom 

var för tre utav företagen inom den sociala dimensionen för företagsansvar, medan ett av 

företagen fick kritik inom miljö dimensionen och ansvaret som kommer med detta. Utifrån 

denna information har vi kunnat få fram likheter och skillnader mellan våra studerade företag. 

Ikea var det enda företaget inom miljökategorin, dessutom visade Ikea på avvikelser från både 

de tre andra företagen i studien men också från tidigare forskning som visat på sambandet 

mellan media och hållbarhetsredovisningar (Islam och Deegan, 2010). Resultaten för Ikea 

visade inte på en ökning från delar av våra undersökningar, vilket enligt teorier och tidigare 

studier betyder att detta är ett ämne som inte har väckt lika stort intresse och oro hos 

allmänheten som de sociala kategorierna gjort. Vidare i det resonemanget anser Ikea inte att 

deras legitimitet varit lika hotat som de övriga tre företagen, med tanke på den uteblivande 

ökningen av upplysningar i rapporten. Detta kan exempelvis bero på karaktären av ämnet som 

härstammar ur kritiken eller också kan Ikea ha missbedömt allvaret i händelsen. Genom att 

legitimiteten är mer hotad än vad företaget har uppfattat. De omvända kan även ske för ett 

företag. Att företaget, tillexempel TeliaSonera, har uppfattat händelsen mycket allvarligare än 

den i själva verket var, intressenter skulle kunna vara oberörda. Detta är inte troligt för 

händelserna och företagen i vår undersökning. 

       

Media uppmärksammande kan vara en orsak till den skilda förändringen av upplysningar, om 

media når ut till fler blir effekten större för företaget då det är fler som kan bilda sig en oro 

och en uppfattning. Vidare i denna diskussion blir det då avgörande om reportaget skulle tas 

upp av annan media. Det skulle betyda att fler nås utav nyheten. Allmänheten kan uppfatta 
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händelsen som mer allvarlig eller viktigare om flera uppmärksammar samma sak och det 

anses mer troligt att det som skrivs är av större vikt och rätt information. Kritiken kan tänkas 

ha uppkommit i reportagen av uppdrag granskning och kalla fakta, men det kan även ha varit 

avgörande för företagens legitimitet och samhällsoron vilken typ av annan media som har 

återkopplat till kritiken. 

 

En annan upptäckt vi har gjort under undersökningens gång är att Stora Enso och TeliaSonera 

visar på fler likheter i hantering och påverkan än vad några utav de andra två företagen gör. 

kritikens karaktär, ämnet i sig, är avgörande för hur pass mycket företaget går emot 

samhällets krav och villkor. Stora Enso och TeliaSonera har brutit mot samhällets lagar 

(lagstadgat inom många länder). Barnarbete och Korruption anses generellt gå starkt emot 

etik och moral. Det uppstår kontrast gentemot Ikea och H&M som utstår kritik som funnits 

under en längre tid och som är ett mer generellt "vanligt" problem som kan uppstå genom 

leverantörer i andra länder med andra villkor. Vårt resultat bekräftade utifrån detta våra 

förväntningar.  
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BILAGA 1 
 

MALLAR  

STORA ENSO  

För ämnet: 

För Stora Enso räknar vi meningar som handlar om och tar upp information om barn 

generellt. Exempelvis meningar om barnarbete, barns rättigheter och arbetet som görs kring 

barn. Inga andra specifika begränsningar görs av den anledningen att barn inte överhuvudtaget 

ingår i Stora Ensos verksamhet och därför beräknas all information om barn.  

För området:  

Reportaget tar direkt upp Pakistan som det aktuella landet. Samma sak gäller för Stora Enso 

som för övriga företag, meningar om verksamhet, projekt och andra samarbeten med landet 

eller meningar generellt om Pakistan räknas. På grund av att Bulleh Shah är en verksamhet i 

Pakistan räknas då även dessa.   

För ämnet i området:  

Här kommer vi att räkna meningar om barnarbete i Pakistan och även de som är kopplade till 

Bulleh Shah´s verksamhet som finns i Pakistan, kritiken riktas mot båda dessa, ett land och en 

verksamhet inom landet. Till skillnad från de andra företagen är problemet/ämnet mer 

specificerat i denna mall än mallen “för ämnet”. I den först meningsberäkningen räknas alla 

meningar om barn, medan i denna mall räknas endast meningar om barnarbete, i Pakistan.  

IKEA  

För ämnet:  

I innehållsanalysen för Ikea räknar vi meningar som handlar om skogsbruk, skog och trä. Vi 

kommer dock endast räkna med de relevanta meningar om trä, det vill säga när meningens 

syfte är att berätta om hanteringen av skog och skogsbruket bakom “trä”. Meningar om 

certifierat trä används, d.v.s., ansvarsfullt skogsbruk räknas, men inte när det t.ex. endast talas 

generellt om att en produkt är gjord av trä, återvinning av trä till energi samt andra 

användningsområden.  

För området:  

Kritiken mot Ikea handlar om skogsbruket i Ryssland, som specificeras till området Karelia. 

Vi kommer att räkna meningar om Ryssland, bedrivandet av verksamhet och olika projekt i 

landet samt allmän information om Ryssland. Detsamma görs sedan för Karelia.   



 

För ämnet i området:  

För att sedan få en innebörd av detta kommer vi att räkna antalet meningar som handlar om 

skog och skogsbruk i Ryssland och Karelia, och även det som har med trä från områdena att 

göra.   

TELIASONERA  

För ämnet:  

I TeliaSoneras rapport räknar vi alla meningar om korruption, mutor och om penningtvätt. 

Alla meningar om hur man arbetar med och förhindrar korruption, penningtvätt och mutor tas 

här med i beräkningen.  

För området:  

Uzbekistan är det enda land som blir specifikt utpekat i ett av reportagen och därför kommer 

vi endast att göra en specifik sökning på Uzbekistan i redovisningarna. Meningar om, och 

arbete i Uzbekistan.   

För ämnet i området:  

För att mäta utrymmet för kritiken i området som blivit utpekat räknar vi antal meningar om  

penningtvätt och korruption som kan hänföras direkt till Uzbekistan och även etablerandet 

inom landet i form av mutor.   

H&M  

För ämnet:  

För H&M räknas alla meningar angående lön och övertid. Alltifrån att det är ett problem, till 

rimliga och rättvisa löner, levnadslöner, minimilöner och även om övertid inom branschen.   

För området:  

Bangladesh och Kambodja blev speciellt utpekade i kritiken H&M mottog, meningar räknas 

därför först om allt som berättas om dessa två länder. Det kan vara verksamheter som bedrivs, 

projekt som görs och samarbeten H&M har som direkt framgår och kan kopplas till 

Bangladesh eller Kambodja.   

För ämnet i området:  

Sedan räknar vi antalet meningar som berättar om löner eller övertid i Bangladesh och i 

Kambodja.  

 

  



 

BILAGA 2 
KATEGORIER CITAT 

 

SAMMARBETEN 

 

STORA ENSO 

”In July Stora Enso and Save the Children made an agreement to initiate collaboration 

focusing on children’s rights and assessing the impacts of our operations and supply chains 

on children.” 

”This collaboration with Save the Children (see page 19), reflects our strong commitment to 

the Children’s Rights and Business Principles developed by UNICEF, the UN Global 

Compact and Save the Children.” 

”During 2014 we took action to increase our understanding of the social backgrounds, needs 

and conditions of our forestry contractors’ employees. We initiated a project with the 

Chinese Center for Child Rights and Corporate Social Responsibility (CCR CSR).” 

 

IKEA 

“We support 13 WWF projects in 11 countries that aim for more responsible forest 

management through, for example, FSC certification and to identify and protect forests with 

High Conservation Value.” 

”We work with a number of NGOs, authorities and local organisations to improve forestry 

management practices in the region and in Russia as a whole, and will continue to do so” 

”For many years we have worked with others to increase the supply of wood from 

responsibly managed forests.” 

 

TELIASONERA 

”In 2012, TeliaSonera initiated a dialogue with Transparency International (TI) regarding the 

company's internal anti-corruption work.” 

 

H&M 

”To this end, we are involved in a number of local and global industry collaborations, 

partnerships and multi-stakeholder initiatives, such as the Better Cotton Initiative (BCI), 

Sustainable Apparel Coalition (SAC), Fair Labor Association (FLA), Fair Wage Network 

(FWN), Better Work and the Roadmap to Zero Discharge of Hazardous Chemicals.” 

 

 

NYA INTERNA 

AKTIVITETER  

 

STORA ENSO 

”The company has put processes in place to identify and eliminate child labour in the 

operations of its direct suppliers.” 

 

IKEA 

“As a result, we have extended our full IWAY requirements to a number of suppliers who 

provide very small quantities of wood to IKEA.” 

 

TELIASONERA 

”During 2012 TeliaSonera prepared a new Group Anti-Corruption Policy, which was 

finalized in February 2013, applying comments and suggestions provided by Transparency 

International.” 

”Our new Supplier Code also clearly prohibit all forms of corruption.” 

”In order to continue the implementation efforts and to further ensure compliance with our 

Code of Ethics and Conduct we have created an e-learning tool” 

“We will train all our employees on anti-corruption practices using the new e-learning tool. ” 

H&M 

- 

 

  



 

 

KATEGORIER CITAT 

 

UTMANING 

 

STORA ENSO 

”Save the Children were assigned to assess the challenges, gaps and opportunities we face 

in relation to supporting children’s rights.” 

 

IKEA 

“One of the main challenges is a shortage of FSC-certified wood, with only about 7% of the 

world’s productive forest areas currently certified to FSC standards.” 

 

TELIASONERA 

”Some of these countries are ranked as having high levels of corruption according to 

Transparency International’s corruption perception index.” 

 

H&M 

”The biggest challenges today include climate change, impacts on water across the textile 

value chain as well as overtime and wages in supplier factories” 

”Adding to the complexity 

of the issue, overtime compensation is often an important contributor to additional income, 

resulting in workers themselves often demanding for overtime to increase their pay.” 

 

 

UNDERSÖKNING 

 

 

STORA ENSO 

”They then reviewed Stora Enso’s business principles and Global Responsibility policies 

and processes to examine whether they are all in line with our goal to support and enhance 

children’s rights.” 

” Stora Enso’s strategic human rights partnerships for example with Save the Children also 

involve regular reviews. None of the proven misconduct cases were related to child labour, 

forced labour or discrimination” 

 

IKEA 

“In FY12, we carried out 111 wood supply chain audits to assess compliance with the 

IWAY Forestry Standard in addition to our IWAY audits of suppliers of products 

containing wood, and commissioned an additional five from third-party auditors.” 

 

TELIASONERA 

“Transparency International’s (TI) research on governance practices across industries in 

2011 indicates that issues related to human rights and corruption pose a high risk to the 

telecom industry.” 

“As a result of the allegations in media, in 2012 the Swedish Prosecutor’s Office started a 

pre-trial investigation into bribery and money laundering related to TeliaSonera's 

investments in Uzbekistan.” 

 

H&M 

”Each year we conduct thousands of worker interviews through which among other things 

we check the level of awareness for example on their right to freedom of association or how 

their wages are actually calculated.” 

 

 

 

 

 



 

KATEGORIER CITAT 

 

STÅNDPUNKT 

 

STORA ENSO 

”For Bulleh Shah Packaging, ensuring responsible supply chain management is a top priority, 

not least because human rights violations including child labour are prevalent in the 

agricultural sector in Pakistan, and also exist in the recycled fibre collection in urban areas.” 

 

IKEA 

“All wood used in our products is sourced from suppliers that meet our IWAY Forestry 

Standard, designed to ensure that wood is logged legally and does not have a negative impact 

on the environment” 

 

TELIASONERA 

“TeliaSonera has a clear position and zero-tolerance against corruption, and we prioritize our 

anti-corruption work.” 

 

H&M 

“When it comes to workers’ wages our standpoint is clear: We support the Bangladeshi 

workers demand for higher wages and regular reviews of the minimum salary.” 

 

 

 


