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Sammanfattning  

Titel: Hållbarhetsrapportering - Företagens sätt att använda de icke-finansiella rapporterna 

som ett kommunikationsverktyg vid bolagsskandaler  

Författare: Felicia Folos & Irena Lalovic  

Handledare: Bengt Lindström & Jurek Millak  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om hållbarhetsrapporter används som ett 

kommunikationsverktyg i lika stor utsträckning vid mediala företagsskandaler som det görs i 

allmänhet genom att kommunicera ut såväl positiv som negativ information till företagets 

intressenter.  

 

Metod: Undersökningen har genomförts med en kvalitativ forskningsansats där en kvalitativ 

innehållsanalys har genomförts på insamlad sekundärdata i form av hållbarhetsrapporter från 

fyra företag.  

 

Empiri:  Av empirin framgår en presentation av de fyra granskade bolagen. Där redogörs en 

djupgående och detaljerad beskrivning av företagens åtaganden och strategier innan och efter 

skandalen uppmärksammats i media samt en presentation av varje enskild skandal.  

 

Slutsats: Majoriteten av de granskade företagen använder sina icke-finansiella rapporter som 

ett kommunikationsverktyg vid bolagsskandaler för att kunna bemöta de anklagelser som 

riktats mot dem genom att presentera vidtagna handlingar efter inträffad medial skandal för att 

på så vis informera sina intressenter och genom detta bevisa sin legitimitet.  

 

Nyckelord: Hållbarhetsrapportering, Icke-finansiella rapporter, Medial företagsskandal  

 

 

 

 

 



Abstract  

Title: Sustainability reporting - How companies use their non- financial reports as a 

communication tool in conjunction with corporate scandals 

Authors:  Felicia Folos & Irena Lalovic 

Advisor:  Bengt Lindström & Jurek Millak 

Purpose: The purpose of the study is to examine if the sustainability reports are used as a 

communication tool to the same extent in connection with medial corporate scandals as in 

general by communicate both positive and negative information to the company’s 

stakeholders.  

Method: The study has been conducted with a qualitative research approach where 

qualitative content analysis has been used to analyze the collected data in the form of the 

companies sustainability reports.  

Empiricism: The empiricism shows a presentation of the four audited companies. It outlines 

a profound and detailed description of the companies commitments and strategies before and 

after the scandals attention in media and a presentation of each individual scandal. 

Conclusion: The majority of the audited companies use their non-financial reports as a 

communication tool in conjunction with corporate scandals to respond at the allegations 

directed against them by presenting actions taken after the medial scandal to inform their 

stakeholders and prove their legitimacy.  

 

 

Keyword:  Sustainability reporting, Non-financial reports, Medial corporate scandal 

 

 

 

 

 

 

 



Definitioner och ordlista 

Bolagsskandal - En händelse som syftar till att visa på företags oetiska eller brottsliga 

handlande inom miljömässiga, sociala eller ekonomiska aspekter och på grund av detta skapat 

allmän upprördhet och fått internationell uppmärksamhet i media.  

CSR - Corporate Social Responsibility  

EPA - Environmental protection agency  

FTC - Federal trade commission  

FN - Förenta nationerna 

GRI - Global reporting initiative  

HRW - Human Rights Watch  

OCCRP - Organized Crime and Corruption Reporting Project 
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1. Inledning  

 
I detta avsnitt beskrivs bakgrund och problematisering av forskningsområdet. Detta leder ned till syftet 
samt presentation och redogörelse av frågeställningar och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Hållbar utveckling har definierats på många olika sätt. Den mest förekommande definitionen 

uppkom i början av 90-talet i samband med Brundtlandrapporten (1987), internationellt kallad 

‘’Our Common Future’’. Rapporten är framtagen av FN:s världskommission för miljö och 

utveckling och handlar om sambandet mellan ekonomisk utveckling och miljöförstöring. I 

Brundtlandsrapporten (1987) definieras hållbar utveckling som:  

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

möjligheter att tillfredsställa sina behov”.  

(ibid.)  

En hållbar utveckling ska inte bara vara hållbar utifrån ett miljöperspektiv utan det handlar 

även om att ta hänsyn till ekonomiska och sociala aspekter. År 1992 antogs 

handlingsprogrammet Agenda 21, utarbetat av FN. Detta är framtagna mål och riktlinjer för 

att uppnå en hållbar utveckling genom att som ovan nämnt beakta ekonomiska och sociala 

aspekter som till exempel att utrota fattigdom men också att undanröja hoten mot miljön. 

Arbetet för en hållbar utveckling kräver samarbete varför syftet med rapporten var att 

involvera alla samhällsgrupper och mål sattes upp på en både nationell och global nivå. 

Agenda 21 sträcker sig in i det 21:a århundradet och målet är att handlingsprogrammet under 

denna tid skall ha bidragit till en bättre miljö (Agenda 21, 1992).  

Företagen har en betydande roll i samhället och en förutsättning för att företagen ska kunna 

drivas framåt är att de har goda och fungerande relationer till sina intressenter. Marknaden 

sätter höga krav på att företagen ska verka på ett ansvarsfullt sätt och för att upprätthålla goda 

förbindelser med sina intressenter krävs det av företagen att de lyfter fram sitt arbete för 

hållbarhet. Det ställs även politiska krav på företagens samhällsansvar som exempelvis 

dokumentet ‘’Protect, Respect, and Remedy - Framework for Business and Human Rights’’ 

som är ett dokument utfärdat av FN där det ställs krav på företagens CSR. Idén om icke-

finansiell rapportering har vuxit fram i samband med globaliseringen och i samband med 

handel på ett mer internationellt plan. Det har blivit viktigare att ta hänsyn till alla de effekter, 
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både positiva och negativa, som företagande ger upphov till (Bendrot, Nyberg, Strömdahl & 

Thorsen-Lind, 2006). 

Det ökade intresset för hållbarhetsredovisning och de krav som ställs på företagen har lett till 

att företagen utöver den traditionella finansiella rapporteringen har börjat upprätta icke-

finansiella rapporter, så kallade hållbarhetsrapporter. Hållbarhetsredovisning innebär att 

redovisningsenheterna redovisar hur organisationens ambitioner, visioner, strategier och 

företagsamhet förhåller sig till hållbar utveckling (Westermark, 2013). Fagerström och 

Hartwig (2016) menar på att de externa finansiella rapporterna som företagen upprättar är 

främst riktade till nuvarande och blivande aktieägare och finansiärer medan 

hållbarhetsfrågorna har en mer omfattande grupp av intressenter. Syftet med 

hållbarhetsredovisning är att ge information om företagens risker samt möjligheter 

beträffande miljömässig, teknologisk, social och human hållbarhet (ibid.). De icke-finansiella 

rapporterna upprättas för att hjälpa företagen att mäta, förstå och kommunicera ut detta till 

sina intressenter. Hållbarhetsrapporterna utfärdas inte enbart för att tillfredsställa 

organisationens intressenter, de används även internt av företagens ledning för att kunna sätta 

mål som sedan lätt kan mätas och medför effektivitet i företagen enligt GRI (Global 

Reporting Initiative (u.å. a).  

 

Corporate Social Responsibility handlar om företagens samhällsansvar medan hållbar 

utveckling är en global fråga som är kopplad till jordens resurser samt de framtida 

generationernas livsförutsättningar. CSR är kopplat till verksamheten i företagen och handlar 

om att företagen ska ta ansvar för företagets påverkan på samhället ur flera olika perspektiv, 

miljömässiga, ekonomiska samt andra sociala aspekter. För företagen handlar det om att de 

även ska beakta andra aspekter än de som lagen kräver (Westermark, 2013). CSR ser olika ut 

i olika delar av världen beroende på olika länders värderingar. I USA ligger fokus främst på 

arbetsrättsliga relationer, det vill säga relationerna mellan företagen och dess anställda. I 

Europa å andra sidan utgår man från ett perspektiv som är mer grundat på sociala rättigheter 

och miljön (Svenskt Näringsliv, 2008).  

I takt med att hållbarhetsrapportering har blivit viktigare för många företag har flera riktlinjer 

avseende detta tagits fram. Global reporting initiative var de första med att utforma globala 

hållbarhetsstandarder och är idag det ramverk som tillämpas mest (Global Reporting 

Initiative, u.å. b). Ramverket för redovisning av den finansiella rapporteringen utformad av 

GRI tas fram genom samarbete mellan intressenter från företag, investerare, anställda och 
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liknande för att uppnå en balanserad bild av företagens arbete inom hållbarhet. GRI:s 

riktlinjer anses vara de bästa riktlinjerna som företag kan använda sig av för att redovisa 

samhällsansvar (Manetti, 2010). 

Syftet med GRI:s arbete är att ta fram standarder och riktlinjer för företagen som kommer att 

leda till att redovisningarna blir mer användbara. Genom att företagen följer riktlinjerna 

kommer de icke-finansiella rapporterna bli mer jämförbara mellan olika organisationer, detta 

underlättar för intressenterna att bedöma hur olika företag påverkar och påverkas av frågor 

beträffande en hållbar utveckling men det är också ett sätt för företagen att stärka sitt 

varumärke och förbättra sitt rykte (Global Reporting Initiative u.å. a).   

 

Trots tydliga riktlinjer för företagen är det inte alltid hållbarhetsrapporterna fyller sin 

funktion, det vill säga är ett kommunikationsverktyg för företagets intressenter. Det har visat 

sig att företag trots upprättande av tydliga icke-finansiella rapporter har gjort sig skyldiga till 

ett flertal miljöbrott, brott mot sociala och etiska aspekter. Företagen manipulerar och 

gömmer sådan information som är skadlig för företaget, detta benämns som ”Greenwashing”.  

 

1.2 Den icke-finansiella rapportens innehåll 
Det finns lagstadgade krav i form av EU-direktiv som talar om vad som måste finnas med i 

företagens hållbarhetsrapporter. Utöver detta finns även utarbetade normer och praxis 

framtagna av olika organisationer som talar om vad som bör finnas med i de icke-finansiella 

rapporterna. Hållbarhetsrapportering sträcker sig inte lika långt bak i tiden som traditionell 

finansiell redovisning gör utan detta fick som mest uppmärksamhet under början av 1990-talet 

(Lamberton, 2005). Under hösten 2014 kom ett nytt EU direktiv med krav på att stora företag 

och företag av allmänt intresse skall redovisa icke-finansiell information (Direktiv 

2014/95/EU). Enligt detta direktiv skall företagens hållbarhetsrapporter innehålla följande 

information:  

 

1. information om företagens affärsmodell  

2. information om företagens policys i hållbarhetsfrågor  

3. resultat av tillämpning av dessa policys  

4. information om de väsentliga riskerna som är kopplade till företagens verksamhet  

5. information om företagens hantering av riskerna  
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6. information om andra icke-finansiella förhållanden som är relevanta för företagens 

verksamhet 

 

Företag inom EU skall upprätta hållbarhetsrapporter innehållande information beträffande 

ovanstående punkter, men det förekommer inte några noggrannare och specifika 

beskrivningar av vad för information som skall lämnas angående dessa punkter utan detta 

lämnas öppet (Direktiv 2014/95/EU). Många företag upprättar hållbarhetsrapporter i enlighet 

med GRI:s riktlinjer. GRI:s redovisningsramverk är utformat på ett sätt som gör att det kan 

tillämpas av olika organisationer oberoende av storlek, bransch eller verksamhetsland (Global 

Reporting Initiative, 2000-2006). Detta ramverk innehåller både generella riktlinjer och 

vägledning för företagen men det anger även hur dessa riktlinjer och vägledning skall 

användas i specifika branscher. Företagen bör i sina hållbarhetsrapporter enligt GRI:s ramverk 

redovisa för dess ekonomiska påverkan, sociala påverkan och miljömässiga påverkan (ibid.). 

Beträffande den miljömässiga påverkan skall organisationen redovisa för dess påverkan på det 

levande och icke-levande naturliga systemet inklusive ekosystemet. Gällande den sociala 

påverkan skall organisationen redogöra för påverkan av det sociala systemet där 

organisationen är verksam. Detta omfattar information beträffande anställningsförhållanden 

och arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, anti-korruption och produkt-/samhällsansvar. 

Företagens ekonomiska påverkan är inte lika strikt då mycket av den ekonomiska aspekten 

redan förekommer i de finansiella rapporterna. Det företagen skall redovisa är dess påverkan 

på lokala, nationella och globala ekonomiska förhållanden. Organisationernas bidrag till 

hållbarhet i ett större ekonomiskt perspektiv är något som saknas i den finansiella 

redovisningen och eftertraktas därför i verksamheternas hållbarhetsrapporter (ibid.). 

 

1.3 Problematisering  
Några av anledningarna till varför företagen lägger resurser på att upprätta 

hållbarhetsrapporter är för att minska riskerna för misstag i företagsstyrningen, för att 

positionera sig på marknaden och för att uppnå legitimitet (Werther & Chandler, 2005). 

Företagen anger själva att de främsta skälen för upprättande av hållbarhetsrapportering är 

etiska men också i syfte att stärka ryktet och varumärket (Westermark, 2013). Inom GRI talar 

man om managementtesen ''what gets measured gets managed'' som 

hållbarhetsredovisningens teoretiska utgångspunkt. Med denna tes menas att det som mäts blir 

åtgärdat, det vill säga företagen mäter sina prestationer för en hållbar utveckling och därefter 

redovisar detta i sina hållbarhetsrapporter. Därmed kan företagen visa sig själva men också 
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omvärlden huruvida de uppfyller sina mål och strategier för en hållbar utveckling. Tesen 

syftar till att ge synliga effekter på hållbar utveckling vilket leder till att 

hållbarhetsrapporteringen inte är konsekvensneutral utan handlar om att företagen skall lära 

och förändra (ibid.).  

 

Det har således visat sig att företagens icke-finansiella rapporter i flera sammanhang är 

effektiva kommunikationsmedel som underlättar för företagen att nå ut till sina mottagare. 

Användarna av de icke-finansiella rapporterna ställer höga krav på företagen och riktar ofta 

missnöjen rörande aspekter de saknar i hållbarhetsrapporterna. Läsarna av rapporterna menar 

på att det i företagens hållbarhetsredovisningar ofta saknas konkreta åtgärder som företagen 

vidtagit och som visar vad de faktiskt åstadkommit. En annan omtalad och kritiserad punkt 

som användarna lyfter fram är att de anser att företagen ofta är selektiva i sin presentation av 

den icke-finansiella informationen, med detta menar de att det inte finns någon balans mellan 

bra och dålig information som verksamheten ger upphov till. Företagen väljer att betona och 

belysa de goda aspekterna för att ge en bättre bild av sig själva och sin verksamhet (CREM & 

Adelphi, 2011). I GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning föreskrivs det att företagen i sina 

hållbarhetsrapporter skall rapportera om både framtidssyn, lyckade strategier och åtgärder 

som företagen vidtagit i arbete för en hållbar utveckling men också rapportera om 

misslyckanden. Som det ser ut i dagens hållbarhetsredovisningar innehåller dessa oftast 

mycket information om företagens långsiktiga positiva ansvar men mycket mindre 

information om brister och svagheter som i sin tur kan komma att påverka trovärdigheten hos 

redovisningarna och företagen i sin helhet (Westermark, 2013). 

 

De aspekter som hållbarhetsrapporterna omfattar har blivit allt viktigare att redovisa sedan år 

2001 då företagsskandaler kom att få allt större uppmärksamhet i media och direkta negativa 

konsekvenser på företagens fortlevnad. Genom att redovisa och tillämpa riktlinjer, principer 

och värderingsgrunder skyddar företagen sitt rykte och ökar förtroendet hos sina intressenter 

(Fombrun & Foss, 2004). Företagen är moraliska subjekt som är fullt kapabla till att utföra 

avsiktliga handlingar vilket leder till att de har ett ansvar gentemot sina intressenter 

(Westermark, 2013). Dessa handlingar granskas och kritiseras i hög grad av media för att 

skapa kännedom hos intressenterna vilket i sin tur påverkar förväntningarna som 

intressenterna har på företaget men också företagens rapporteringspolitik (Islam & Deegan, 

2010). Genom att företagen väljer att inte visa på samhällsansvar och rapportera ut såväl 

negativa som positiva aspekter brister intressenternas förtroende för företagen och rapporterna 
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upprättade av dem. Att kommunicera ut sin negativa påverkan är inte alltid mindervärdigt för 

företagen, det är av större värde att bibehålla en ärlig relation till sina intressenter än att 

riskera ett avslöjande i media som rubbar intressenternas förtroende och hotar företagens 

existens (Delmas & Burbano, 2011). 

 

1.4 Problemformulering/frågeställningar 
Huvudfrågan vi utgår från är ‘’På vilket sätt används de icke-finansiella rapporterna som ett 

kommunikationsverktyg vid bolagsskandaler?’’.  

För att besvara denna frågeställning utgår vi från nedan nämnda delfrågor:  

1. På vilket sätt uppmärksammar företagen negativa aspekter avseende hållbart arbete i 

sina hållbarhetsrapporter?  

2. Hur bemöter företagen kritik beträffande riktlinjerna för företagens 

hållbarhetsarbete?  

3. I vilken grad ändrar företagen innehållet/informationen i sina icke-finansiella 

rapporter efter en bolagsskandal?  

 

1.5 Syfte 
Hållbarhetsrapporter används som ett kommunikationsverktyg i allmänhet samt för att bevara 

och bibehålla företagets legitimitet och trovärdighet. Syftet med denna undersökning är att 

identifiera om rapporterna även används för kommunikation med intressenter i lika stor 

utsträckning vid mediala företagsskandaler, det vill säga om bolagen bemöter eller lyfter fram 

kritik avseende detta genom att upprätthålla en balans mellan positiv och negativ information 

för att göra sina rapporter mer trovärdiga och sina intressenter mer medvetna.  

 

1.6 Avgränsningar 

Studien avgränsas till företag som upprättar antingen separata hållbarhetsrapporter eller 

integrerade i årsredovisningen och är etablerade på den svenska marknaden. Med företag som 

är etablerade på den svenska marknaden avses bolag som bedriver fysisk verksamhet i 

Sverige. Ytterligare en avgränsning görs till företag som varit involverade i en internationellt 

omtalad medial skandal rapporterad under år 2015. Anledningen till att skandaler under år 

2015 har valts är för att de ligger närmast i tid och anses därför vara mest relevanta men 

samtidigt för att ha en möjlighet att studera hållbarhetsrapporter både före och efter utbrottet 

av en medial skandal.  
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2. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom ämnesområdet samt modeller och teorier som anses 
väsentliga för att skapa förståelse och kunskap kring ämnet. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Hållbarhetsredovisning är ett ämne som det forskas mycket kring och hur just media påverkar 

företagens sätt att redovisa sin icke-finansiella information är således ett omtalat men inte lika 

utforskat ämne. Företagen anses vara osäkra på värdet av att implementera rapporter 

beträffande hållbarhetsarbetet då de lägger störst fokus på de kostnader som uppstår till följd 

av detta (Nikolaeva & Bicho, 2011). Det företagen dock inte är medvetna om är de fördelar 

som hållbarhetsrapportering bidrar med. Istället för att lägga sitt fokus på kostnaderna bör 

företagen se implementeringen av detta som en långsiktig investering då icke-finansiell 

rapportering bidrar till framtida konkurrensfördelar och att företagen genom detta stärker både 

dess identitet och image (ibid.).  

 

Det finns många förklaringar till varför bolag väljer att implementera hållbarhetsrapporter i 

sina redovisningar och varför hållbarhetsrapporterna ser olika ut i olika bolag. Forskning visar 

på att de främsta anledningarna till varför företagen väljer att införa rapportering av icke-

finansiell information är marknadsföringsmässiga, då företagen ständigt utsätts för 

påtryckningar från både media och andra intressenter använder de sina icke-finansiella 

rapporter för att bevisa en ansvarstagande roll samt för att stärka bolagets relationer till sina 

intressenter genom att förhålla sig till deras förväntningar (Nikolaeva & Bicho, 2011). De 

negativa påtryckningar som kommer från media i form av ständig granskning har lett till att 

frågor rörande hållbarhet har blivit oundvikliga för företagen (Fombrun & Foss, 2004). 

Misskötsel i näringslivet från företagens sida blev under 2001 ett allt vanligare fenomen, 

vilket i sin tur ledde till att intressenternas förtroende för företagen under denna tid minskade 

drastiskt (ibid.). För att bevara sitt rykte, sina intressenters förtroende och inte riskera 

företagets fortlevnad integrerade företagen en högre arbetsgrad av värderingsprogram för att 

visa på etiska, miljömässiga och sociala riktlinjer i verksamheten (ibid.).  

 

Den kritik som riktas mot företagen till följd av allmänhetens ökade medvetenhet gällande 

sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter har motiverat företagen till att använda sig av 

sina rapporter som ett sätt för att kommunicera ut olika typer av erkännanden (Islam & 
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Deegan, 2011). Islam och Deegan (2011) menar på att det föreligger ett sorts ‘’kontrakt 

mellan företagen och den sociala omgivning de är verksamma i, där varje brott mot detta 

”kontrakt” innebär negativ publicitet för företagen. När icke-tillgänglig information läcker ut i 

media uppstår ett legitimitetsgap som leder till att företagen uppvisar ett försvarande beteende 

vilket i sin tur leder till att företagen väljer att yttra sig om den kritik som riktas mot dem. 

Sambandet mellan företagens uttalanden i sina rapporter och negativ publicitet i media har 

visat sig vara starka. Media skapar allmän kännedom beträffande företagens riktlinjer vilket 

leder till att samhällets förväntningar på företagen förändras och i takt med att dessa 

förväntningar förändras, förändras även uttalanden och innehåll i företagens rapporter (ibid.).  

 

Då kraven som ställs på företagen oftast blir större i takt med företagens expansion kan inte 

företagen alltid uppfylla dessa krav och förväntningar som ställs på dem. I sådana fall händer 

det att företagen vidtar åtgärder och kommunicerar ut hållbarhetspraxis som inte alltid 

stämmer överens med verkligheten genom att vilseleda och manipulera sina intressenter för 

att uppnå legitimitet/acceptans, detta benämns som Greenwashing (Delmas & Burbano, 

2011). Företagen presenterar sin miljömedvetenhet på olika sätt, där vissa företag är fullt 

medvetna om sin miljöpåverkan och kommunicerar ut detta på ett korrekt sätt medan andra 

har sämre miljöprestanda och tvingas tiga för den sämre miljömedvetenheten. Att 

kommunicera ut en sämre miljöprestanda behöver inte alltid innebära negativa effekter för 

företaget. Dels är man på så sätt ärlig med sina intressenter och behöver inte vara orolig över 

något avslöjande i media som rubbar förtroendet för företaget ytterligare samt att detta ökar 

företagens arbete och ökar deras ansträngningar för att förbättras och på så sätt bevisar de sin 

legitimitet och vinner tillbaka intressenternas förtroende (ibid.).  

 

Forskning visar på att media är ett bra sätt för att både nå ut till företagens intressenter och 

göra dem mer medvetna som att kritisera företagens arbete vilket i slutändan resulterar i 

förändringar i företagens rapporterings politik (Islam & Deegan, 2011). Media fungerar 

således avskräckande för företagen från att använda sig av greenwashing då ett avslöjande i 

media kan leda till förtroendeskada hos företagets intressenter (Delmas & Burbano, 2011). Att 

bevara intressenternas förtroende samt att arbeta för att verka som ett legitimt bolag är 

avgörande för bolagens långsiktiga fortlevnad (Fombrun & Foss, 2004).  
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2.2 Modeller och teorier   

2.2.1 Intressentteorin 

När det kommer till hållbarhetsredovisning och företagens samhällsansvar är intressent ett 

centralt begrepp. Intressentmodellens fokus är att beskriva intressenternas betydelse och vad 

dessa grupper av individer har för koppling till företagens verksamhet. GRI definierar 

intressent 

 

“som de grupper eller individer:  

a) som rimligen kan förväntas väsentligt påverkas av organisationens verksamheter, 

produkter, och/eller tjänster  

b) vilkas åtgärder rimligen kan förväntas påverka möjligheten för organisationen att 

framgångsrikt genomföra sina strategier att uppnå uppsatta mål” 

(GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning)  

 

 

Intressentmodellen beskriver hur dessa grupper av intressenter kan samarbeta och skapa 

fördelar som annars inte varit möjliga. Teorin anses även vara den typ av teori som används 

mest vid beskrivning av företagens relation till omvärlden. I denna modell är det företaget 

som står i centrum och beskriver de olika intressenterna i omvärlden förknippade med 

företaget (Westermark, 2013).  

 

Hur man definierar intressenter och skiljer dessa åt beror på intressenternas grad av betydelse 

och inflytande. Intressenter kan delas in i primära intressentgrupper och sekundära 

intressentgrupper beroende av vad de har för inflytande och möjligheter att påverka företaget 

de integrerar med (Clarkson, 1995). Primära intressentgrupper består vanligtvis av aktieägare, 

investerare, anställda, kunder och leverantörer. Det antas finnas ett ömsesidigt beroende 

mellan företagen och de primära intressenterna där verksamheten inte antas kunna överleva 

utan de primära intressenternas deltagande. Om någon av de primära intressenterna drar sig ur 

verksamheten helt eller delvis så kommer detta att skada företaget eller eventuellt leda till att 

verksamheten läggs ned (ibid.). De sekundära intressentgrupperna definieras som intressenter 

som påverkar, har inflytande eller blir påverkade av företagets verksamhet. Tillskillnad från 

de primära intressenterna är de sekundära intressenterna inte direkt involverade i företagets 

transaktioner och är heller inte avgörande för företagets överlevnad (ibid.).  
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Intressenter kan ha flera roller och man gör skillnad på vad för sorts makt de olika 

intressenterna har, exempelvis kunder och leverantörer har ekonomisk makt medan staten har 

politisk makt. Det är graden av intressenternas makt och inflytande som avgör vad de olika 

intressenterna har för betydelse för verksamheten och därmed hur viktiga de är för företaget 

(Freeman & Reed, 1983). 

 

 

 

Figur 1. Intressentmodellen 

 
2.2.2 Legitimitetsteorin 
Legitimitet handlar om att samhället har förväntningar på att verksamheten handlar på ett 

legitimt sätt. Detta innebär att företagens handlingar ska vara juridiskt samt etiskt korrekta. 

Företagen strävar därför efter att uppfattas som legitima och accepteras av samhället 

runtomkring (Westermark, 2008). Redovisning av exempelvis miljöinformation i form av 

hållbarhetsrapporter är ett sätt för företagen att upprätthålla den samhälleliga legitimiteten. 

Genom att upprätta en hållbarhetsredovisning vars funktion framförallt är ett 

kommunikationsverktyg med intressenterna kan företagen genom dessa rapporter bevisa sin 

legitimitet för de som ifrågasätter den (ibid.). 

 

Legitimitetsteorin handlar om samhällets förväntningar och företagets agerande. Man kan 

säga att det bygger på ett socialt kontrakt mellan samhället och företaget där omgivningen 

accepterar företagets agerande så länge fördelarna är större än nackdelarna. Hela företagets 

existens kan hotas av dess omgivning vilket innebär att om inte omgivningen anser att 
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företaget är legitimt hotas deras fortlevnad. Den skillnaden mellan företagens ageranden och 

samhällets förväntningar utgör ett legitimitetsgap (Islam & Deegan, 2010). 

 

CSR anses på ett sätt reglera marknadsekonomin då företagens makt och makten i samhället 

genom detta sammankopplas. Med detta menas att om företagen skall generera framgång och 

vinster krävs det att företagen följer de regler som satts upp av det sociala samhället 

(Westermark, 2013). Samhällsansvaret handlar om de legitima och socialt accepterade 

normerna i en kultur eller ett samhälle där det är upp till företagen att se till att deras arbete 

för en hållbar utveckling stämmer överens med dessa (ibid.). Genom en positiv CSR-

positionering hävdar man att intressenternas köpvilja och den långsiktiga kundlojaliteten ökar 

(Du, Bhattacharya & Sen, 2007). 

 

2.2.3 Triple bottom line 

Triple bottom line- redovisning är sammankopplingen mellan finansiell redovisning och 

hållbarhetsredovisning. Triple bottom line grundades år 1994 av John Elkington, grundaren av 

den brittiska organisationen SustainAbility. Hans idé var att företagen skulle dela upp 

redovisning i tre olika kategorier, kategorierna benämns ‘’de tre P’’. De tre P är profit som 

innebär årets resultat, people som avspeglar hur socialt ansvarsfullt företaget är och planet 

som anger företagets miljöansvar (Westermark, 2013). Denna teoris svaghet är att dessa tre P 

är svåra att sammanställa då de inte kan redovisas inom samma värde. Årets resultat, kan till 

skillnad från företagens miljömässiga och sociala ansvar redovisas till ett penningvärde. De 

två förstnämnda kan även vara svåra att mäta på samma sätt som företagen kan göra med årets 

resultat. Penningvärde är det huvudsakliga måttet i finansiella redovisningsrapporter och 

eftersom att det miljömässiga och sociala ansvaret inte kan mätas i penningvärde redovisas av 

denna anledning hållbarhetsrapporteringen separat från den finansiella (ibid.).   

 

Företagen har ett samhällsansvar gällande hur deras beslut och aktiviteter påverkar samhället 

ur de tre olika perspektiven, miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Företagen bidrar på så sätt 

till en hållbar utveckling, arbetar i enlighet med lagen och tar hänsyn till intressenternas 

förväntningar (Westermark, 2013). 
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(Westermark, 2013) 

Figur 2. Triple bottom line modellen  
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3. Metod  

 
Här beskrivs tillvägagångssättet. Vi redogör för den metod vi använt, hur data samlats in och 
analyserats. Avsnittet innehåller även en metodkritik som diskuterar metodens begränsningar. 

 
 
3.1 Tillvägagångssätt  
Undersökningen påbörjades med insamling av information kring ämnet 

hållbarhetsredovisning. Därefter söktes hållbarhetsrelaterade företagsskandaler som fått 

internationell uppmärksamhet samt rapporterats om under år 2015 upp för att utifrån detta 

välja ut företag för granskning. Utifrån detta kom företag med väletablerade varumärken att 

väljas ut. Kravet på att företagen skall bedriva verksamhet i Sverige ledde till att fyra bolag 

med differentierade anklagelser valdes ut, dessa var Exxon Mobil, H&M, Telia Company 

samt Volkswagen.  

 

Relevanta frågeställningar kring ämnet utformades och för att kunna besvara 

frågeställningarna beträffande huruvida hållbarhetsrapporter används som 

kommunikationsverktyg vid bolagsskandaler användes sekundärdata i form av företagens 

hållbarhetsrapporter. För att studera eventuella förändringar i bolagens icke-finansiella 

rapporter efter uppmärksammandet av en bolagsskandal plockades tre 

hållbarhetsredovisningar för respektive företag ut, det vill säga totalt 12 stycken 

hållbarhetsrapporter. De hållbarhetsrapporter som blivit föremål för granskning är 

hållbarhetsrapporter som legat uppmärksammandet av skandalen i media närmast i tid. Detta 

innebär att hållbarhetsrapporter upprättade ett år innan den mediala skandalen, samma år som 

händelsen uppmärksammats i media samt ett år efter företagsskandalen har uppmärksammats 

i media har legat som underlag för datainsamlingen. Vid insamlingen av data lades störst 

tyngd på de delar av respektive hållbarhetsrapport som respektive skandal avser. När 

datainsamlingen färdigställts genomfördes kvalitativa innehållsanalyser av respektive bolags 

hållbarhetsrapporter baserade på ett antal kategorier som valts ut. Denna innehållsanalys har 

därefter diskuterats utifrån den empiri, tidigare forskning samt teorier och modeller som 

presenterats i uppsatsen.  
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3.2 Forskningsdesign  

Bryman och Bell (2013) menar att forskningsdesignen är grunden för hur empirin skall samlas 

in och analyseras. Då fokus i denna studie ligger på att få en ökad och mer detaljerad 

förståelse kring enskilda fall, det vill säga hur företag som upprättar hållbarhetsredovisning 

och haft en skandal utnyttjar sina icke-finansiella rapporter som ett kommunikationsmedel 

anser vi att den bästa forskningsdesignen för denna undersökning är fallstudiedesign. 

Fallstudie som forskningsdesign innebär att man studerar ett enda fall grundligt och utförligt 

(ibid.).  

 

Fördelen med att använda sig av fallstudie är att fallstudier som metod möjliggör användning 

av flera olika metoder och angreppssätt. Eftersom att flera företag är föremål för granskning 

innebär detta att studien inte är begränsad till enfallsstudier utan flera enskilda fall vilket i sin 

tur leder till att flerfallsstudier kommer att tillämpas (Bryman & Bell, 2013).  

3.3 Kvalitativ metod  

Tillsammans med kvantitativ forskningsstrategi utgör kvalitativ forskningsstrategi den 

vanligaste förekommande forskningsmetoden som forskare använder sig av vid 

undersökningar (Bryman & Bell, 2013). Denna studie baseras på en kvalitativ 

forskningsstrategi i form av granskning av företags hållbarhetsrapporter. Vid kvalitativ 

forskningsstrategi läggs större vikt på ord än siffror, det handlar om att åstadkomma en 

helhetsbeskrivning av det som undersöks. Ett induktivistiskt synsätt präglar den kvalitativa 

forskningsstrategin vilket innebär att det är forskningen som grundar teorin (ibid.). Den 

kvalitativa forskningen kännetecknas av att större fokus läggs på att förstå handling och hur 

man uppfattar den sociala verkligheten för att baserat på detta generera nya antaganden 

snarare än att pröva reda existerande (ibid.).  Vår förhoppning är att denna forskningsstrategi 

skall hjälpa oss att få en djupare förståelse kring hur företagen använder och utnyttjar sina 

hållbarhetsrapporter vid bolagsskandaler.  

3.3.1 Innehållsanalys  

För att samla in och analysera data genomförs en innehållsanalys, detta utgör ett av de 

vanligaste sätten för att analysera dokument vilket i detta fall består av de icke-finansiella 

rapporterna. Innehållsanalys är en metod som används för att studera och analysera innehåll 

och teman i såväl muntliga som skriftliga källor som ligger till grund för forskares slutsatser 

(Insch, Moore & Murphy, 1997). Man skiljer på kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys där 
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den kvantitativa innehållsanalysen handlar om att räkna eller mäta begrepp och fenomen i 

texten medan den kvalitativa är mer inriktad på att granska och tolka innehållet i texter 

(Krippendorff, 2013). I denna studie genomförs en kvalitativ innehållsanalys då syftet är att 

undersöka kommunikationsinnehållet i företagens hållbarhetsrapporter. Innehållsanalysen går 

ut på att kategorisera och tematisera centrala ord i texterna och därefter definiera de kategorier 

som kommer att analyseras (Bryman & Bell, 2013). Kategorierna skapas utifrån 

meningsbärande enheter som är delar av texternas innehåll med betydande och relevant 

information till studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). Krippendorff (2013) anger tre 

sätt för att välja ut dessa meningsbärande enheter som är ‘’sampling units’’, 

‘’recording/coding units’’ och ‘’context units’’ där context units anses vara det vanligaste för 

kvalitativ innehållsanalys och handlar om att välja ut de mest relevanta meningsbärande delar 

ur en större kontext. De meningsbärande enheterna utplockade ur kontexten kan bestå av en 

eller flera meningar som sedan bryts ned till kortare fraser som till sist bildar en kategori. 

Kategorier kan även grundas på tidigare teorier (Graneheim & Lundman, 2004). 

För att identifiera kategorier som skall ligga till grund för forskningsslutsatserna i denna 

studie har vi utgått från tidigare presenterad teori samt tagit hjälp av Krippendorffs (2013) 

praktiska vägledning för att genomföra en kvalitativ innehållsanalys. Krippendorff beskriver 

stegvis hur en problemdriven kvalitativ innehållsanalys kan genomföras som därmed ligger 

till grund för forskares slutsatser, dessa steg är:  

Steg 1: En forskningsfråga med ett bakomliggande problem inom området 

hållbarhetsredovisning utformades.  

Steg 2: Forskningsfrågan skall ha ett samband med något som kan observeras, läsas eller 

genomföras i textform, om detta inte finns går det inte att besvara frågeställningen med hjälp 

av en innehållsanalys.  

Steg 3: En relevant text (dokument eller liknande) behöver identifieras. Den utvalda texten är 

relevant om det föreligger ett samband mellan texten och forskningsfrågan, det vill säga 

skriften skall kunna besvara forskningsfrågan. I detta fall valdes företagens 

hållbarhetsrapporter som underlag för att besvara frågeställningen.  

Steg 4: De utvalda hållbarhetsrapporterna lästes igenom för att därefter identifiera och 

definiera meningsbärande enheter i rapporterna. Den del av rapporten som blivit föremål för 
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granskning utifrån skandalerna granskades och delades in i kontextuella meningsbärande 

enheter som baseras på viktig information kopplade till studiens frågeställning och syfte.  

Steg 5: De meningsbärande enheterna bestående av ett flertal meningar separerades från 

rapporterna för att kortas ned till fraser innehållande skriftens kärninformation. Denna 

nedkortning gjordes om till korta fraser som besvarar frågeställningarna på bästa möjliga sätt.  

Steg 6: Utifrån de kortare fraserna som tagits fram i föregående steg skapades kategorier 

(koder) som beskrevs och gavs definitioner utifrån sammanhanget.  

Steg 7: En sammanfattande utvärdering av respektive kategori genomfördes för var och en av 

de studerade objekten.  

Då vi är intresserade av hur och om bolagen kommunicerar ut information samt bemöter 

kritik beträffande företagsskandaler har vi valt att studera företagens hållbarhetsrapporter 

utifrån kategorier som delar en gemensamhet men ändå inte överlappar varandra. Graneheim 

och Lundman (2004) påpekar således att kategorierna även skall vara internt lika och externt 

olika vilket innebär att kategorierna skall vara identiska i alla genomförda innehållsanalyser 

men ska visa på olika innebörder i de enskilda fallen. Utifrån insamlad data har vi identifierat 

och definierat följande kategorier som redovisas i figuren nedan:  
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Figur 3. Kodningsmanual - Kategorier samt definitioner 

 

3.4 Metodkritik   

Det går att identifiera både för och nackdelar med både kvantitativa och kvalitativa 

forskningsmetoder och det riktas kritik mot båda dessa. I denna studie tillämpas en kvalitativ 

forskningsstrategi vilket leder till att undersökningen bland annat är svår att replikera men 

också att generalisera (Bryman & Bell, 2013). Eftersom att kvalitativ undersökning är mer 

inriktad på att förklara än att bevisa är det forskarens egna intressen och tolkningar som ligger 

till grund för de slutsatser som dras, detta innebär att det är svårt att upprepa forskningen och 

få samma utfall som vid tidigare undersökningstillfällen då alla inte har identiska 

uppfattningar om olika företeelser. Kritiken beträffande de egna intressena gäller således 

innehållsanalysen (Insch, Moore & Murphy, 1997). Valet av de kategorier som ligger till 

grund för analysen är inte helt och hållet neutrala och värderingsfria. Dessa kategorier som 

valts ut baseras på vad vi upplever som mest relevanta för undersökningen, detta behöver inte 
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nödvändigtvis innebära att andra forskare som genomför en liknande studie skulle identifiera 

samma kategorier som vi och uppleva dessa som mest relevanta. 

Studien är begränsad till företag som inte har valts ut på några slumpmässiga grunder och 

varje företag kommer från olika branscher, detta leder till att någon generell slutsats som görs 

gällande för alla företag eller branscher inte kan dras. När det gäller kvalitativa 

forskningsmetoder handlar det snarare om kvalitén på de slutsatser som kan dras grundat på 

undersökningen än att kunna generalisera dessa utöver någon specifik population.  
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4. Empiri  

I detta avsnitt presenteras de olika företagen samt insamlat material från företagens 
hållbarhetsredovisningar. 

 

4.1 Telia Company   

4.1.1 Presentation av bolaget 

Telia Company är Europas femte största telekomoperatör och grundades år 1853 

(TeliaCompany u.å. a). År 2002 blev Telia en del av en koncern genom en sammanslagning 

av Telia och det finska bolaget Sonera vilket ledde till att bolagsnamnet blev TeliaSonera. 

TeliaSonera bytte år 2016 namn till Telia Company (Ollila, 2016). Telia Company ägs delvis 

av den finska men också den svenska staten som äger 37 % av företaget (Öberg, 2013). Telia 

består av cirka 512 800 aktieägare och finns idag i de flesta europeiska länder (TeliaCompany 

u.å. a).  

Telia Company menar på att de är ett företag som värnar om hållbarhet och som i sina 

hållbarhetsrapporter lägger stor vikt på att lyfta fram information beträffande anti-korruption, 

yttrandefrihet, kundintegritet, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, ansvarsfulla affärer inom inköp 

samt miljöansvar. På Telias hemsida skriver de: 

“vi strävar efter att ta fullt ansvar och vara transparenta mot våra intressenter, och 

kommunicera såväl kring våra framsteg som områden där vi inte lever upp till de 

förväntningar som finns på oss”  

(TeliaCompany u.å. b)  

Ytterligare går det att läsa om företagets värdering kring anti-korruption som lyder:  

“Vi är fast beslutna att bekämpa korruption i alla dess former och att göra affärer med 

högsta möjliga öppenhet och integritet. Vi accepterar inte korruption eller mutor i någon 

form” 

(TeliaCompany u.å. b) 

Enligt Telias egna värderingar har de alltså nolltolerans mot oetiska affärsmetoder som mutor 

och korruption. Telia menar på att detta är en utmaning för företaget på vissa marknader och 

att telekombranschen är utsatt för korruptionsrisk (TeliaCompany, u.å. b).  
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4.1.2 Innan skandalen  

I Telias hållbarhetsrapport från år 2014 skriver de att man under året har prioriterat ett nytt 

anti-korruptionsprogram som man således börjat implementera i företaget samma år. 

Programmets syfte är att vara ett verktyg för att säkerställa effektiva och ändamålsenliga 

rutiner för att på så vis förhindra företaget att delta i korruption och på så sätt även se till att 

anställda på företaget följer lagar, regler samt etiska normer såsom Telias policys  

(TeliaCompany, 2014).  

Telia Company skriver att det nya korruptionsprogrammet efter utvärdering kräver en del 

åtgärder. En av de åtgärder som behövde göras var att bygga en styrningsstruktur för 

verksamheten i region Eurasien som stödjer implementeringen av Telia Companys policys, 

instruktioner och riktlinjer, samt stärka ledningskompetens och -kontroll. Telia menar på att 

den bristen på kontroll som finns inom inköp i Eurasien är en svaghet som måste åtgärdas för 

att anti-korruptionsprogrammet ska få full effekt (TeliaCompany, 2014).  

I Telias hållbarhetsrapport från år 2014 skriver de att har försökt undersöka, identifiera och 

bedöma riskerna kring korruption och mutor. Telia hävdar i rapporten att dessa 

undersökningar visade på stora risker i Eurasien som krävde åtgärder och att dessa risker 

genom åtgärderna skulle minimeras. Fokus i undersökningen låg på högrisk marknaderna men 

Telia påpekar att undersökningen successivt skall ske på alla platser där Telia är verksamma 

för att minska korruptionsriskerna i alla sina verksamhetsområden (TeliaCompany, 2014).  

Telia skriver även att resurser lagts på att utbilda anställda inom anti-korruption för att öka 

deras medvetenhet. De påpekar även att de aktivt deltar i ett gemensamt arbete mot korruption 

och menar på att man har en dialog med intressenterna då Telia hävdar att de strävar efter att 

vara helt transparenta i korruptionsarbetet. Telia menar på att de aktivt söker möjligheter till 

gemensamma insatser mot korruption och mot en svag styrning på högriskmarknaderna det 

vill säga bland annat Eurasien (TeliaCompany, 2014).  

4.1.3 Skandalen  

Telia Company har varit inblandade i flera korruptionsskandaler, bland annat i Uzbekistan. 

Efter skandalen i Uzbekistan tillsattes en ny ordförande samt Vd för att ’’röja upp’’ 

verksamheten och förbättra företagets rykte. I denna studie lyfts dock en annan skandal upp 

då den betraktats som en av de största korruptionsskandalerna i svensk historia (Dyfvermark, 

Patrucic & Westerberg, 2015).  



21 
 

Transaktionen som skandalen avser inträffade år 2008, många år innan skandalen fick 

uppmärksamhet i media. Det var först år 2015 som Organized Crime and Corruption 

Reporting Project anklagade Telia Company för inblandning i korruption för händelsen 2008 

då de hade hjälpt Azerbajdzjans presidentfamilj att plundra landet på 600 miljoner US-dollar i 

utbyte mot licenser att verka i Azerbajdzjan (Dyfvermark, Patrucic & Westerberg, 2015). 

Telekommunikationsindustrin är efter oljeindustrin den största sektorn i Azerbajdzjan. 

Azercell som är Azerbajdzjans största teleoperatör var Telia Company majoritetsägare i och 

den azeriska staten ägde således en stor del av teleoperatören Azercell (Dyfvermark, Patrucic 

& Westerberg, 2015). 

Presidenten i Azerbajdzjan hade starka kopplingar till ett bolag, som ville köpa den andel som 

staten ägde i Azercell, då starka band fanns mellan bolaget och presidentens döttrar. 

Avyttringen skedde till ett rejält underpris till ett Telia-bolag och förvärvet överläts därefter 

till bolaget med kopplingar till Azerbajdzjans president. Transaktionen underlättades av Telia 

Company, genom en utspädning av sin egen andel och genom att avstå från den del av 

aktieavkastningen som Telia hade rätt till. I gengäld för att Telia Company gjort detta för 

företaget med starka kopplingar till presidenten fick Telia juridiska lättnader, licenser och 

verksamhetstillstånd i Azerbajdzjan. Telia Company tillät bolaget att ta över en stor del av 

den azeriska statens andel genom att avsiktligen avstå från hela förvärvet (Dyfvermark, 

Patrucic & Westerberg, 2015). 

Händelsen har inte polisanmälts av Telia Company och det bedöms att presidentfamiljen gjort 

en vinst på mer än 1 miljard US-dollar tack vare denna transaktion, att skattebetalarna i 

Azerbajdzjan förlorat 600 miljoner US-dollar och att de 180 miljoner US-dollar som 

köpeskillingen uppgick till inte tilldelats medborgarna i Azerbajdzjan vilket interna dokument 

har visat på. Allt detta till följd av Telia Companys och presidentens ageranden (Dyfvermark, 

Patrucic & Westerberg, 2015). 

Händelsen är självklar men det som är komplicerad i denna händelse är pengaflödet. Bilden 

nedan förtydligar det.  
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(Dyfvermark, Patrucic & Westerberg, 2015) 

Figur 4. Transaction cash flows 

 

4.1.4 Efter skandalen 

Telia skriver i sin hållbarhetsrapport från år 2015 att många av marknaderna där de är 

verksamma men också telekombranschen överlag är särskilt utsatta för korrupta metoder och 

menar på att detta är vanligt förekommande företeelser inom branschen (TeliaCompany, 

2015). De skriver således att de på senare år har upptäckt att problem avseende oetiska och 

potentiellt olagliga affärsmetoder förekommer i regionen i Eurasien och VD Johan Dennelind 

påpekar således att närvaron i Eurasien kommer att minskas och att verksamheten där 

kommer att avyttras. De skriver även om att man arbetar hårt och lägger stora resurser på att 

utbilda sina anställda samt att analysera riskerna för korruption. De påpekar dessutom att de 

strävar efter att ingen skall vara rädd för att rapportera om man bevittnar faktiskt eller 

potentiellt korruptionsbeteende (TeliaCompany, 2015).  
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Telia skriver således att de börjat med både självutvärderingar och tredjepartsutvärderingar 

för att se till att deras principer för anti-korruption följs av alla. De menar att de tack vare 

detta har identifierat ett flertal tredjepartsrelationer som inte uppfyller deras krav varför de 

även under år 2015 fattat beslut om avyttring av vissa av deras verksamheter (TeliaCompany, 

2015).  

‘’Under 2015 identifierades över 41 000 tredjepartsrelationer i Azercell i Azerbajdjzan, Kcell 

i Kazakstan och Ucell i Uzbekistan. Av dessa genomförde vi djupare utvärdering av 1 100. 

Till följd av analysen avslutades eller omförhandlades flera kontrakt, betalningar frystes och 

leverantörer blockerades för fortsatt anlitande.’’   

(TeliaCompany, 2015) 

Telia Company hävdar i rapporten från år 2015 har inte ägarkontroll i sina intressebolag och 

har till följd av detta begränsat inflytande över hur alla dessa verksamheter bedrivs. 

Fortsättningsvis skriver de att allvarlig negativ påverkan på Telia Companys affärsverksamhet 

och varumärke kan komma att leda till att de lämnar ett antal marknader som påverkar dem 

avyttras (TeliaCompany, 2015). 

I hållbarhetsrapporten från år 2016 tar Telia upp händelsen i Azerbajdzjan men inte alls lika 

noggrant förklarat som skandalen i Uzbekistan. Det skrivs endast om de pågående 

utredningarna i övriga verksamheter i Eurasien som består av (Azerbajdzjan, Kazakstan, 

Uzbekistan, Tadzjikistan, Georgien, Moldavien och Nepal) samt att Styrelseordförande Maria 

Ehrling uttalar sig om att vissa verksamheter i Eurasien sålts av och att resterande kommer att 

säljas när ett slutligt avtal som möter Telias krav nås. VD Johan Dennelinds utlåtande är 

ungefär detsamma som tidigare och Dennelinds menar på att tillgångarna i Eurasien i princip 

har avyttrats i sin helhet (TeliaCompany, 2016). Telia gör även en avsättning för skadestånd 

som de tror kan behövas fram till år 2017-2018.  

I övrigt rapporterar man ungefär om samma saker i de icke-finansiella rapporterna från åren 

2016 och 2015 beträffande anti-korruption, de skriver om anti-korruptions programmet som 

fortskrider och att de arbetar hårt med detta och påpekar att fortsatt fokus ligger på Eurasien 

(TeliaCompany, 2016). 
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4.2 Volkswagen  

4.2.1 Presentation av bolaget 

Volkswagens historia började år 1937 i Tyskland och drevs under denna tid av den tyska 

arbetsfronten och huvudkontoret låg i Wolfsburg, Tyskland.  Under Andra Världskriget 

tillverkade Volkswagen militära fordon till den tyska krigsmaskinen. Först under andra halvan 

av 1900-talet växte företaget till det jätteföretag det är idag. Försäljningen av Volkswagen var 

relativt snabb runt om i världen förutom i USA, där Volkswagen etablerades på marknaden 

långsammare än på andra ställen (History, 2009). I Sverige introducerades Volkswagen år 

1948 och under denna tid hade Scania ensam försäljningsrätt på bilarna inom Sverige (vw 

group u.å.).  

Under år 1975 bildade Volkswagen holdingbolaget Volkswagen group, ett bolag som idag 

äger aktier i många andra bolag. Innan detta holdingbolag bildades hade Volkswagen redan 

ett samarbetsavtal med Audi och därefter började bilmakaren förvärva och samarbeta med 

många välkända varumärken. Utöver Audi har Volkswagen förvärvat bland annat Seat, 

Skoda, Bentley, Lamborghini, Porsche och Bugatti (Mannix & Wheeler, 2017).  

Volkswagen har gått från att vara ett företag starkt förknippat med Andra Världskriget och 

Tyskland under samma tid till att vara ett av de största företagen i Världen med fabriker i 31 

länder och produkter som säljs i över 153 länder världen över (Bowler, 2015).  

Volkswagen menar på att de är ett företag som är väldigt måna om miljö och miljöpåverkan. 

År 2014 hade de lagt 11,5 miljarder euro på forskning och utveckling. De tar hjälp av olika 

verktyg för att undersöka produktens miljöpåverkan under hela dennes livscykel för att sedan 

förbättras. Inom Volkswagen finns en uppförandekod som tillämpas i hela koncernen och där 

alla anställda är lika ansvariga att följa koden. Denna kod är en vägledning för de anställda på 

företaget vid juridiska samt etiska utmaningar i sitt arbete och belyser även koncernens 

värderingar av kundfokus, topprestanda, att skapa värde, respekt, ansvar och hållbarhet. 

Internationella konventioner, förordningar och interna regler är också centrala riktlinjer för 

Volkswagens arbete (vw group u.å.).  

4.2.2 Innan skandalen 

I Volkswagens hållbarhetsrapport från år 2014 det vill säga ett år innan skandalen läckte ut i 

media skriver Volkswagen att de vill minska koldioxidutsläppen och skapa så miljövänliga 

produkter som möjligt. De påpekar även att de fått flera utmärkelser för miljöskydd och 
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hållbarhetsprojekt år 2014. De skriver att de har planer på att fram till år 2018 ska ha hunnit 

minska koldioxidutsläppen, energiförbrukningen, vattenförbrukningen, avfallshantering och 

organiska lösningar i produktionsprocessen. Volkswagen var då även med i en förening vid 

namn Clean Shipping Network. Volkswagen använde sig av deras Index som ett 

utvärderingsverktyg för att analysera och på så vis minska sin miljöpåverkan av 

sjötransporter. Volkswagen ville på så vis successivt få sina återförsäljare att minska 

utsläppen (Volkswagen, 2014). 

Volkswagen skriver att det finns hårda utmaningar i deras bransch, dels att intressenterna har 

större förväntningar på företagen gällande miljöfrågor men även att det blivit politiskt hårdare 

miljöstandarder i form av global lagstiftning om koldioxidutsläppen (Volkswagen, 2014). 

I sin hållbarhetsrapport skriver Volkswagen att de anser sig själva vara bättre rustade än de 

flesta andra företagen för att möta liknande utmaningar. De menar på att de har en lång 

historia gällande arbetet med miljöfrågor, första miljöavdelningen bildades år 1971 

(Volkswagen, 2014). 

Volkswagen skriver att det vid varje beslut tas hänsyn till rådande klimatförändringar. De 

påpekar därför att de därmed har valt att inrätta kommittéer såsom CSR & Sustainability 

Steering Group, the Environment & Energy Steering Group and the Group CO2 Steering 

Group. Ett nyckelinstrument som Volkswagen själva kallar det är “koldioxid registret” som de 

använder som ett förvaltning- och analysverktyg som gör det möjligt för företaget att 

analysera alla fordon och dess livscykel med avseende på dess koldioxidutsläpp. Registret 

bygger på målen med koldioxid besparingarna (Volkswagen, 2014).  

I hållbarhetsrapporten från år 2014 har Volkswagen infört ett felmeddelande som gäller 

informationen beträffande miljöaspekterna, där påpekar Volkswagen att det kan förekomma 

ogiltig fakta till följd av händelsen.  
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(Volkswagen, 2014) 

Figur 5. Volkswagens felmeddelande 

 

4.2.3 Skandalen 

Volkswagen anklagades av Environmental Protection Agency år 2015 (EPA, 2015). De 

anklagades för att de under cirka sex år ska ha manipulerat utsläppstester, bilarna släppte ut 

40 gånger högre än den lagliga gränsen för föroreningar. En amerikansk advokat vid namn 

John Neal menar på att det var “ett väl genomtänkt och planerat brott, som gått till toppen av 

organisationen” (Yancey-Bragg, 2017). Det handlade om 11 miljoner bilar världen över som 

släppte ut mer föroreningar än lagligt, detta med hjälp av en fuskmjukvara som manipulerat 

testerna. Detta skedde genom att mjukvaran kunde känna av när bilarna testades i ett labb (till 

exempel genom att bakhjulen var stilla eller att ingen rörde vid ratten) och sattes då i 

miljöläge som sedan inte används vid vanlig körning (Hotten, 2015).  

EPA skriver år 2016 att Volkswagen vänt en halv miljon amerikanska förare till oskyldiga 

medbrottslingar. Federal trade commission som i USA finns för att skydda konsumenterna, 

lyfter upp vikten av att Volkswagen måste kompensera konsumenterna för bedräglig 

reklamkampanj, att man genom detta lurat sina konsumenter med andra ord falsk 

marknadsföring. FTC menar på att utöver ersättningen för bilarna ska konsumenterna som 
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råkat ut för skandalen/brottet kompenseras för att ha blivit lurade av Volkswagen (EPA, 

2016a).  

EPA skriver således att Volkswagen fått återkalla 83 000 bilar från modellår 2009 - 2016 som 

fuskat sig igenom utsläpp testerna. EPA betonar att Volkswagen skall hållas ansvariga för 

brottet och åtgärda de föroreningar som deras bilar orsakats. Konsekvenserna blev därmed att 

köpa tillbaka de äldre bilarna (modellår 2009 - 2012) och för de nyare bilarna (2013 - 2016) 

antingen köpa tillbaka dem eller bygga om bilarna så de stämmer med det tidigare certifikatet 

som bilarna godkänts för från början på det villkoret att den nya idén godkänns. Volkswagen 

blev även skyldiga att finansiera två projekt som gick ut på att minska utsläppen av kväveoxid 

världen över. De ena för 2L-bilar där Volkswagen blev skyldiga att betala 2,7 miljarder dollar 

och de andra för 3L-bilar där beloppet var 225 miljoner dollar (EPA, 2016b). EPA skriver att 

man ville bevisa att “fuskare” som påverkar allmänhetens hälsa på detta sätt kommer att 

hållas ansvariga och få hårda konsekvenser (ibid.).  

4.2.4 Efter skandalen  

I Volkswagens hållbarhetsrapport från år 2016 ser utlåtandena ungefär ut på samma sätt som 

tidigare. De har satt upp nya mål som beräknas vara uppfyllda år 2025. De skriver även att de 

har som mål att bli ett ledande företag inom sin bransch gällande miljörelaterade frågor 

(Volkswagen, 2016), detta uttalande gör man även under år 2015 (Volkswagen, 2015) medan 

de i hållbarhetsrapporten från år 2014 påstått sig redan vara ledande. Detta är med andra ord 

ett av företagets huvudmål. De lyfter således upp sina utmärkelser de fått under året precis 

som de gör i sina tidigare hållbarhetsrapporter. Till skillnad från de tidigare rapporterna (år 

2014-2015) har man utökat 2016 års hållbarhetsrapport med ett eget avsnitt där skandalen 

Volkswagen anklagats för lyfts fram, detta avsnitt heter “Diesel issue” (Volkswagen, 2016). 

I avsnittet ‘’Diesel issue’’ skriver Volkswagen att de arbetar hårt med att lösa och klargöra 

frågan beträffande utsläppen och för att lyckas med detta skriver de att de lagt resurser på 

både interna och externa utredningar (Volkswagen, 2016). De externa utredningarna syftar till 

att Volkswagen samarbetar med oberoende jurister från både Tyskland och USA och andra 

ansvariga myndigheter för att klargöra problemet på ett fullständigt och ett öppet sätt. De 

interna utredningarna menar Volkswagen på har lett till direkta påföljder genom att anställda 

på de berörda avdelningarna avskedats (Volkswagen, 2016). I rapporten från år 2016 påpekar 

Volkswagen således att de gjort en anmälan på sig själva beträffande händelsen. Denna 

anmälan omfattar Volkswagens involvering i bedrägeri (ibid.). Volkswagen skriver således att 
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styrelsen inte haft någon kunskap om att mjukvaran som varit orsaken till skandalen haft två 

olika lägen och att beskedet från EPA den 18 september varit väldigt oväntad (Volkswagen, 

2016).  

Volkswagen skriver även i sin hållbarhetsrapport år 2014:  

“With its long history of commitment to protecting the environment, the Volkswagen Group is 

better equipped than most companies to meet these challenges”  

(Volkswagen, 2014) 

Detta är någonting som år 2015 och 2016 ändras till:  

“Volkswagen has set itself the goal of being the leading automotive company in 

environmental terms as well” samt “Our goal is to become a role model in all things related 

to the environment and to actively support the implementation of the United Nations’ 

Sustainable Development Goals (SDGs).”  

(Volkswagen, 2015, 2016) 

Bolaget skriver först att det skyddar miljön och är bättre utrustade än andra företag för sådana 

utmaningar som sedan ändras under år 2015 samt 2016 där Volkswagen istället menar på att 

målet är att bli ett ledande företag inom branschen kring miljöfrågor (Volkswagen, 2015, 

2016).  

4.3 H&M  

4.3.1 Presentation av bolaget 

I Västerås år 1947 öppnades den första ”Hennes” butiken, en ny modekedja för kvinnor med 

ett prisvärt och nytt koncept. Hennes blev mer och mer igenkänt och fem år senare öppnades 

även den första butiken i Stockholm upp och visades vara stor succé. I takt med den snabba 

expansionen och populariteten bland kvinnor köpte Hennes jakt- och fiskebutiken Mauritz 

Widforss och bytte samtidigt namn till Hennes och Mauritz. Konceptet med jakt och fiske 

avvecklades och Hennes och Mauritz erbjöd efter förvärvet kläder för hela familjen: kvinno-, 

herr- och barnkläder (H&M, u.å. a).  

Mellan åren 1960 och 1970 expanderade Hennes och Mauritz som mest, under denna tid 

öppnades 42 nya butiker och modekedjan påbörjade en etablering utomlands. Samtidigt som 

Hennes och Mauritz noterades på Stockholmsbörsen bytte de även namn till H&M. H&M är 
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kända för sina samarbeten, tidigt hade H&M supermodeller, skådespelare och kända artister 

som sina ansikten utåt (H&M, u.å. a).   

År 2014 utgjorde H&M:s omsättning mer än hälften (57%)  av den totala omsättningen i den 

svenska modebranschen vilket visar på H&M:s ledande ställning (Nilsén & Sternö, 2015). 

H&M säljer idag allt från kläder till smink och heminredning och har 4000 butiker världen 

över och planerar på att öppna mellan 3000 och 4000 till (Thiha Tun, 2016).  

Hållbarhet är något H&M ständigt arbetar med, 2010 lanserade de en hel kollektion tillverkad 

av hållbart material (H&M, u.å. b). H&M skriver själva på sin hemsida att de arbetar med nya 

hållbarhetsmål beträffande miljö, klimat, jämställdhet, goda arbetsvillkor etcetera för att 

förbättra villkoren på både individ men även företagsnivå. Hållbarhetsarbetet pågår i 

samarbete och dialog med intressenterna och det påpekas att just detta arbete präglar hela 

H&M:s verksamhet och att 200 personer har hållbarhetsfrågor som huvudsakliga uppgift i 

företaget (H&M, u.å. c).  

4.3.2 Innan skandalen 

H&M:s hållbarhetsrapport från år 2014 inleds med en intervju med Vd:n Karl-Johan Persson. 

Persson säger i denna intervju att bolaget har ett långsiktigt perspektiv och vill som han själv 

säger: 

‘’offer our customers great value for money, but also that we have a positive impact on the 

world’’ 

- Karl-Johan Persson, Vd (H&M, 2014) 

Persson påpekar således att modeindustrin är beroende av planetens resurser och att bolaget 

behöver respektera dessa resurser för att kunna fortleva. Att bevara resurserna syftar både till 

de naturliga som de humana, därför skriver H&M i sin rapport att de arbetar med att införa 

cirkulär produktion vilket innebär att textilier skall återanvändas och återvinnas samt att 

hjälpa och gynna alla människor i värdekedjan genom att värna för korrekta arbetsvillkor 

bland leverantörerna (H&M, 2014). H&M vill föra fram mode till världen på ett medvetet sätt 

varför de även lägger stor vikt på att presentera sitt engagemang i hållbarhet och påpekar att 

ett hållbarhetsarbete handlar om att integrera hållbarhet i hela verksamheten och inte endast i 

delar av denna (ibid.). 
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I sin icke-finansiella rapport från år 2014 skriver H&M om sitt engagemang i Fair Wage 

Method, en strategi för att förbättra löner genom hållbar lönestruktur, lönenivå och 

lönejusteringar. H&M skriver också att resultatet av detta arbete är svårt att redovisa då 

processen är relativt ny men att de resultat som kan identifieras år 2014 varit positiva. De 

menar på att arbetet har lett till en reducering av övertidsarbete med 40 %, löneökningar samt 

bättre kommunikation mellan arbetsledare och arbetstagare (H&M, 2014). I rapporten 

påpekar H&M således att allt deras arbete skall vara ekonomiskt, miljömässigt och socialt 

hållbart men att mänskliga rättigheter och miljömedvetenhet är sämre i de länder där deras 

leverantörer är verksamma. De skriver dock att barnarbete har minskat och att det är väldigt 

ovanligt men att långa arbetsskift, säkerhet på arbetsplatserna och löner fortsätter att vara 

problem (H&M, 2014). 

H&M skriver således i sin hållbarhetsrapport att de främst fokuserar på tre mänskliga 

rättigheter och att dessa är kvinnornas rättigheter, rätt till vatten och arbetsvillkor. De 

påpekar att de vill använda sina krafter för att förbättra arbetsvillkoren hos leverantörerna och 

att de lägger stora resurser på att ge arbetstagarna rätt att förhandla om sina löner och 

arbetsvillkor (H&M, 2014). De skriver också i rapporten att de är beredda på att betala högre 

inköpspriser på varorna från leverantörerna för att arbetarna på fabrikerna som tillverkar dessa 

varor skall få ökade löner som täcker arbetarnas grundläggande behov, då de ser detta som en 

investering och en långsiktig förbättring. Under tidiga 2014 inledde H&M också ett samarbete 

med Civil Rights Defenders och kommer under en treårsperiod att bidra med sammanlagt fyra 

miljoner kronor för att stödja deras arbete för mänskliga rättigheter (ibid.).  

4.3.3 Skandalen  

År 2015 presenterade HRW en ny rapport beträffande de brottsligt missbrukande 

förhållandena i Kambodjas klädfabriker där arbetarna möts av diskriminerande och 

utnyttjande arbetsförhållanden (Human Rights Watch, 2015). Rapporten bygger på intervjuer 

med fler än 340 personer, inklusive 270 arbetare från 73 olika fabriker i Kambodja. Vid dessa 

intervjuer vittnar arbetare om de största problemen i klädfabrikerna, dessa problem visar sig 

vara tvingat övertidsarbete samt diskriminering av kvinnliga arbetare (ibid.). 

I rapporten beskrivs ett flertal varumärken som har lockat internationell uppmärksamhet och 

däribland riktas även kritik mot H&M. Många stora företag väljer att inte synliggöra sin 

leverantörslista, namn och plats på de fabriker som producerar och tillverkar varor till dem. 

H&M började offentliggöra och årligen uppdatera en sådan lista först år 2013 (Human Rights 
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Watch, 2015). H&M anklagas för att ha haft leverantörer och underleverantörer i Kambodja 

som tvingat arbetarna i fabrikerna till övertidsarbete samt arbete på söndagar och andra lediga 

dagar utan någon rätt till att vägra den överdrivna arbetstiden eller att kräva ersättning för sitt 

arbete. Övertiden och arbetet på arbetarnas lediga dagar ägde inte rum hos den ordinarie 

huvudleverantören utan hos obehöriga underleverantörer där man arbetat med att tillverka 

produkter till H&M utan någon ersättning för övertidsarbete. Genom att tvinga arbetarna att 

arbeta hos de obehöriga underleverantörerna undgick H&M:s huvudleverantörer de 

lagstadgade villkoren beträffande lediga dagar och övertidsersättning (ibid.).  

ÅR 1997 infördes en ny arbetslagstiftning i Kambodja för att skydda arbetarna men 

verkställigheten av detta syns inte till, detta beror främst på otillräcklig statlig tillsyn och 

inspektion. Vittnena som HRW har intervjuat har även påpekat att H&M:s 

underleverantörsfabriker har använt sig av barnarbete, det vill säga låtit barn under den 

lagstadgade ålder på 15 år arbeta och detta minst lika hårt som de vuxna (Human Rights 

Watch, 2015).  

4.3.4 Efter skandalen 

Anklagelser som riktats mot H&M beträffande brott mot mänskliga rättigheter kom i mars år 

2015, redan i hållbarhetsrapporten från detta år har man gjort en del korrigeringar i sina 

utlåtanden. De skriver bland annat att löner är en mycket komplex fråga och att de på grund 

av detta tagit hjälp av löneexperter, de skriver således att lönefrågor inte är upp till 

varumärket själva att ta itu med utan detta skall bygga på förhandlingar mellan parterna på 

arbetsmarknaden. De menar på att det skulle vara förödande om utländska bolag så som H&M 

skulle bestämma lönenivåerna och hur utbetalning av löner skall gå till i andra länder där 

deras leverantörer befinner sig (H&M, 2015). I hållbarhetsrapporten från år 2015 skriver 

H&M således att de delar leverantörer med många andra stora varumärken varför dessa har 

delat ansvar beträffande lönefrågor hos leverantörerna (ibid.).  

I sin hållbarhetsrapport från år 2014 talar man som tidigare nämnt om resultaten av strategin 

Fair Wage Method, i rapporten från år 2015 har man ändra uttalandet gällande detta. De 

skriver här istället att de främsta svårigheterna H&M har gällande hållbarhet är just att se till 

att leverantörerna betalar sina arbetare på fabrikerna rättvisa löner och det talas inte om någon 

40%-ig förbättring i lika stor utsträckning som man gjort i 2014 års rapport (H&M, 2015). De 

hävdar som tidigare att länder som Kina, Bangladesh, Kambodja, Indien och Turkiet är 

världsledande inom klädproduktion och att frågor rörande mänskliga rättigheter och 
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miljöfrågor fortsätter att vara ett problem på dessa platser. Vad de dock ytterligare påpekar är 

att H&M inte är ägare av några av fabrikerna i dessa länder utan att det här rör sig om 

självständiga oberoende leverantörer men att H&M arbetar i nära partnerskap med dessa 

(H&M, 2015). De skriver att de främst arbetar med att främja bättre arbetsförhållanden och att 

se till att de mänskliga rättigheterna följs och respekteras men att detta är en global fråga som 

H&M ensamma inte kan lösa. I 2015 års rapport skriver H&M att för att framkalla en 

långsiktig och hållbar förändring ser de till att följa fabrikerna i sina produktionsländer genom 

att de genomför undersökningar och ställer frågor direkt till arbetarna på fabrikerna och menar 

på att de följer löneutvecklingen genom att undersöka minimilöner och reallöner samt att man 

belönar de fabriker som uppvisar ett gott arbetsförhållande (ibid.).  

Kvinnornas rättigheter, rätt till vatten och arbetsvillkor sades år 2014 vara de mänskliga 

rättigheter som H&M lägger störst fokus på, men i 2015 års icke-finansiella 

hållbarhetsrapport nämner man betydligt fler faktorer som man lägger vikt på. H&M skriver 

också att de är väl medvetna om att deras verksamhet kan hota de mänskliga rättigheterna då 

flera av deras leverantörer befinner sig i länder där brott mot mänskliga rättigheter kan uppstå, 

de skriver också att de därför är beredda på att erkänna och ta sitt ansvar när sådana händelser 

inträffar (H&M, 2015).  

Både i 2015 och 2016 års hållbarhetsrapporter skriver H&M om ett flertal samarbetsavtal med 

ett olika organisationer för att främja mänskliga rättigheter, rättvisa löner och arbetsvillkor. År 

2016 påbörjade H&M en ny vision och strategi som benämns ‘’100%’’ , denna förändring och 

uppdatering menar H&M beror på att branschen fortfarande möter stora hinder varför de vill 

utnyttja sin kapacitet för att generera förbättring (H&M, 2016). Vd:n för H&M hävdar att 

företaget har ett stort ansvar att agera på ett sätt som leder till positiv förändring vilket leder 

till att de är beredda på att lägga stora resurser på utveckling och förbättring i fabriker i länder 

som Kambodja och Bangladesh men kan inte lösa problemen som finns hos sina leverantörer 

själva (H&M, 2016). Tvångsarbete och diskriminering påpekar de även här är stora problem 

och vill därför stärka sina relationer med både leverantörer och kunder. De skriver också att 

H&M:s ansvar sträcker sig till alla människor som bidrar till H&M:s framgång och därför vill 

de att alla som arbetar inom deras försörjningskedja ska ha rättvisa och anständiga arbeten 

och detta inkluderar arbetarna på fabrikerna hos H&M:s leverantörer (ibid.). De skriver att de 

vill ge arbetarna arbetsplatser som respekterar alla och låter alla yttra sig:  
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‘’We want everyone who works within the fashion supply chain to have fair and decent jobs. 

That means a workplace that respects workers’ voices and their right to freedom of 

association and collective bargaining (...)’’  

(H&M, 2016) 

H&M skriver att erfarenheter har visat dem och gjort dem medvetna om att deras 

affärsaktiviteter kan påverka människor och deras mänskliga rättigheter både direkt och 

indirekt, såväl positivt som negativt därför arbetar de med att höja arbetarnas medvetenhet om 

deras rättigheter på arbetet samt med att stärka och upprätthålla välfungerande relationer till 

sina leverantörer (H&M, 2016).     

4.4  Exxon Mobil Corporation  

4.4.1 Presentation av bolaget  

Exxon Mobil Corporation har sitt ursprung i 1800-talets framgångsrika företag Standard Oil 

Company. Under andra halvan av 1800-talet tog oljeindustrin en väldig fart och detsamma 

gäller utvecklingen av företaget. År 1882 kontrollerade Standard Oil Company 80 % av 

raffinaderierna och 90 % av oljeledningarna i USA. På grund av att bolaget vuxit så stort och 

hade stora marknadsandelar ledde detta till hot för monopolistiskt ägande, vilket i sin tur 

ledde till att Standard Oil Company tvingades delas upp i flera olika oberoende bolag. Det var 

ur denna uppdelning som bolagen Exxon Corporation och Mobil Corporation växte fram 

(Reference for business u.å. a). Exxon Corporation härstammar från bolaget Standard Oil 

Company (New Jersey) medan Mobile Corporation härstammar från två fusionerade bolag, 

Standard Oil Company (Socony) och Vacuum Oil Company (Reference for business u.å. b, 

u.å. c).  

År 1998 förhandlade Exxon och Mobil om ett förvärv, där Exxon skulle förvärva Mobil. Efter 

många kontroller och granskningar om hot mot konkurrensen godkände USA:s regering 

fusionen och Exxon Mobil Corporation bildas (CNNMoney, 1999). Detta ansågs vara ett av 

de största övertagen någonsin och Exxon Mobil har gått från att vara lokala försäljare till att 

bli det största oljebolaget i världen (ExxonMobil, u.å.). I Sverige bedriver Exxon Mobil 

verksamhet genom dotterbolaget Exxon Mobil Sverige med huvudkontor i Göteborg samt 

fabriker i Uddevalla. Där produceras petroleum och chemical färdig smörjolja för den 

Skandinaviska marknaden (Mobil1, u.å.).  
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4.4.2 Innan skandalen  

Exxon Mobil skriver i sin hållbarhetsrapport från år 2014 att det för dem är viktigt att bygga 

upp och upprätthålla en god relation till sina intressenter. De menar på att det är många som 

påverkas men också påverkar deras företag varför de anser att en god kontakt med sina 

intressenter ger dem ett bredare perspektiv på deras inverkan (ExxonMobil, 2014). Exxon 

Mobil skriver således att klimatförändringar är en betydande riskhanteringsutmaning som de 

påstår sig arbeta hårt med. De säger att de är beredda på att möta nya utmaningar. För att 

hantera klimatfrågan påpekar Exxon Mobil att de har levererat renare gaser vilket har lett till 

att företaget har bidragit med att minska utsläppen i USA sedan 1990 (ExxonMobil, 2014).  

Exxon Mobil följer sedan flera år tillbaka strategin Protect Tomorrow. Today. Detta utgör 

grunden för deras miljöprestanda och består av tre komponenter som de skriver är: leverera 

hög miljöprestanda som kommer att innebära konkurrensfördelar, ha en verklig miljöinverkan 

som ligger på nollnivå samt att bli ledande inom branschen gällande hantering av 

miljömässiga aspekter (ExxonMobil, 2014). De påpekar att de ständigt utvecklar nya projekt 

och analysmetoder för att bevara miljön. De menar på att de i tidiga skeden kan identifiera de 

miljökonsekvenser som uppstår till följd av deras verksamhet och att då i tidiga skeden kan 

vidta snabba åtgärder för att lösa dessa. De påpekar att företagets främsta strategi för 

hanteringen av klimatförändringar bygger på fyra åtaganden och dessa är genom att företaget 

skall engagera sig i klimatpolitik och planering, mildra växthusgasutsläppen, utveckla 

framtida teknik och framställa produkter som kommer att minska växthusgasutsläppen (ibid.).  

I hållbarhetsrapporten från år 2014 skriver Exxon Mobil således att de följer alla miljölagar 

och förordningar i sina verksamhetsländer samt att de tillämpar egna ansvarsfulla standarder 

på de platser där miljölagar och liknande inte existerar. De påpekar också att deras utsläpp har 

minskat med 10 % men att utsläppen av vissa ämnen ökat i jämförelse med föregående år. För 

att hantera klimatförändringsrisker samarbetar de mycket med sina intressenter och hävdar att 

samarbete med intressenterna är en förutsättning för att lyckas lösa problemen beträffande 

miljön. Exxon Mobil påpekar således att de bedriver egen vetenskaplig forskning för att 

upptäcka innovativa metoder för att lösa miljöfrågor och påpekar att de som arbetar med 

denna forskning är världsexperter inom detta område (ExxonMobil, 2014).  
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4.4.3 Skandalen  

År 2015 anklagades Exxon Mobil Corporation av InsideClimate News för att de skall ha 

vilselett investerare och allmänheten om deras påverkan på klimatförändringen. New Yorks 

högsta allmänna åklagare sände ut en förfrågan om att få ta del av Exxon Mobils dokument 

för att kunna påbörja en utredning då man menar på att vanliga domstolar oftast misslyckats 

med liknande fall (BBC News, 2015).  

Anklagelserna är inriktade på huruvida Exxon Mobils eget forskningsteam har vilsefört sina 

intressenter genom att medvetet undanhålla information om vilka klimatrisker deras 

verksamhet bidrar med. Man menar på att Exxon Mobils rapporter innehållande deras egna 

uttalanden inte är förenliga med de verkliga utfallen beträffande denna fråga. Exxon Mobils 

anklagas för att ha finansierat utomstående och klimatförnekandegrupper för att undangömma 

och eller sprida felaktig information gällande klimatforskning (Gillis & Krauss, 2015).  

4.4.4 Efter skandalen  

I 2015 och 2016 års hållbarhetsrapporter skriver Exxon Mobil på ett likartat sätt som tidigare. 

De påpekar i 2015 års hållbarhetsrapport att de har svårigheter med att balansera effekterna 

som verksamheten har på samhället och miljön (ExxonMobil, 2015). Företagets visioner och 

strategier är nästintill identiska med de från hållbarhetsrapporten från år 2014. Protect 

Tomorrow. Today skriver de fortfarande är deras ledande projekt och företagets strategi för 

hanteringen av klimatförändringar bygger på samma fyra åtaganden som tidigare (ibid.).  

Exxon Mobil betonar att de upplever riskerna med klimatförändringar som verkliga varför de 

väljer att handla eftertänksamt och med medvetenhet. De fortsätter att tala om sitt samarbete 

med organisationer, universitet och liknande som värnar för miljön (ExxonMobil, 2015).  

I 2016 års hållbarhetsrapport skriver Exxon Mobil att de anser att företagets grundläggande 

ansvar är att hantera miljön och dess resurser på ett noggrant sätt. Återigen betonar de 

betydelsen av samarbeten för att lösa de miljöproblem som finns, de påpekar här således att 

det krävs en striktare och mer utvecklad politik för att lösa detta (ExxonMobil, 2016). 

 

Utveckling och arbete för att minska utsläppen är viktiga påpekar Exxon Mobil och skriver att 

de därför lagt närmare sju miljarder dollar på att undersöka, utveckla och distribuera 

utsläppsminskande teknologier. De skriver således i rapporten från år 2016 att deras egna 

prognoser beträffande utsläppsminskningar överensstämmer med de internationella 

åtagandena beträffande dessa punkter (Exxon Mobil, 2016).  
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5. Analys

 
Detta avsnitt presenterar innehållsanalyser baserade på företagens icke-finansiella rapporter samt en 

diskussion kring detta där insamlad empiri kopplas samman med utvalda teorier och tidigare 

forskning.

 

5.1 Innehållsanalys - Telia Company  

Anklagan: År 2015 anklagades Telia av OCCRP för korruption. En transaktion som skedde 

redan år 2008 där de inblandade parterna var Telia Company och Azerbajdzjans president. 

Telia underlättade transaktionen genom att avstå från egen vinning och bidra till 

presidentfamiljens vinning för att på så vis kunna få juridiska lättnader, licenser och 

verksamhetstillstånd i Azerbajdzjan. Både presidentfamiljen och Telia missbrukade sin makt 

för privat vinning.  

Miljö: Anklagelserna är inte förknippade med de miljömässiga aspekterna.  

Ekonomi: Enligt bedömningar ska presidentfamiljen i Azerbajdzjan gjort en vinst på mer än 

1 miljard US-dollar på grund av denna transaktion som Telia varit med och underlättat för 

samt att skattebetalarna i Azerbajdzjan förlorat 600 miljoner US-dollar. 

Sociala: Utifrån de undersökta hållbarhetsrapportera från Telia kan man årligen läsa om att 

företaget är utsatta för en hög korruptionsrisk. I hållbarhetsrapporten från år 2014 skriver 

Telia om det nya anti-korruptionsprogrammet som de tagit fram samt att man utbildat 

anställda, specifikt på högriskmarknaderna där ibland Azerbajdzjan. Efter att händelsen fått 

uppmärksamhet i media skriver Telia att de har avvecklat nästan all verksamhet i Eurasien. 

Den förändringen vi menar på finns är att Telia sedan tidigare försökt handskas med 

korruption problemen som de är medvetna om finns och minska dessa genom att sätta in olika 

verktyg som bland annat det nya programmet som implementerades år 2014. Då de inte visat 

resultat har man övergått till att istället avveckla de verksamheter där problemen finns och 

som utgör en affärsrisk.  

Bestridande: Telia förnekar aldrig händelsen eller på något sätt försöker motbevisa 

anklagelserna i de hållbarhetsrapporter vi anser vara aktuella.  

Medgivande: Telia erkänner sin inblandning i korruptionsskandalen i Azerbajdzjan genom 

att först erkänna att stora korruptionsrisker föreligger på denna och många andra 

verksamhetsområden och därefter avveckla hela deras verksamhet i Eurasien. Telia gör även 

en avsättning för skadestånd på ett belopp som de tror behövs under år 2017-2018 vilket vi 
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anser vara en typ av ekonomiskt medgivande.  

Beskyddande: TeliaSonera bytte efter skandalen namn till Telia Company för att visa på en 

ny tid för verksamheten efter tidigare korruptionsskandaler. Telia skriver dock i sin 

hållbarhetsrapport från år 2015 att de har begränsat inflytande i sina intressebolag på grund av 

att de inte har någon ägarkontroll då de är minoritetsaktieägare i dessa bolag vilket tyder på 

ett sorts beskyddande från Telias sida.  

Ignorerande: Eftersom att själva händelsen inträffade år 2008 och Telia inte skriver 

någonting om transaktionen mellan åren 2008 och 2015 då händelsen uppmärksammades i 

media anser vi att man under dessa år ignorerat händelsen, men när händelsen 

uppmärksammats i media finns det ingenting som tyder på ignorans från Telias sida då man 

uppmärksammat händelsen i sina hållbarhetsrapporter.   

5.1.1 Diskussion  

Efter att bolagsskandalen fick medial uppmärksamhet år 2015 skrev Telia i sin 

hållbarhetsrapport att de börjat avyttra verksamheten i Eurasien trots att verksamheten varit 

ekonomiskt framgångsrik. Vi tolkar inte avyttringen som en tillfällighet, att denna avyttring 

sker i direkt anslutning till att en stor korruptionsskandal kopplad till verksamheten i Eurasien 

får uppmärksamhet i media tyder på att Telia varit medvetna om vad som inträffat och är 

beredda på att ta konsekvenserna för detta. Vi menar därför på att Telia tar detta beslut för att 

skandalen hotar företagets legitimitet och med detta beslut försöker de då bevisa sin 

legitimitet för sina intressenter genom att skydda sig. Företaget värdesätter sin legitimitet och 

sin relation till intressenterna då dessa har en stor betydelse för dem. För Telia innebär det att 

de behöver bevisa sin legitimitet och inte handla i strid med sina intressenters förväntningar 

för att inte bli av med sina primära intressenter och därmed hota bolagets möjlighet till 

överlevnad. Vi menar därför på att Telia genom att uttala sig om denna avyttring i sin 

hållbarhetsrapport väljer att kommunicera ut information som visar på att de tagit sitt ansvar 

beträffande skandalen till sina intressenter som i sin tur bidrar till att bevisa företagets 

legitimitet samt bibehålla sin trovärdighet.  

Bakom korruptionsskandalen ligger ett komplicerat pengaflöde som vi tolkar ligger som 

grund för att försöka dölja händelsen vilket man även lyckas med under många år för att inte 

rubba sin legitimitet och på så vid utsätta företaget för stora affärsrisker. Som Fombrun och 

Foss (2004) påpekar i sin studie utsätts företagen ständigt för granskning av media vilket vi 

anser är positivt, eftersom att det genom utomstående granskning blir svårt för företagen att 

missleda sina intressenter genom att ge ut felaktig eller dölja betydande information. Efter att 
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media uppmärksammat händelsen vidtar Telia åtgärder för att på så vis bevisa sin legitimitet 

och ur intressenternas perspektiv handla etiskt korrekt. Bakgrunden till denna tolkning är att 

Telia innan skandalen inte uttalar sig om transaktionen i sin hållbarhetsrapport, detta menar vi 

tyder på att man medvetet försökt dölja sitt agerande för sina intressenter eftersom att Telia 

efter skandalen i sina hållbarhetsrapporter lyfter upp de enorma korruptionsproblem som 

existerat i Azerbajdzjan men nu upphör genom en verksamhetsavyttring i detta område.  

Telia lyfter även fram att de haft workshops för sina anställda främst kring anti-korruption 

vilket vi tolkar som någonting positivt samt att man haft tredjepartsutvärderingar och avyttrat 

de verksamheter som inte håller företagets krav och följer företagens åtaganden och strategier 

gällande arbetet för att motverka korruption, men vi menar på att detta problem har legat hos 

ledningen då de är de som står bakom alla beslut som tagits som rör korruptionsskandalen. Vi 

anser att en grundläggande faktor är att följa god affärssed, utan en pålitlig ledning är det svårt 

för företaget att bevisa sin legitimitet och trovärdighet vilket i sin tur påverkar företagets 

relation till sina intressenter och däremot hela bolagets ställning.  

5.2  Innehållsanalys - Volkswagen  

Anklagan: Volkswagen anklagades av USA:s miljömyndighet EPA för att ha fuskat sig 

igenom utsläppstesterna. Denna skandal uppmärksammades år 2015 i media och omfattade 11 

miljoner dieseldrivna bilar världen över från och med modellår 2009.  EPA lade fram bevis 

som visade på att Volkswagen haft en inmonterad mjukvara i bilarna som genom att kunna 

befinna sig i två olika lägen manipulerat de genomförda utsläppstesterna.   

Miljö: För de hållbarhetsrapporter som studerats kan man se att innehållet för Volkswagens 

miljöaspekt är likartade. De lyfter upp sina strategier, företagets miljömål samt de utmärkelser 

de fått under årets gång. Det som dock skiljer sig åt i den senaste hållbarhetsrapporten från år 

2016 i jämförelse med de andra är att man satt in ett eget avsnitt “Diesel issue” där 

Volkswagen skriver om anklagelserna från USAs miljömyndighet, de ser även till att lägga in 

ett felmeddelande på hållbarhetsrapporten från år 2014. En annan förändring som sker från år 

2014 till år 2015 och 2016 är att Volkswagen i sin hållbarhetsrapport från år 2014 skriver att 

de är bättre utrustade än andra företag för att skydda miljön och bli ett ledande företag inom 

branschen i denna fråga. Detta är något som det sedan inte skrivs om under år 2015 och 2016 

där man istället skriver att företagets mål är att bli ett ledande företag inom branschen 

gällande miljön.  

Ekonomi: Anklagelserna förknippas inte med de ekonomiska aspekterna av 

hållbarhetsrapporteringen. 
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Sociala: Anklagelserna förknippas inte med de sociala aspekterna av 

hållbarhetsrapporteringen. 

Bestridande: I de hållbarhetsrapporter som undersökts har Volkswagen inte visat på någon 

form av förnekelse.  

Medgivande: Volkswagen erkänner handlingen som de har anklagats för dels genom att det 

framgår att de har anmält sig själva och dessutom infört både interna och externa utredningar 

för att få klarhet i händelsen samt genom att de skriver om händelsen i hållbarhetsrapporten 

från år 2016 där de förklarar händelsen ur sitt perspektiv. En annan punkt som vi anser vara 

ett medgivande är att man i hållbarhetsrapporten från år 2014 har lagt in ett felmeddelande där 

man skriver om att informationen i denna rapport kan vara felaktig till följd av den inträffade 

händelsen.  

Beskyddande: Efter anklagelserna har vi inte kunnat se att Volkswagen på något sätt försökt 

försvara sig genom att motbevisa anklagelserna. Vi har dock sett att Volkswagen i sin 

hållbarhetsrapport från år 2016 skriver att styrelsen inte haft kännedom att någon 

fuskmjukvara förekommit, vilket kan tyda på att man försökt skydda sig genom att framstå 

som ovetande.  

Ignorerande: Utifrån de studerade hållbarhetsrapporterna finns det inget som tyder på att 

Volkswagen har ignorerat anklagelserna som riktats mot dem.  

5.2.1 Diskussion    

De tidigare studier som vi presenterat i den vetenskapliga referensramen visar alla mycket på 

varför företag upprättar hållbarhetsredovisningar och vad dessa innehåller. Den skandal som 

Volkswagen varit med om kan starkt kopplas till greenwashing som Delmas och Burbano 

(2011) talar om. Forskarna påpekar där att det finns olika sorters företag och att dessa skiljs 

från varandra beroende på deras miljömedvetenhet, deras sätt att kommunicera ut denna 

miljömedvetenhet samt deras påverkan på miljön i sina hållbarhetsrapporter. De företag som 

väljer att medvetet tiga för sämre miljömedvetenhet som leder till en negativ påverkan på 

miljön anses vilseföra sin intressenter genom att kommunicera ut felaktig information som 

påverkar intressenternas beslutsunderlag. Volkswagen som medvetet har manipulerat tester 

och på så sätt lurat intressenter om att bilarna varit miljövänligare än vad de faktiskt är och 

kommunicerat ut detta med hjälp av både marknadsföring och sina hållbarhetsrapporter där de 

valt att belysa den positiva informationen rörande verksamheten bland annat genom att lyfta 

fram erhållna priser rörande miljöaspekter och ignorerat de negativa aspekterna för att framstå 

som mer miljövänliga är precis vad greenwashing handlar om. Volkswagen menar dock på att 
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detta inte varit något som skett medvetet, men eftersom att det av deras hållbarhetsrapporter 

tydligt framgår att de arbetar hårt med att utvärdera sina produkter under deras livscykel samt 

att de är måna om miljön då miljöfrågor är något de ständigt arbetar med anser vi att 

mjukvarans dubbelläge som monterats in i bilar under en sex årsperiod bör ha upptäckts av 

företaget själva mycket tidigare genom deras kontroller som de påstår sig ha genomfört på 11 

miljoner bilar.  

När detta kommer ut i media är Volkswagen handlingskraftiga och använder sina 

hållbarhetsrapporter för att kommunicera ut de åtgärder som företaget vidtagit som man skulle 

kunna anses vara etiskt korrekta. Det vill säga, företaget påpekar att de anmält sig själva, 

tillsatt interna och externa utredningar för att klargöra problemet, utlovar att köpa tillbaka de 

äldre bilarna samt antingen åtgärda de nya bilarna så de håller sig inom den lagliga gränsen 

för utsläpp eller köpas tillbaka av Volkswagen. Det Volkswagen gör efter att detta kommit ut 

i media kopplas till legitimitetsteorin. De åtgärder som företaget vidtar är för att bevisa sin 

legitimitet och uppvisa en ansvarstagande roll. De väljer att prioritera sina intressenter och 

relationen till dem som man rubbat genom att kommunicera ut felaktig information, detta 

försöker Volkswagen att rädda tillbaka genom att i hållbarhetsrapporterna efter skandalens 

utbrott kommunicera ut det ansvar som företaget tagit gällande händelsen. Den negativa 

publiciteten och anklagelserna som riktats mot Volkswagen har fått företaget att vidta 

försvarande åtgärder för att minska legitimitetsgapet som således Islam och Deegan (2010) 

talar om och menar på skapas när icke tillgänglig information för intressenterna läcker ut i 

media. Delmas och Burbano skriver även om att då miljömedvetenheten ökat och miljöfrågor 

blivit allt intressantare från både intressenternas men även medias sida är det något som bör 

avskräcka företagen från att använda sig av greenwashing då ett avslöjande i media kan leda 

till att man rubbar förtroendet för företaget hos sina intressenter. Detta är precis vad 

Volkswagen utsatts för. Media skapade allmän kännedom om Volkswagens manipulation av 

utsläppen vilket resulterade i negativ publicitet för bolaget. Detta ledde i sin tur till att 

Volkswagen valt att ändra sin rapporterings politik och erkänna anklagelserna vilket således 

är förenligt med det Islam och Deegan (2010) kommit fram till beträffande förändringar av 

företags rapporterings politik i sin forskning som presenterats tidigare i den teoretiska 

referensramen.  
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5.3  Innehållsanalys - H&M  

Anklagan: År 2015 anklagades H&M av den internationella människorättsorganisationen 

HRW för att ha handlat i strid mot mänskliga rättigheter. Det har lagts fram bevis för att 

H&M har haft arbetare på fabriker hos underleverantörer som tillverkat H&M:s varor som 

tvingats till att arbeta övertid utan någon ersättning, arbetarna har inte haft någon rätt till att 

vägra övertidsarbetet eller kräva ersättning, det har således lagts fram bevisning för att 

H&M:s underleverantörer skall ha använt sig av barnarbete  

Miljö: Anklagelserna förknippas inte med de miljömässiga  aspekterna av 

hållbarhetsrapporteringen. 

Ekonomi: Anklagelserna förknippas inte med de ekonomiska aspekterna av 

hållbarhetsrapporteringen. 

Sociala: Anställningsvillkor, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter faller under de 

sociala aspekterna och det är upp till varje företag att rapportera och följa åtagandena 

beträffande detta. H&M har haft ett ständigt arbete för alla dessa förhållanden och redogör i 

alla de hållbarhetsrapporter som studerats för att dessa aspekter är utöver de miljömässiga 

aspekterna bland de viktigaste för dem. Utifrån de hållbarhetsrapporter som har undersökts 

går det att se att H&M:s utlåtanden, strategier och visioner är relativt likartade mellan åren. 

Det vi dock kan identifiera i hållbarhetsrapporterna upprättade efter skandalen är att man 

betonar komplexiteten av löne- och arbetsförhållanden hos sina underleverantörer. Det som 

således går att identifiera i H&M:s icke-finansiella rapport från år 2016 är att man har inlett 

ett flertal samarbetsavtal som tidigare inte varit aktuella för att främja dessa aspekter.  

Bestridande: I de undersökta hållbarhetsrapporterna har H&M ingenstans förnekat 

anklagelserna från HRW. Vad de dock genomgående skriver är att barnarbete är något som 

har minskat och att det är väldigt sällan det finns minderåriga arbetare i deras 

leverantörsfabriker.  

Medgivande: H&M uppvisar efter skandalen ett sorts erkännande då de erkänner att 

erfarenheter har visat att  rättvisa löner, arbetsförhållanden och andra mänskliga rättigheter är 

och förblir stora utmaningar och problem för dem. De erkänner också att det finns problem 

med yttrandefriheten på fabrikerna då arbetarna där inte har möjlighet till att kräva sina 

lagstadgade rättigheter. Det finns dock inget medgivande i rapporterna beträffande 

anklagelsen gällande barnarbete.  

Beskyddande: Efter anklagelsen lägger inte H&M fram något för att skydda sig eller för att 

motbevisa anklagelserna. Vad vi dock upptäckt är att man i hållbarhetsrapporterna upprättade 

efter skandalen talar mycket om att H&M har ett delat ansvar med andra varumärken, de 
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påpekar att H&M inte har ett ensamt ansvar beträffande dessa punkter vilket enligt vår 

tolkning tyder på en sorts bortförklaring och försvar.  

Ignorerande: H&M ignorerar inte anklagelserna utan visar på att det de har anklagats för är 

ett problem.  

5.3.1 Diskussion 

H&M upprättar innehållsrika hållbarhetsrapporter och lägger stor vikt på att behandla de olika 

delarna som en hållbarhetsrapport bör innehålla, varje aspekt som är ingående en 

hållbarhetsrapport redovisas separat, ingående och utförligt. Genom att visa på ett 

samhällsansvar och att visa på att man är medveten om de konsekvenser som verksamheten 

bidrar med och låter intressenterna ta del av denna information minskar hoten gentemot 

företagets existens då intressenterna redan är medvetna om företagets arbete för en hållbar 

utveckling. H&M kommunicerar redan innan skandalens utbrott ut att de mänskliga 

rättigheterna inte följs och accepteras av alla deras leverantörer vilket leder till att 

intressenterna redan är medvetna om förhållandena varför ett läckage av sådan information 

som H&M anklagades för inte hotar företagets legitimitet.  

Av empirin kan vi således se att H&M efter skandalen ingår ett flertal samarbeten med olika 

organisationer samt gör stora investeringar i sina leverantörsländer för att lyckas förbättra 

arbetsvillkoren där. Ett underliggande problem i Kambodja och andra länder där H&M har 

sina leverantörer är just fattigdom, genom att H&M belönar fabriker som uppvisar goda 

arbetsförhållanden samt synliggör sina leverantörslistor visar detta tillsammans med de olika 

samarbeten på att H&M tar sitt ansvar beträffande dessa frågor så gott det går då de 

egentligen inte har något direkt inflytande över dessa fabriker då H&M själva inte är ägare. 

De ökade samarbetsavtalen med olika oberoende organisationer som H&M ingår bidrar även 

till att de förstärker sin legitimitet. När de visar på att externa organisationer står bakom deras 

arbete leder detta till att intressenternas förtroende för bolaget ökar då det finns externa parter 

vars uppgift är att främja bättre arbetsförhållanden således är inblandade i H&M:s 

verksamhet.  

H&M:s strategi är att leverera varor av god kvalité men samtidigt till ett lågt pris, detta antar 

vi således är vad H&M-konsumenter förväntar sig. För att H&M skall kunna leverera varor 

till detta pris som intressenterna förväntar sig behöver de även hålla ned på sina kostnader 

genom att välja att tillverka sina produkter i länder där det är billigt. Så länge dessa fördelar är 

större än de negativa effekter som bolaget bidrar med kommer samhället och bolagets 
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intressenter acceptera företagets agerande och bolaget kommer inte att skadas vid liknande 

mediala skandaler. 

5.4  Innehållsanalys - Exxon Mobil 

Anklagan: År 2015 anklagade organisationen InsideClimate News Exxon Mobil Corporation 

för vilseledande av investerare och allmänhet genom att undanhålla och sprida felaktig 

information beträffande företagets klimatrisker.  

Miljö: Företagets åtaganden gällande miljöaspekterna är nästintill identiska både innan och 

efter händelsen uppmärksammats i media. Strategierna för miljöriskhantering är 

genomgående engagemang i klimatpolitik och planering, mildra växthusgasutsläppen, 

utveckla framtida teknik och att framställa produkter som kommer att minska 

växthusgasutsläppen. 

Ekonomi: Anklagelserna förknippas inte med de ekonomiska aspekterna av 

hållbarhetsrapporteringen. 

Sociala: Anklagelserna förknippas inte med de sociala aspekterna av 

hållbarhetsrapporteringen. 

Bestridande: Exxon Mobil Corporation lägger i sina hållbarhetsrapporter inte fram några 

bevis för att förneka anklagelserna.  

Medgivande: I de hållbarhetsrapporter som har undersökt håller sig företagen till samma 

strategier beträffande sitt miljöarbete, vi har inte identifierat något som vi kan tolka som ett 

erkännande från Exxon Mobils sida.  

Beskyddande: Det vi upptäckt i Exxon Mobil Corporations hållbarhetsrapporter är att man 

ständigt talar om att det krävs ett samarbete för att kunna lösa miljöproblemen. Vi upptäckte 

således att de efter skandalens uppmärksammande i media väljer att kritisera den existerande 

politiken som reglerar de miljömässiga aspekterna. De framhåller således att de lagt ett 

enormt belopp på teknologier för utsläppsminskning och att deras utsläppsprognoser är 

förenliga med internationella de internationella åtagandena. Då detta inte förekommer tidigare 

anser vi detta vara för att försvara sig.  

Ignorerande: Exxon Mobil uppmärksammar inte anklagelsen någonstans i de undersökta 

hållbarhetsrapporterna. De skriver förvisso genomgående att det förekommer miljöproblem 

men strategierna beträffande bolagets arbete för att lösa dessa problem är desamma och man 

gör inga uttalanden som skulle tyda på att man försöker indikera på anklagelserna vilket tyder 

på ignorans enligt vår definition.  
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5.4.1 Diskussion 

I Exxon Mobils hållbarhetsrapporter kan vi inte se att företaget försökt bevisa sin legitimitet 

på något vis efter skandalen och utifrån den vetenskapliga referensramen vi tidigare 

presenterat innebär detta att man hotar företagets existens då intressenter förlorar förtroendet 

för företaget. Exxon Mobils anklagas för att vilselett sina intressenter genom att de 

undanhållit och spridit felaktig information beträffande företagets klimatrisker. Detta kan 

således kopplas till Delmas och Burbano (2011) och greenwashing, där Exxon försöker 

framställa sig själva som mer miljömedvetna än vad de egentligen är vilket innebär att 

företaget behöver tiga för att de är sämre miljömedvetna eller presentera det företaget gör som 

inte är miljövänligt på ett positivt sätt det vill säga man övertygar sina intressenter om att det 

finns positiva effekter och på så sätt uppnår man istället legitimitet/acceptans.  

Oljebranschen är således en utsatt bransch där vi antar att intressenterna redan är medvetna 

om vad företagen inom denna bransch har för effekter på miljön vilket leder till att deras 

förväntningar inte är lika höga på dessa företag och kontraktet mellan företag och samhälle 

som Islam och Deegan (2010) talar om inte är lika starkt som i andra fall. Då intressenterna 

inte förväntar sig att företag inom oljebranschen ska ha en positiv inverkan på miljön handlar 

inte företagen i strid mot intressenternas förväntningar och kontraktet som finns mellan dem. 

Detta leder till att Exxon Mobil i sin tur inte behöver vidta drastiska åtgärder för att för att 

bevisa sin legitimitet och eller öka intressenternas förtroende för bolaget. Vi anser således att 

det föreligger ett starkt oljeberoende mellan företag inom oljebranschen inklusive Exxon 

Mobil och deras intressenter vilket leder till att intressenternas förtroende är svårare att rubba 

till en sådan grad att det hotar företagets fortlevnad, då företag inom oljebranschen har 

likartade effekter på miljön vilket leder till att intressenterna inte har några direkta 

valmöjligheter som går att hitta i andra branscher. Att Exxon Mobil i sina hållbarhetsrapporter 

skriver om att de använder de renaste oljorna och naturgaserna samt att de arbetar med olika 

projekt och har olika samarbeten för en bättre miljö anses vara tillräckligt för att visa på 

miljömedvetenhet och att man som företag tar så mycket ansvar som är möjligt. Vi tror att det 

är dessa faktorer som ligger till grund för att Exxon Mobil väljer att inte vidta några åtgärder 

eller yttra sig om skandalen i sina hållbarhetsrapporter. 
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6. Slutsats  

 
I denna del redovisas de slutsatser vi kommit fram till grundat på den empiri och analys som tidigare 
presenterats. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 

 

Utifrån den insamlade empirin och den genomförda innehållsanalysen har vi kunnat 

identifiera likheter, skillnader och förändringar mellan de olika bolagen som lett oss fram till 

en slutsats. Det vi kan se är att det skiljer sig mycket åt mellan de granskade bolagen, men det 

gemensamma för majoriteten av bolagen är att de alla har ändrat innehållet och informationen 

i sina hållbarhetsrapporter efter skandalerna. Huruvida dessa förändringar endast beror på 

respektive skandal eller andra orsaker är svårt att säga.  

I Telias fall kunde vi se att de negativa aspekterna uppmärksammas både före och efter 

skandalens utbrott, men på ett mer omfattande och utvecklat sätt efter anklagelserna 

beträffande deras arbete mot korruption. Kritiken som riktas mot Telia bemöter företaget på 

ett drastiskt sätt genom att välja att avveckla hela deras verksamhet i det område som 

skandalen avser. Vi kan således se att innehållet i Telias hållbarhetsrapporter före och efter 

skandalen ser relativt lika ut bortsett från att man efter skandalen valt att betona arbetet och 

resurserna som läggs på självutredningar samt att utbilda arbetare för att bli mer medvetna om 

de korruptionsrisker som finns. Telia bytte således namn efter skandalen, som de även själva 

säger beror på att de vill signalera ut en ny tid för bolaget. De betonar således efter skandalens 

utbrott att det är viktigt att alla som arbetar på Telia ska våga anmäla om de bevittnar 

korruptionsbeteenden. I Telias fall anser vi att det är tydligt att hållbarhetsrapporterna använts 

i kommunikationssyfte efter skandalen. Hållbarhetsrapporterna har använts för att informera 

sina intressenter om att Telia har valt att lämna verksamhetsområdet i Eurasien vilket vi antar 

främst beror på de anklagelser beträffande korruption som har riktats mot dem, då ingenting i 

Telias hållbarhetsrapporter innan skandalen tyder på att de haft några planer på avveckling av 

verksamheten i Eurasien.  

Volkswagens fall är inte lika tydligt som Telias då de inte uppmärksammar företagets 

negativa aspekter avseende hållbart arbete. Volkswagen väljer främst att agera försvarande 

mot kritiken som riktas mot dem genom att hävda sin omedvetenhet gällande mjukvaran som 

manipulerat utsläppstester. Volkswagen gjorde således en självanmälan samt överlämnade 

utredningar till oberoende jurister för att få hjälp med att klargöra skandalen som ett 

bemötande på de anklagelser som riktats mot bolaget. De innehållsmässiga förändringar som 



46 
 

Volkswagen gjort i sina hållbarhetsrapporter efter skandalen är att de valt att lägga till ett helt 

nytt avsnitt samt ett felmeddelande direktkopplade till skandalen. De har således ändrat sina 

uttalanden kring företagets miljömässiga mål. Vi anser att det även i Volkswagens fall är 

tydligt att man använt de icke-finansiella rapporterna för att kommunicera ut information 

gällande den inträffade händelsen till sina intressenter genom att uppmärksamma dem om att 

innehåll i rapporterna kan vara felaktig samt tillsatt ett nytt avsnitt som uppmärksammar 

intressenterna om skandalen.  

Vi har kunnat se att H&M är ett av företagen som uppmärksammar negativa aspekter som 

deras verksamhet ger upphov till mest av de fyra undersökta bolagen. Detta genom att de 

kontinuerligt påpekar att dåliga arbetsförhållanden och rättvisa löner är stora problem hos 

deras underleverantörer. Den kritik som riktas mot H&M:s arbete kring mänskliga rättigheter 

bemöter H&M genom att lyfta upp händelsen i hållbarhetsrapporten. De främsta 

innehållsmässiga förändringar H&M gjort i sina rapporter är att presentera ett flertal olika 

samarbeten med organisationer samt att de väljer att ta avstånd från händelsen då de menar på 

att de inte är ensamt verksamma eller ägare av leverantörsfabrikerna. Det är svårt att säga om 

de förändringar som gjorts faktiskt gjorts till följd av skandalen men vi tolkar att denna 

expansion av samarbeten och förminskning av sitt eget ansvar inte är en slump utan en påföljd 

av händelsen. Vi anser därför att H&M använt sina hållbarhetsrapporter för att kommunicera 

ut det ansvar man tagit gällande skandalen, men även för att informera intressenterna om att 

ansvaret inte vilar ensamt i H&M:s händer utan även lämnats över till mer områdes 

kompetenta organisationer.   

Exxon Mobil är det företag som skilt sig mest från de resterande. Exxon redogör inte för 

företagets negativa påverkan på miljön utan väljer snarare att tysta ned detta genom att förfina 

sina handlingar och lyfta upp de positiva aspekterna. Den kritik som riktats mot Exxon Mobil 

väljer företag att ignorera, de uppmärksammar inte händelsen i sina icke-finansiella rapporter 

och visar inte heller på några innehållsmässiga förändringar. Företaget uttalar sig på ett 

jämförbart sätt både före och efter skandalens uppmärksammande i media, då de 

genomgående talar om att det krävs samarbeten för att lösa de miljöproblem som existerar i 

branschen. Utifrån detta tolkar vi det som att Exxon Mobil använder sina hållbarhetsrapporter 

för att kommunicera ut viss information till sina intressenter men vi anser inte att det finns 

något som tyder på att bolaget använder de icke-finansiella rapporterna som ett 

kommunikationsverktyg i lika stor utsträckning vid bolagsskandaler.  
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Den slutsats vi kan dra utifrån dessa fyra bolag är att majoriteten av företagen använder sina 

icke-finansiella rapporter som ett kommunikationsverktyg vid bolagsskandaler för att kunna 

bemöta de anklagelser som riktats mot dem genom att presentera vidtagna handlingar efter 

inträffad medial skandal för att på så vis informera sina intressenter och genom detta bevisa 

sin legitimitet.  

6.1 Förslag på vidare forskning 

Denna studie är avgränsad till fyra företag inom helt skilda branscher som har visat på olika 

resultat vilket leder till att vi inte kan svara på huruvida alla företag inom de olika branscherna 

använder sina hållbarhetsrapporter på ett likartat sätt. Vårt förslag till vidare forskning är 

därför att undersöka huruvida branschtillhörighet har ett inflytande på företagens användning 

av hållbarhetsrapporter som ett kommunikationsverktyg vid bolagsskandaler och på vilket sätt 

de bemöter kritik beträffande deras riktlinjer för hållbarhetsarbete. Då olika företag 

tillhörande olika branscher tar olika hänsyn till den hållbara utvecklingen och är olika 

miljömedvetna tror vi att verksamhet och branschtillhörighet är sådana faktorer som kan visa 

på skillnader om och på vilket sätt företagen använder sina hållbarhetsrapporter som ett sätt 

att kommunicera ut information till sina intressenter vid mediala skandaler. Det vi således 

skulle föreslå är att man använder sig av metodtriangulering för att göra studien mer 

omfattande och djupgående och öka förståelsen för ämnet hållbarhetsredovisning ytterligare. 

Att använda sig av en kvalitativ forskningsstrategi och innehållsanalyser som i denna studie är 

ett bra sätt för att granska innehåll i företagens icke-finansiella rapporter. Denna metod kan 

kompletteras med att till exempel skicka ut enkäter till företag som blivit föremål för 

granskning för att därigenom kunna använda sig av statistisk prövning och på dessa grunder 

kunna uttala sig om det föreligger signifikanta skillnader mellan på vilka sätt företag inom 

olika branscher kommunicerar ut information till sina intressenter vid företagsskandaler. 
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