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SAMMANFATTNING 
Corporate Social Responsibility (CSR) är ett ämne som blir allt mer aktuellt i dagens samhälle 
på både lokal som global nivå. Rapportering inom området är bestående av tre delar: det 
ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvaret. Begreppet har kommit till att spridas över 
världen och allt fler bolag på spridda världsdelar börjar uppmärksamma de fördelar som finns 
med att presentera en CSR-rapport. Världsdelar som Afrika, Sydamerika och Asien, där ett 
flertal utvecklingsekonomier existerar, börjar även dessa få upp ögonen för CSR och utmanar 
därmed de etablerade länderna i väst. Frågan är hur långt dessa verkligen kommit? Uppvisar 
deras CSR-rapportering verkligen samma mönster som exempelvis Europa och USA?   
 
I denna studie har vi ur detta resonemang eftersträvat att besvara följande 
problemformulering: Vilka skillnader och likheter förekommer det i rapporteringen av 
Corporate Social Responsibility mellan olika världsdelar? Vårt syfte med denna studie har 
varit att via en innehållsanalys av ett urval företag inom gruvindustrin, skapa en förståelse för 
vilka huvudfrågor som företag väljer att inkludera i sin CSR-redovisning på de olika 
världsdelarna: Afrika, Asien, Europa, Oceanien och Nord- och Sydamerika. 
 
I vår uppsats har vi utgått ifrån ett positivistiskt synsätt där vi med hjälp av en innehållsanalys 
studerat 30 olika gruvföretags CSR-rapporter i sex världsdelar. Uppsatsen har tagit sin 
utgångspunkt i en abduktiv forskningsansats där vi pendlat emellan teori och empiri. I den 
teoretiska referensramen har vi valt att inkludera teorier rörande CSR begreppet och dess 
uppbyggnad. Teori presenteras även kring de olika karaktärsdrag, likheter och skillnader som 
finns för CSR-rapporteringen i de sex världsdelarna. Vidare har vi valt att lyfta in 
intressentteorin för att därmed belysa den samexistens som råder mellan intressenter och 
samhällsfaktorer. Slutligen har vi valt att inkludera legitimitetsteorin i teoriavsnittet för att 
visa på hur ett företag kan välja att lyfta in faktorer i sin rapportering för att legitimera sig.  
 
I studien har vi utgått ifrån ett redovisarperspektiv. Detta då vi önskat betrakta CSR-
rapporternas beståndsdelar i de olika världsdelarna med objektiva ögon. Med hjälp av en 
semikvantitativ metod har vi utfört vår innehållsanalys på de CSR-rapporter som inkluderats i 
undersökningen. Detta innebär att vi kombinerat en kvalitativ och kvantitativ metod för att nå 
målsättningen med vår studie. Initiellt har därför den kvalitativa metoden nyttjats i samband 
med uppbyggandet av kodningsschemat samt vid våra studier av de olika företagens CSR-
rapporter. Därefter har en kvantitativ metod nyttjats för att vi skulle kunna mäta och finna de 
olika skillnader och likheter som finns mellan världsdelarnas rapportering inom de sociala, 
ekonomiska och miljömässiga områdena.   
 
I vår studie har vi kommit fram till att det förekommer ett flertal skillnader och likheter 
mellan de olika världsdelarnas utformning av CSR-rapporter inom gruvindustrin. Vi har sett 
skillnader dels mellan världsdelar, där exempelvis Asien väljer att lägga mer fokus på 
arbetsförhållanden medan Nordamerika fokuserar mer på utbildning. Vi har även sett 
skillnader mellan olika ”kontinentgrupper” då Nordamerika, Europa och Oceanien följer 
samma rapporteringsmönster och på samma sätt har vi kunnat skönja att Asien, Afrika och 
Sydamerika har en liknande rapportering dem emellan. Detta gör att vi i denna studie har sett 
två ”läger”, ett bestående av de växande ekonomierna och ett som utgörs av de rika länderna i 
väst. Dessa två grupperingar har en CSR-rapportering som skiljer sig åt, dock följer den inom 
”kontinentgruppen” samma mönster. Vi har även sett likheter mellan världsdelar och mellan 
de två ”kontinentgrupperingarna”, dessa ses exempelvis mellan Nordamerika och Afrika där 
stor vikt ligger vid utbildningsfrågor. 
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1 Inledning 
I vårt inledande kapitel börjar vi med att presentera en bakgrund till vårt valda ämnesområde 
och problem. Vår diskussion leder fram till den problemformulering som vi sedan ämnar 
undersöka i denna studie. Därefter redogör vi i detta avsnitt vilket syfte som vi ämnat uppnå i 
studien. Avslutningsvis visar upp vi upp den avgränsning som vi valt att göra. 

1.1 Problembakgrund 
Under de senaste åren har en flitig diskussion ägt rum kring näringslivets och företagens 
ansvar. Företagsledare framställs antingen som hjältar, i en värld som är alltmer beroende av 
ekonomisk tillväxt, eller så ses de som skurkar i den allt mer globaliserade världsbilden där 
företagen tar vad de vill ha.1 Dock börjar företag som verkar som aktörer på den globala 
marknaden idag allt oftare tillfrågas om att bedriva sin verksamhet med ökat samhällsansvar. 
Utöver finansiella krav finns nu även förväntningar på företagen att visa miljömedvetenhet 
samt måna om sina anställda och den kommun i vilken de bedriver sin verksamhet.2 
 
Ett företag har många kringliggande intressenter och ett flertal av dessa ställer krav på dess 
verksamhet. Den konstanta mediala övervakningen gör att snedsteg blir allt farligare. Detta 
gör att ett företag inte bör försätta sig i en situation där det blir publikt kritiserat för dåliga 
arbetsförhållanden, miljöskandaler eller för ett brott mot de mänskliga rättigheterna. En sådan 
kritik kan slå hårt mot företagets rykte och kan resultera i ett dramatiskt fall i försäljning och 
låg motivation bland medarbetarna. Många företag bestämmer sig istället för att vända detta 
hot till en möjlighet och väljer att presentera sig själva som socialt ansvariga företag.3 Via ett 
engagemang som ett socialt ansvarigt företag söker organisationerna öka sina 
marknadsandelar, uppnå kostnadsfördelar, öka företagets innovation samt öka medarbetarnas 
motivation. Samtidigt önskar de forma sitt moraliska ansvar i företaget. Denna gemensamma 
satsning brukar kallas för Corporate Social Responsibility.4 
 
Det finns i dagsläget många olika sätt att betrakta CSR som begrepp. En del relaterar till CSR 
som en av tre delmoment av begreppet hållbar utveckling ur en företagskontext. De två andra 
beståndsdelarna är företagets miljöstyrning och ekonomi. Elkington anser att CSR bygger på 
konceptet Triple Bottom Line, som med sina tre pelare sedan ligger till grund för begreppet 
hållbar utveckling.5 Triple Bottom Line konceptet ser förutom företagens bidrag via 
ekonomiska aktiviteter även till det miljö- och sociala värde som bolagen ger till samhället 
eller förstör. Termen används, i dess snävaste benämning, till att uppmäta och rapportera 
företagens olika prestationer i ekonomisk, social och miljömässig hänsyn. I en bredare aspekt 
används termen för att ta in samtliga värden som ett företag behöver ta hänsyn till för att 
därmed kunna minimera den skada som deras aktiviteter orsakar, samtidigt som de skall verka 
för skapandet av ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde. Konceptets grundsyfte 
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1 Löhman, Ola, Steinholz, Daniel, Det ansvarsfulla företaget – Corporate Social Responsibility i praktiken, 
(2004), s.9 
2 Cramer, Jacqueline, Corporate Social Responsibility and Globalisation – an action plan for business, (2006), 
s.13 
3 Ibid., s.13 
4 Ibid., s.13 f 
5 Welford, Richard, Corporate Social Responsibility in Europe and Asia – Critical Elements and Best Practice, 
Journal of Corporate Citizenship, Issue 13, p.31-47, Spring 2004, s.32 
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representerar ett alternativt sätt att tänka på konceptet Corporate Social Responsibility och 
skall inte ses som en metod för redovisning.6 
 
CSR i ett internationellt samband är inte längre bara för multinationella företag. På grund av 
den ekonomiska globaliseringen så börjar även mindre bolag blandas in i nätverk av 
internationella leverantörer och kunder.7 Detta gör att bolag verksamma i världsdelar som 
tidigare varit hindrade av sociala kontexter har börjat visa sitt intresse att börja konkurrera 
med bolag som härstammar från de länder som är mer utvecklade inom CSR-rapportering8. 
 
I dagsläget anser vi att det förekommer ett flertal förutfattade meningar kring bolag 
verksamma inom utvecklingsekonomier, exempelvis är frågor om barnarbete mer 
uppmärksammade i vissa världsdelar än andra. Därtill drar många slutsatsen att bolag på 
dessa världsdelar inte heller har tillräckliga ekonomiska resurser och medvetenhet kring den 
egna verksamheten för att kunna skapa en välutformad CSR-rapport. Samtidigt talas det 
mycket om att utvecklingsekonomierna utvecklas i en snabb takt och att de allt mer anammar 
de faktorer och fördelar som kan erhållas genom att producera en välutformad CSR-rapport. 
Om det därmed förekommer skillnader mellan olika bolag beroende på dess ursprung blir 
därmed en intressant fråga. 
 
Ett bolag påverkas konstant av olika intressenter, som med sina förväntningar skapar krav på 
företagens aktiviteter. I sin utformning av CSR-rapporter har företaget därmed ett flertal 
faktorer att reflektera kring för att kunna tillfredställa de gällande kraven. Viktigt är även att 
företag som utvecklar en CSR-policy har de sociokulturella kontexterna i åtanke, samt de 
sociala behov och problemområden som finns i ett land9. Detta gör att företag som är 
verksamma inom olika världsdelar därmed har olika faktorer att beakta i utformandet av sina 
CSR-rapporter. Beroende på den politiska och sociala situation som råder så skiljer sig 
förväntningarna på företaget åt. Ett område som är självklart i ett land kan vara ett väldigt 
centralt ämne för diskussion i ett annat.10 
 
Om detta är fallet betyder det alltså att företag belägna inom olika världsdelar därmed har 
skilda problem och faktorer att ta hänsyn till. Ett antal frågor som har uppkommit ur vårt 
resonemang har därmed blivit hur långt de växande ekonomierna, såsom exempelvis Afrika 
och Asien, har kommit i sin utveckling av CSR-rapporter? Anses egentligen samma faktorer 
vara relevanta att belysa i deras arbete eller prioriteras teman beroende på samhällskontext? 
För att kunna få en förståelse kring vad det är som gör att CSR-rapporter har skilda innehåll 
och utformningar i olika världsdelar, måste vi granska en gemensam bransch som finns 
globalt. Finns det gemensamma teman bland företagen på grund av dess geografiska läge, det 
vill säga kan det antas att påverkan kommer utifrån från intressenterna? Eller skiljer sig CSR-
rapporterna sig åt mellan alla företag, det vill säga kan det antas att varje företag själv 
bestämmer vad de vill ha med i sina rapporter? Detta medför ett ingående analysarbete för att 
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6 Vanclay, Frank, The Triple Bottom Line and impact assessment: how do TBL, EIA, SIA, SEA, and EMS relate 
to each other?, Journal of Environmental Assessment Policy and Management, Vol. 6, No. 3, September 2004, 
pp. 265-288, Imperial College Press, s.267 
7 Cramer, Jacqueline, Corporate Social Responsibility and Globalisation – an action plan for business, (2006), 
s.14 
8 Hädanefter benämner vi Corporate Responsibility rapporter som: CSR-rapporter 
9 Cramer, Jacqueline, Corporate Social Responsibility and Globalisation – an action plan for business, (2006), 
s.68 
10 Ibid., s.68 

 
 



 - Inledning - 
 
leta olika gemensamma teman i CSR-rapporteringen från företag till företag, från världsdel 
till världsdel. Detta resonemang har lett oss till vår problemformulering: 

1.2 Problemformulering 
Vilka skillnader och likheter förekommer det i rapporteringen av Corporate Social 
Responsibility mellan olika världsdelar? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att via en innehållsanalys av ett urval företag inom gruvindustrin, 
skapa en förståelse för vilka huvudfrågor som företag väljer att inkludera i sin CSR-
rapportering på de olika världsdelarna: Afrika, Asien, Europa, Oceanien och Nord- och 
Sydamerika. I undersökningen önskar vi urskilja de skillnader och likheter som förekommer i 
CSR-rapportens utformning beroende på dess ursprung. 

1.4 Avgränsning 
Denna studie har vi valt att avgränsa till bolag verksamma inom gruvindustrin. Detta innebär 
att ingen jämförelse har gjorts av CSR-rapporter inom eller mellan andra 
verksamhetsområden. Valet av bransch föll på gruvindustrin då vi eftersträvade att undersöka 
en bransch där ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor är centrala för en fortsatt 
verksamhet. Detta kändes högaktuellt inom gruvindustrin då de hanterar resurser som är 
begränsade, detta gör att omvärlden många gånger är mer intresserade av att se vilka åtgärder 
som vidtas för att minska påverkan på natur och försök till miljöförbättring. Vi ville även 
undersöka en bransch där vi kunde finna representativa företag på de olika världsdelarna. Vår 
målsättning med valet av område är därför att skapa en förståelse för hur en CSR-rapport 
utformas inom gruvbranschen i de olika världsdelarna för att kunna urskilja de skillnader och 
likheter som förekommer dem emellan. 
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2 Studiens utgångspunkter 
I detta avsnitt tar vi upp den förförståelse som vi ansåg oss inneha vid studiens början kring 
vårt valda ämnesområde. Därefter diskuterar vi kring vårt ämnesval, vår kunskapssyn och det 
perspektiv som vi haft under studiens gång. Slutligen presenterar vi den forskningsansats och 
den metod som vi valt att använda oss av i denna studie. 

2.1 Förförståelse 
Vår ambition i rollen som forskare är att hålla ett objektivt förhållningssätt till det vi studerar 
och i verkligheten är detta inte helt enkelt. Fördomar och förutfattade meningar bär vi 
omedvetet med oss både i vardagen och i vår roll som forskare.11 Därför har vi valt att 
beskriva vilken förförståelse vi bedömer oss inneha och som vi tror kan ha påverkat denna 
studie. Genom detta vill vi uppmuntra dig som läsare att själv göra en bedömning om vår 
förförståelse kan ha påverkat vårt förhållningssätt till studien. 
 
Vi studerar tillsammans civilekonomprogrammet med inriktning redovisning och 
finansiering, vid Handelshögskolan i Umeå, där vi genom kurser i externredovisning, fått 
förståelse för företagens redovisningsarbete. Genom att vi har olika erfarenheter av 
miljöarbete och socialt arbete har vi funnit nya infallsvinklar för att belysa vårt problem. Vår 
förförståelse grundar sig i studier på gymnasial nivå där en av oss läste naturvetenskapliga 
programmet och den andra läste samhällsvetenskapliga programmet. Den av oss som läste 
samhällsvetenskapliga programmet har efter gymnasiet läst Naturvetenskapligt Basår vid 
Mitthögskolan och förvärvat naturvetenskapliga kunskaper på gymnasienivå. Under 
gymnasietiden var en av oss engagerad i gymnasieskolans miljögrupp och den andra läste en 
gymnasiekurs i miljökunskap. Vi studerar för tillfället Mastersprogrammet på 
civilekonomutbildningen, dock har vi valt olika inriktningar, en av oss har revisionsinriktning 
och den andra finansieringsinriktning. 
 
Den arbetslivserfarenhet vi har fått har skapat en insikt i hur företag sköter sitt sociala och 
miljömässiga arbete på lokal nivå, då vi båda arbetat på företag som månar om miljön och har 
ett visst samhällsengagemang. Dock har vi ingen erfarenhet av gruvindustrin, alltså den 
bransch som vi avser att studera i denna uppsats. Vi har genom företagens hemsidor och andra 
publicerade källor försökt att skapa en uppfattning om branschen. Vår förståelse för 
miljöproblem och för sociala frågor har vi fått genom de studier som nämns ovan, via 
litteraturstudier och genom media. I vår studie av vetenskaplig litteratur har vi använt oss av 
både facklitteratur och vetenskapliga artiklar både på svenska och på engelska. Vår kunskap i 
det engelska språket har vi erhållit genom studier på gymnasial nivå samt att vi genom vår 
utbildning på Handelshögskolan i Umeå har fått erfarenhet av engelskspråkig facklitteratur, 
då många av våra kurser endast innehållt engelska kursböcker. 
 
Våra förutfattade meningar kring företags CSR-redovisningar är att företaget genom att 
publicera en sådan redovisning försöker legitimera sig gentemot ägare och potentiella 
aktieägare. Vi anser det vara viktigt i en sådan miljökänslig bransch som gruvindustrin att 
kunna presentera sitt miljöarbete och engagemang i samhället, dessutom tror vi att det finns 
en stor miljömedvetenhet inom branschen. Vi tror även att de mindre utvecklade ekonomierna 
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har företag som i större utsträckning engagerar sig i samhällsfrågor, medan företag i de stora 
ekonomierna som USA och EU är intresserade av att publicera ekonomiska fakta. 
 
Med denna förförståelse och våra förutfattade meningar har vi gått in i vår roll som forskare. 
Vi anser dock inte att detta påverkat studien i någon större omfattning. Den litteratur vi valt 
att studera har vi hittat genom sökfunktioner i exempelvis bibliotekskataloger. Därför tror vi 
inte att vår förförståelse påverkat vårt urval av litteratur mer än de sökord vi använt. De 
företag vi valt i de olika världsdelarna tror vi inte ha påverkats av vår förförståelse då den var 
mycket ringa då studien inleddes. 

2.2 Ämnesval 
Att CSR-rapportering blivit ett allt mer återkommande inslag i dagens organisationer är ett 
faktum och svårt att undgå. Av olika anledningar strävar företag världen över efter att visa 
upp sitt ekonomiska, sociala och miljömässiga arbete inför diverse intressenter, som 
exempelvis miljöorganisationer, samhälle och regeringar. Genom dessa kan de åskådliggöra 
vad just deras organisation gör för att påverka och motverka de negativa effekter som skulle 
kunna och faktiskt uppkommer ifrån deras verksamhet. Beroende på företagets nationalitet 
kan rapportens utformning komma att påverkas av dess geografiska placering, landsspecifika 
intressenter och övriga kringliggande faktorer. För om ett företag är verksamt i ett land där 
samtliga konkurrenter framställt en utvecklad CSR-rapportering medan företaget självt är 
kvar på ”ruta ett” skapas en konkurrensfördel för de övriga, vilket gör det troligt att företaget 
ser på sina konkurrenter och därefter skapar en rapportering som är lik den som övriga 
framställt. Vi tror därav att det är troligt att företagen tar efter sina konkurrenter för att stärka 
sin position på marknaden även i sociala som miljöfrågor. 
 
I världen har det dykt upp ett flertal internationella riktlinjer utefter vilka företagen kan välja 
att utforma sitt arbete, dock existerar direktiv endast på frivillig basis vilket gör att ett företag 
egentligen kan välja själva vilket material som de önskar inkludera i sin rapport. Bristen på ett 
klart och tydligt regelverk gör att företagen presenterar den information som de vill framhäva, 
vilket även kan resultera i att material introduceras till allmänheten som är vinklat. Denna 
avsaknad på regelverk gör även att rapporterna ser väldigt olika ut mellan olika företag. 
Beroende på både kulturella, samhällsmässiga och religiösa faktorer kan en redovisning anta 
olika utseende. Med vårt specifika ämnesval önskar vi visa på att CSR-rapporter utformade i 
olika världsdelar kanske skiljer sig åt beroende på dess ursprung och att de även kan ha 
likheter när särskilda aspekter av arbetet betraktas närmre. I vår studie har vi därför valt att se 
på gruvindustrin, en bransch där bland annat miljöfrågorna är högaktuella, för att på så sätt 
finna skillnader och likheter mellan CSR-rapporterna skapade i olika världsdelar. 
 
Då en enhetlig rapportering inom revisionsområdet börjat eftersträvas internationellt så ansåg 
vi det även vara intressant att se på CSR-rapporteringen. Är samma faktorer inkluderade i 
CSR-rapporter över hela världen eller finns det skillnader? Anses vissa teman vara av större 
vikt i vissa länder än i andra? Kan det exempelvis finnas skillnader eller likheter mellan de 
rapporter som skapats av företag i Europa och i Afrika? Denna studie bör därför vara av 
intresse för de organisationer och de som är verksamma inom hållbarhetsrapportering. Därtill 
bör studien vara intressant för företagsekonomer då studien till viss del även berör hur CSR-
rapporteringen utvecklas inom olika utvecklingsekonomier och hur dessas rapportering skiljer 
sig från de etablerade länderna i väst. Det kan även vara av intresse för ett företag inom 
gruvbranschen för att dessa skall kunna se på hur långt gånget ett CSR-arbete har fortskridit i 
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den egna världsdelen och vad som skiljer just deras rapporter gentemot andra kontinenters 
som är verksamma inom samma bransch. På detta sätt kan företagen iaktta hur de kan 
förbättra sin rapportering för att kunna mäta sin prestation med sina konkurrenters. 
 
Vårt val av ämne grundar sig dels på tidigare miljöengagemang, där en av oss varit aktiv i en 
miljögrupp samt att vi under våra studier vid Umeå Universitet skapat ett stort intresse för 
CSR-rapporteringens utformning och förekommande i företags ekonomiska rapporter. Då 
CSR är ett koncept som återkommer i ett flertal branscher valde vi att inrikta oss på ett 
verksamhetsområde där miljöfrågor är av största vikt, samt där vi ansåg oss kunna finna en 
god spridning av företag världen över. Gruvindustrin föreföll för oss då vara en intressant 
bransch att studera då bland annat miljöfrågor inom detta område är av stor vikt för att kunna 
fortsätta bedriva en verksamhet med fortsatt gott genomslag mot intressenter. Ur detta 
resonemang har vi därför valt att inrikta vår studie på att göra en innehållsanalys av trettio 
CSR-rapporter i fem världsdelar för att finna återkommande och avvikande element i 
rapportens utformning. Av detta hoppas vi kunna urskilja vad företag anser vara relevant 
beroende på kringliggande omständigheter samt kunna finna teman i vissa världsdelar som 
skulle kunna vara bra att implementera i andra världsdelars CSR-rapporteringar. Via denna 
analys eftersträvar vi även att kunna betrakta hur långt den ekonomiska, sociala och 
miljömässiga rapporteringen kommit att utvecklas på olika delar av världen. 
 
För vår egen del anser vi ämnet vara relevant då det är troligt att vi i vårt framtida arbete som 
ekonomer kommer att ställas inför arbetsuppgifter som rör både ekonomi, sociala och 
miljöfrågor. CSR-rapportering är koncept som är mycket troligt att fortsätta öka i framtiden. 
Detta argument stödjer vi mot att intressenter i dagens samhälle blir allt mer måna om att öka 
sin medvetenhet på både miljömässig, ekonomisk och politisk nivå. Denna utveckling 
resulterar i att företagen eftersträvar att visa framfötterna i CSR-konceptets utveckling för att 
visa på både en god företagsimage och ett gediget samhällsansvar. Slutligen tror vi att 
möjligheten att någon av oss arbetar med ekonomiska, sociala och miljöfrågor på annan 
destination än Sverige är relativt stor, varav det känns relevant att se på hur andra länder 
utformar och bedriver sin CSR-rapportering. 

2.3 Kunskapssyn 
I vår roll som forskare tar vi utgångspunkt i en kunskapsteori. Beroende på vilken teori vi 
väljer att använda kommer vår uppfattning av verkligheten att påverkas.12 Vi vill nedan 
klargöra för våra kunskapsteoretiska ståndpunkter och utifrån de två mest allmänna teorierna, 
positivism och hermeneutik, beskriva hur vi i denna uppsats ser på verkligheten. 
 
Positivismen utgår ifrån uppfattningen att naturvetenskapliga metoder passar den 
samhällsvetenskapliga forskningen Endast de företeelser som är observerbara för sinnena är 
godtagbar som kunskap.13 Positivisternas mål med forskningen är inte att tolka utan att 
avbilda det studerade subjektet och studien ska hållas helt fri från forskarens egna 
värderingar, vilket många anser är omöjligt, och därför passar inte en positivistisk 
kunskapssyn i den samhällsvetenskapliga forskningen.14 
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Inom hermeneutiken möter forskaren det som ska studeras med en förförståelse, vilket är en 
nödvändighet om en text eller ett fenomen ska tolkas.15 Den hermeneutiska forskarens mål 
med sin studie är att tolka fenomen och att koppla ihop delar till ett helhetsperspektiv.16 
 
Då avsikten med denna uppsats är att via en innehållsanalys skapa en uppfattning om hur 
företagets CSR-rapporter ser ut i de sex världsdelarna anser vi att vårt synsätt är avbildande 
och inte tolkande, därmed positivistiskt. Genom att fördjupa oss i texter vill vi hitta teman 
som framstår i CSR-rapporter, kvantifiera dessa och därefter dra slutsatser av det material vi 
studerat. 
 
Om vi istället hade haft en hermeneutisk kunskapssyn, hade vi valt att samla in primärdata, 
exempelvis via intervjuer med företag. Därefter tolkas resultatet och sedan appliceras 
resultatet på teorier och utifrån detta dras generella slutsatser17.  Då vårt syfte inte är att tolka 
utan att vara objektiva i vår studie ser vi inte att det hermeneutiska synsättet passar oss. Vi ser 
också att då studien sträcker sig över landsgränser uppstår både problem med kommunikation 
och språk. Möjligtvis kan en studie baserad på intervjuer ha givit oss ett annat resultat. Dock 
anser vi att denna typ av studie inte är applicerbar på vår problemställning. 

2.4 Perspektiv 
Vi anser det är viktigt att klargöra för läsaren vilket perspektiv vi strävat efter att ha under 
denna studie. Perspektivet är ett medvetet val och det påverkar vilken verklighet vi kommer 
att upptäcka18. 
 
Vi har valt att betrakta verkligheten genom ett redovisarperspektiv. Genom att se CSR-
rapporterna genom detta perspektiv vill vi se till CSR-berättelsernas sammansättning och 
utifrån vårt perspektiv urskilja fenomen. Detta innebär att vi försökt vara så objektiva som 
möjligt och försökt utnyttja vår kunskap om redovisningsteori och praxis som vi erhållit i våra 
tidigare universitetsstudier i ämnet redovisning. Hade vi istället valt att se studien genom ett 
intressentperspektiv hade våra värderingar om företagen påverkat vår innehållsanalys och 
resultatet hade möjligen blivit annorlunda. Vi anser att ett sådant perspektiv inte är ett 
passande perspektiv då det inte ger en rättvis bild av företags CSR-rapporter. 

2.5 Forskningsansats 
I varje studies förarbete ingår att forskaren ska ta ställning till vilket angreppssätt som lämpar 
sig för studien, detta val görs utifrån forskarens egen kunskapssyn och problemets 
egenskaper. De tre sätt som brukar omnämnas är abduktiv, induktiv och deduktiv ansats.19 
  
Med den deduktiva ansatsen försöker forskaren, med hjälp av i förväg uppställda teorier, 
applicera empiriska data och därigenom verifiera eller falsifiera sina teser, och förutsätter i 
regel en positivistisk kunskapssyn. Induktiv ansats är ofta sammankopplat med den 
hermeneutiska synen. Här är tolkningen central för att utifrån empiriskt material utveckla 
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teorier.20 Den abduktiva ansatsen utgår från troliga samband och drar slutsatser genom att 
utesluta faktorer, pendlar mellan empiri och teori och låter slutsatsen växa fram.21 
 
I vår strävan efter ny kunskap om CSR-rapportering i världen har vi valt den abduktiva 
ansatsen. Genom denna metod vill vi söka nya vinklingar kring CSR-rapporter och dess 
innehåll. Vi har använt oss av en teoretisk referensram där dels etablerade teorier finns och 
dels fakta från de olika världsdelarna. Utifrån dessa är vårt syfte inte att verifiera och falsifiera 
de teorier som ställts upp utan att genom att ha detta som grund bilda vår egen uppfattning om 
likheter och skillnader. Med hjälp av CSR-rapporter vill vi utföra en empirisk undersökning i 
form av en innehållsanalys och utifrån denna skapa förståelse för skillnader och likheter i 
denna slags rapportering i de olika världsdelarna. 
 
Den induktiva ansatsen brukar benämnas som den väg en upptäckare tar, men då vi redan i 
vår teoretiska referensram har etablerade teorier och undersökningar som gjorts så anser vi 
inte att vi har en induktiv ansats. I denna slags forskningsansats utgår inte studien ifrån 
vedertagna teorier, vilket vi har gjort till viss del i vår undersökning, och vi eftersträvar 
därmed inte att generera ny teori. 
 
Om vår avsikt istället varit att verifiera eller falsifiera redan vedertagna teorier skulle vi ha 
valt ett deduktivt angreppssätt. Detta tillvägagångssätt passar inte vår studie eftersom vi inte 
anser att det finns någon kunskap som passar vår studie. Med det menar vi att vi i vår studie 
inte utgått ifrån vedertagna teorier vid utformningen av kodschema, dock har teorier använts 
för att sedan få stöd vid analysen av materialet. Studien skulle med en deduktiv ansats ha 
börjat med en insamling av teori och tagit våra utgångspunkter i dessa teser. Med en sådan 
ansats kunde studien ha genomförts på ett annat sätt, exempelvis genom en enkätstudie22. Då 
vår studies syfte är att undersöka CSR-rapporters innehåll tror vi att en deduktiv ansats skulle 
ha givit oss problem då det finns få studier och lite genererad teori på vårt forskningsområde. 

2.6 Val av metod 
Inom vetenskapen talas det ofta om kvantitativa och kvalitativa studier. Den kvantitativa 
metoden har ett naturvetenskapligt sätt att undersöka mänskliga fenomen, här används ofta 
enkäter eller annan numerisk data för att kunna dra generella slutsatser. Kvalitativa studier 
lägger ofta vikten vid ord och inte vid kvantiteten insamlad empiri. Syftet med kvalitativa 
undersökningar är att ge en mer utförlig beskrivning av ett specifikt fenomen och är inte en 
lämplig metod då det finns lite tidigare forskning på ämnet. Även om detta är två helt olika 
ansatser är det möjligt att kombinera dessa för att få en så komplett studie som möjligt.23 
 
Då vi i denna studie försöker skapa en överblick över CSR-rapporters sammansättning väljer 
vi att kombinera en kvalitativ undersökning med en kvantitativ. Vi vill dels försöka 
kvantifiera rapportens innehåll för att underlätta jämförbarheten mellan de olika världsdelarna 
och även försöka tolka rapporterna för att kunna konstruera ett applicerbart kodningsschema. 
Därigenom ämnar vi försöka tolka de skillnader och likheter som uppstår på de olika 
kontinenterna. Detta gör vi lättast genom en ”semikvantitativa” studie där vi genom en 
innehållsanalys dels använder oss av en kvalitativ metod för att undersöka innehållet i syfte 
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att konstruera kodmallen som sedan används i studien och dels en kvantitativ metod för att 
göra skillnaderna i rapporterna jämförbara. 
 
Möjligheten att använda andra metoder finns givetvis. Genom en helt kvantitativ metod, 
exempelvis en undersökande enkätstudie, skulle vi kunna undersökt vad de ansvariga inom 
företaget som arbetar med sociala och miljömässiga frågor säger att de har med i företagets 
CSR-rapporter. Fördelen med denna metod är att vi skulle nå ut till fler företag, men vi har 
dock valt bort detta angreppssätt då vi anser att denna metod skapar en del problem. En 
omfattande enkätstudie i flera olika länder kräver gedigna språkkunskaper då vi inte kan anta 
att alla CSR-ansvariga pratar engelska. Även om vi anser oss ha en del språkkunskaper utöver 
engelska och svenska tror vi att detta skulle bli ett problem. Ett annat problem med till 
exempel en enkätstudie är accessen till respondenterna då dessa bor i ett stort antal olika 
länder. Vi tror att svårigheten med access skulle påverka vår studie negativt då bortfallet 
skulle bli stort. Genom att vi i en enkätstudie inte har CSR-rapporter som utgångspunkt tror vi 
inte att denna typ av metod skulle passa vår studies syfte. 
 
En helt kvalitativ studie, till exempel intervjuer med företags ansvariga för miljö- och 
socialarbete, skulle kunna genomföras antingen via telefonintervjuer eller via elektronisk 
kommunikation, såsom e-post eller med program för direktmeddelanden i realtid. Fördelen 
med en telefonintervju eller elektronisk kommunikation i realtid är kontakten med 
respondenten och möjligheten att ställa följdfrågor och få oklarheter i företagets CSR-
rapporter förklarade. Vi anser att denna typ av studie skulle bli problematisk då vi genomför 
en internationell studie. Som vi påpekar ovan, är våra språkkunskaper relativt begränsade och 
vi tror att detta skulle skapa problem vid en intervju. Vi anser också accessen är ett problem 
vid denna typ av studie, då undersökningen genomförs globalt. Vi har valt bort en helt 
kvalitativ studie då vi anser att denna typ av undersökningsmetod inte passar det syfte vi har 
med denna uppsats. 

 
 Nordlander & Söderström 9

 
 



 - Teoretisk referensram - 
 

3 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen inleder vi med en diskussion kring vårt val av teorier och en 
översiktsbild av teorikapitlets upplägg. Därefter inleds avsnittet med en presentation av 
begreppet Corporate Social Responsibility och dess olika beståndsdelar. Vi presenterar sedan 
CSR i en internationell kontext och lägger fram de sex världsdelarnas karaktärsdrag, 
skillnader och likheter. Slutligen introduceras intressentteorin och legitimitetsteorin innan vi 
ger en sammanfattning av teorikapitlet som helhet. 

3.1 Val av teori 
Uppbyggnaden av vår teoretiska referensram tar sin utgångspunkt i studiens 
problemformulering och syfte. De teorier som vi valt att inkludera är de som vi ansett vara 
relevanta för att kunna belysa vårt problem och för att nå vårt syfte med denna studie. 
Avsnittet inleds med en beskrivning över sammansättningen av den teoretiska referensramen. 
Detta ansåg vi vara relevant för att skapa en god överblick av avsnittets utformning samtidigt 
som vi önskade ge en motivering till varför vi valt att ta med de teorier som inkluderats i 
studien. Därefter introduceras begreppet Corporate Social Responsibility för att ge en 
bakgrund till konceptets betydelse, dess olika beståndsdelar och innehåll. Genom att skapa en 
förståelse för begreppets innebörd och för de områden som innefattas av CSR-rapporten 
byggs bakgrunden upp för denna studie. Utan en bakomliggande förståelse för begreppet 
anser vi det vara svårt att skapa sig en grundläggande uppfattning om denna studie. 
 
Då vår avsikt med denna uppsats är att se till CSR-rapporteringens utformning och tematiska 
uppbyggnad i en internationell kontext inom gruvindustrin, har vi i nästa avsnitt valt att ta upp 
en kort diskussion rörande de förutsättningsskiljaktigheter som finns för CSR i olika 
kontinenter. Detta för att ge en förståelse för hur länder kan se relevans i att inkludera olika 
teman i rapporterna beroende på regionspecifika faktorer. Därefter presenterar vi ett avsnitt 
där vi beskriver en kort bakgrund för hur CSR utvecklingen ägt rum i de olika världsdelarna. 
Därtill presenterar vi i avsnittet teori kring de utmärkande drag som CSR-rapporter innehar 
beroende på kontinent. Vi lyfter i denna del även fram en del skillnader och likheter, som det 
enligt teoretiker existerar mellan de respektive världsdelarnas CSR-rapportering. Genom att i 
uppsatsen presentera skilda perspektiv på CSR i de respektive världsdelarna, samt 
karaktärsdrag och skillnader och likheter, ämnar vi visa vilka de underliggande faktorerna kan 
vara till att det existerar just skillnader och likheter i CSR-rapporter upprättade av gruvföretag 
belägna på olika världsdelar. 
 
För att belysa företagens samexistens med intressenter och samhällsfaktorer, har vi i nästa del 
av den teoretiska referensramen valt att lyfta in intressentteorin. Då intressentteorin är en 
evigt aktuell och föränderlig modell där nya intressenter utvecklas i takt med samhället, så har 
vi valt att lyfta in ett flertal skribenter för att belysa hur synen på intressenterna har förändrats 
genom tiderna. Samtidigt vill vi visa på hur olika typer av intressent- och samhällsgrupper 
påverkar ett företag i deras ekonomiska, sociala och miljömässiga aktiviteter. Syftet med 
intressentteorin i denna studie har dels varit att visa på hur intressentkrav kan vara en 
bakomliggande faktor till att företagen väljer att visa sitt sociala och miljömässiga ansvar, 
men även hur de slutligen väljer att utforma sina rapporter. Ljungdahl lyfter bland annat fram 
att CSR-rapportering bör genomföras av företagen, där de visar sitt hållbarhetsansvar, för att 
detta gynnar företagen ekonomiskt i längden. Han menar även att företag endast är villiga att 
visa information rörande deras sociala och ekonomiska ansvar om de tror att detta bidrar till 
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att företaget får en bättre image24. Med stöd av detta resonemang valde vi därför att inkludera 
intressentteorin i denna studie. 
 
Legitimitetsteorin utgör den teoretiska referensramens slutliga avsnitt. Denna diskuterar vad 
ett företag gör för att legitimera sina aktiviteter och handlingar. Då CSR-rapportering är ett 
frivilligt engagemang från företagen kan det vara relevant att lyfta in denna teori, för att visa 
på vad företag väljer att inkludera i sina CSR-rapporter och om detta material på något sätt 
kan tänkas legitimera materialet. 
 
Vår tanke bakom den teoretiska referensramen har varit att skapa en grund att stå på inför vår 
analys av det insamlade empiriska materialet. Nedan har vi sammanfattat den modell som vi 
utgått ifrån vid skapandet av vår teoretiska referensram: 
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Figur 1: Teoridisposition 
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3.2 Corporate Social Responsibility 
Den Europeiska Kommissionen definierar Corporate Social Responsibility på följande sätt:  
 

”Ett koncept där företag integrerar sociala och miljömässiga frågor i deras 
företagsverksamhet  och i deras interaktion med sina intressenter, på frivillig basis”25 

3.2.1 Begreppet Corporate Social Responsibility 
Den Europeiska Kommissionens definition av Corporate Social Responsibility (CSR) 
beskriver det som ett koncept där företagen på frivilligt initiativ innefattar både sociala och 
miljömässiga frågor i sin rapportering. CSR bör inte skiljas från företagets strategi eller 
verksamhet, utan handlar om att integrera de sociala och miljömässiga frågorna i dessa.26 En 
annan central aspekt inom definitionen av CSR är hur företaget väljer att interagera med 
interna och externa intressenter som exempelvis; anställda, kunder, grannar, NGO’s27 och 
allmänna myndigheter28. Oberoende om CSR definieras utifrån ett strikt etiskt, ett 
hållbarhetsperspektiv eller ett annat perspektiv, så har intressenterna en avgörande betydelse 
och bör tas hänsyn till29. 
 
Företag som bestämmer sig för att rapportera kring sitt CSR-arbete väljer vanligtvis att 
publicera denna information via en ”hållbarhetsredovisning”. I denna redovisar företaget 
information från de tre områdena: ekonomi, sociala frågor samt miljöområdet. Värderingar 
och andra företagsprinciper är också ett vanligt återkommande element i 
hållbarhetsrapporterna. Företaget redovisar i denna både anledningar till att redovisa CSR 
samtidigt som de visar vilka prestationer som de har uppnått inom området.30 
 
CSR är ett begrepp som kan och har betraktats ur många olika synvinklar. Ett av dessa är att 
är att se det utifrån konceptet Triple Bottom Line. Triple Bottom Line innebär att företagens 
framgång inte endast bör mätas i finansiella mått. Detta paradigm åsyftar istället till att 
företaget skall bedömas utifrån dess ekonomiska, sociala/etiska och miljömässiga 
prestationer. Tanken med Triple Bottom Line är att företagen skall rapportera kring sina 
huvudsakliga förpliktelser till samhället, de anställda, kunder och leverantörer. Samt att dessa 
bör mätas, revideras och rapporteras precis som ett företags finansiella prestationer i allmänna 
bolag.31 
  
Archie B. Carroll beskriver Corporate Social Responsibility som bestående av fyra olika typer 
av socialt ansvar. I hans modell ”The Pyramid of Corporate Social Responsibility” 
porträtteras de fyra beståndsdelarna av CSR (se Figur 2). Denna byggs upp med grundstenen 
”det ekonomiska ansvaret”, som syftar till att den ekonomiska prestationen underbygger 
företagets övriga ansvarsområden. Det ”juridiska ansvaret” ses som pyramidens andra 
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26 Ibid 
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28 Europeiska Kommissionen, http://ec.europa.eu/enterprise/csr/index_en.htm, 2007-05-13, 17:42 
29 Löhman, Ola, Steinholz, Daniel, Det ansvarsfulla företaget – Corporate Social Responsibility i praktiken,  
(2004), s.128 
30 Ibid., s.25 
31 Norman, Wayne, MacDonald, Chris, Getting to the bottom of ”Tripple Bottom Line”, Business Ethics 
Quarterly, Volume 14, Issue 2, ISSN 1052-150X, pp.243-262, s.243 

 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/csr/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/csr/index_en.htm


 - Teoretisk referensram - 
 
grundsten. Detta då företag förväntas följa de lagar och regler som samhället satt upp för vad 
som räknas som ett korrekt eller felaktigt beteende.32 
 
Som en tredje byggsten belyses företagets ”etiska ansvar”. I detta ansvar innefattas kraven av 
vad som är rättvist, korrekt och en önskan att minimera all skada på sina intressenter. Den 
fjärde komponenten utgörs av det ”filantropiska ansvaret”. I detta innefattas förväntningen att 
företaget bidrar med finansiella och humana resurser till samhället. Pyramiden är tänkt att 
porträttera hur CSR innehåller ett flertal komponenter som tillsammans sammanfattar 
begreppet.33 Vi anser att det filantropiska ansvaret är det mest centrala elementet för företagen 
att beskriva i en CSR-rapport. Detta då vi ser CSR-rapporten som ett av de främsta verktygen 
för företagen i sin strategi att synas som en god samhällsmedborgare i både media och även 
för sina centralaste intressenter. Denna ansvarsfulla roll blir allt mer central i dagens samhälle. 
 
Carrolls pyramid ämnar skapa en förståelse för ett företags ekonomiska, juridiska, etiska och 
filantropiska prestationer. Till vilken grad företaget tar på sig ansvaret varierar beroende på 
företagets storlek, ledningsfilosofi, företagsstrategi och företagets ekonomiska status. De fyra 
ansvarskomponenterna skall ge en grund för ett företags CSR-arbete. Den säger att företaget 
ska vara: vinstskapande, lyda lagar och regler, vara etiskt och vara en god medlem i 
samhället.34 I Carrolls modell saknar vi fokus på de miljörelaterade frågorna inom CSR vilka 
vi själva anser vara väldigt viktiga. Därför anser vi att ett tydliggörande behöver göras och 
eventuellt tilläggas i teorin för att göra modellen komplett. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figur 2: Omarbetad modell, Carroll, B. Archie, The Pyramid of Corporate Social 
Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, Buziness 
Horizons, Vol. 34, Issue 4, July-August, 1991. s. 42 
 
Löhman och Steinholz anser däremot inte att begreppet CSR kan innefattas under 
benämningen ”företagets sociala ansvar”. Dessa anser att CSR är en kombination av tre 
                                                 
32 Carroll, B. Archie, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of 
Organizational Stakeholders, Buziness Horizons, Vol. 34, Issue 4, July-August, 1991, s.42 
33 Ibid., s.42 
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separata element, i form av: Sustainability (hållbar utveckling), Corporate Accountability 
(företagets ansvar) och Corporate Governance (hur företaget sköts).35 Hållbar utveckling är 
ett begrepp som avser beskriva hur människan skall klara av att balansera de sociala, 
ekonomiska och miljöfrågorna i vår värld så att den långsiktiga överlevnaden inte hotas.36 
Corporate Accountability fokuserar på organisationens trovärdighet medan Corporate 
Governance behandlar hur företaget styrs.37 

3.2.2 CSR i en internationell kontext 
Det finns många åsikter idag som lyfter fram de differenser som finns mellan olika länders 
förutsättningar att fungera i den globala ekonomin. Värderingar och förväntningar i den 
industrialiserade världen finns även för de mindre utvecklade företagen. Därför anser många 
att det viktigt att skapa förutsättningar för en social utveckling i de länder i världen som har 
störst behov, för att på så sätt kunna justera den obalans som råder.38 
 
Corporate Social Responsibility har i internationella sammanhang utvecklats till att gälla för 
fler än bara de multinationella företagen. Den ekonomiska globaliseringen har lett till att även 
mindre bolag blandas in i nätverk av internationella leverantörer och kunder.39 Jacqueline 
Cramer lyfter fram att ett företag som önskar göra affärer med företag i andra regioner bör 
acceptera deras CSR, genom att de kan dra nytta av den då de på förhand kan erhålla 
information om de attityder som finns gentemot CSR i landet.40 Med tanke på de stora sociala 
kontextskillnader som existerar mellan olika länder, är det centralt för ett företag att beakta de 
sociala problem och den politiska situation som finns i ett land när det utvecklar sin CSR i det 
särskilda landet. Ett företag bör anpassa sin CSR-policy till de nationella behov och de lokala 
seder som är rådande i ett land41. Detta innebär att ett företag som håller på att utveckla en 
CSR policy även måste ha de sociokulturella kontexterna i åtanke, samt de sociala behov och 
problemområden som finns42. Vi anser att det är viktigt att företag accepterar de specifika 
kultur- och samhällsfrågor som finns i landet dock menar vi att det även är viktigt att företaget 
inte lägger så stort fokus på en fråga. Vi vill hellre se att företaget finner en balans mellan de 
olika områdena inom CSR. 
 
Jedrzej George Frynas anser att det finns allt mer grundande bevis på att företag från växande 
ekonomier, som Sydafrika och Malaysia, erhåller en ökad medvetenhet om CSR och att de 
strävar efter att bli goda medlemmar i samhället43. Vi ser inte detta fenomen som en strävan, 
vi vill hellre mena att det förändrade beteendet beror på de krav som ställs på företaget av 
samhället och andra intressentgrupper. Frynas argumenterar att företag på de växande 
marknaderna till om med överträffar de välutvecklade länderna i ett flertal sammanhang. I en 
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35 Löhman, Ola, Steinholz, Daniel, Det ansvarsfulla företaget – Corporate Social Responsibility i praktiken, 
(2004), s.16 
36 Ibid., s.16 
37 Ibid., s.16 
38 Ibid., s.35 
39 Cramer, Jacqueline, Corporate Social Responsibility and Globalisation – an action plan for business, (2006), 
s.14 
40 Ibid., s.84 f 
41 Ibid., s.84 
42 Ibid., s.68 
43 Frynas, Jedrzej George, Corporate Social Responsibility in Emerging Economies, Journal of Corporate 
Citizenship, Issue 24, Winter 2006, s.16 
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studie gjord av Zulkifiki och Amran rapporterade fler malaysiska företag att de hade en ISO 
14001 certifiering än de bolag som rapporterade från de utvecklade länderna.44 
 
Cramer diskuterar kring ett flertal faktorer som kan vara en anledning till att det existerar 
tematiska skillnader i CSR-rapporter mellan kontinenter. Hon lyfter i sin diskussion fram ett 
flertal exempel. Däribland att man i Sydafrika kan finna att vanliga teman är ”black 
empowerment” och kampen mot AIDS. I USA associeras CSR ofta med välgörenhet, medan 
man i Nederländerna ser verksamheten som något som går utöver vad lagen kräver. Beroende 
på den politiska och sociala situation som råder i ett land så skiljer sig förväntningarna på 
företaget åt.45 Vi anser även att religionen är en faktor som påverkar vilka krav som ställs på 
företag verksamma i olika länder. I ett land där religionen har stor inverkan på samhället ser 
vi detta som betydelsefullt. 
 
Skillnader i synsätt mellan olika länder anser Cramer vara ett resultat av:  

 De sociala problem som finns och vilken prioritet de har i det specifika landet 
 Vilket förhållande som existerar mellan (multinationella) företag och den lokala 

regeringen 
 Vilket förhållande som existerar mellan (multinationella) företag och deras intressenter 

(inklusive sociala organisationer) och rollen som innevånarna har.46 
 
Cramer anser vidare att den betydelse som Corporate Social Responsibility får i ett land 
bestäms av de sociala prioriteringar och den politiska och sociokulturella kontexten som 
råder47. Företag som rör sig på den internationella marknaden behöver därför överlägga de 
skillnader som finns gällande hur ett företag tolkar begreppet corporate social responsibility.48 
 
Allteftersom globaliseringen tar vid görs leverantörskedjor alltmer internationella. Dock 
väljer ofta de rikare välutvecklade länderna att kontraktera ut en ökad del av sin produktion 
till företag i låglöneländer för att sedan sälja sina färdigställda produkter på marknader i väst. 
Detta agerande är en respons till den allt ökande konkurrens som råder på den globala 
marknaden sett utifrån kriterierna pris, kvalitet och leveranstider. Cramer menar att den ökade 
konkurrenssituationen kan leda till att företagen i väst placerar för stort fokus på den 
ekonomiska vinsten, medan faktorer som socialt ansvar och en god miljöpolicy försummas.49 
Detta stärks av Frynas som lyfter fram att företag i Europa ofta bortser från det filantropiska 
ansvaret på grund av att de inte anser detta tillhöra företagets kärnaktiviteter.50 

3.2.3 Utformning av CSR i studiens sex världsdelar 
För att ge en tydligare bild över CSR-rapporteringens utveckling i de olika regionerna 
kommer vi i detta avsnitt att presentera en kort beskrivning av dess utveckling i respektive 
världsdel. Att rapportera kring ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor har blivit väldigt 
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vanligt i länder som Japan, Australien och Sydafrika. Då vi i denna uppsats ämnar undersöka 
de tematiska innehållsskillnader som finns i CSR beroende på företags ursprung så har vi valt 
att lyfta in rapporter från de sex världsdelarna: Asien, Oceanien, Europa, Afrika samt Nord- 
och Sydamerika. Detta har inneburit att vi i denna studie även valt att inkludera regioner där 
CSR-rapportering ännu befinner sig i en utvecklingsfas. Dessa regioner är exempelvis: Asien, 
Sydamerika och Afrika. 

3.2.3.1 Afrika 
I Afrika har ett socialt ansvar varit en del av livsstilen, förekommande långt innan det att 
företag från väst började exportera den mer formaliserade CSR-synen på begreppet51. Idag 
handlar CSR om att lyckas kombinera företagets verksamhet med de sociala värderingar som 
intressenterna har krav och behov av att organisationen överlägger. Företag i Afrika har idag 
hamnat i en situation där de förutom ekonomiska faktorer även betraktas utifrån sociala och 
miljömässiga prestationer.52 
 
Den motivation som råder gällande CSR i Afrika är väldigt olika gentemot företag i andra 
världsdelar där konceptet är gällande. I USA har företagens CSR-aktiviteter blivit en del av 
den kommersiella världen. I Europa kommer kraven om CSR från regeringen, i form av 
förväntningar, inte lagtext, över hur företagen förväntas bete sig. Starka åsikter och krav i 
dessa frågor från intressenter påverkar företagen, och främst politiker kommer att uppmuntra 
att företagen håller de tagna initiativen. I de asiatiska länderna, där många likheter finns med 
Afrika, kan starka reflektioner synas av hur kommunen och traditionen reflekterar deras 
utformning av CSR-rapporterna.53 
 
Rapporteringen av sociala och ekonomiska frågor är ett relativt nytt begrepp ibland de 
afrikanska bolagen och existerar endast i vissa länder. Sydafrika är dock ett undantag i 
regionen där gruvdrifts-, detaljhandels- och försäkringssektorn varit producenter av rapporter 
rörande deras CSR-prestationer i ett flertal år. Anledningar till den höga kvantiteten och 
kvaliteten av hållbarhetsrapporter i Sydafrika kan förklaras av ett antal socio-politiska 
faktorer. Faktorer som ökade corporate governance krav, inklusive en införande av King Code 
of Corporate Governance (King II) för alla listade bolag, Johannesburg Stock Exchange (JSE) 
Securities Exchange’s SRI Index, har ökat nivån på genomskinligheten och pålitligheten som 
krävs av företagen som är verksamma i Sydafrika.54 
 
I Ghana, börjar företag se sambandet mellan att samhällets uppfattning påverkas positivt när 
företaget syns tydligare i aktiviteter där de arbetar för allmänhetens bästa, då främst 
kommunrelaterad verksamhet. Inom gruvindustrin, som ibland uppfattas som att de engagerar 
sig i kommersiell aktivitet som påverkar miljön negativt, ger företag allt ökande skolor, 
sociala institutioner och andra organisationer stöd i det lokala samhället.55 
 

 
 Nordlander & Söderström 16 
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Bland lokala och internationella bolag så menar ofta de ghananska bolagen att utbildning är 
deras främsta sociala ansvar, medan mindre vikt läggs vid filantropi56. I en studie gjord av 
Ofori och Hinson har de undersökt de ghananska bolagens val av ansvarstagande inom CSR. I 
de mer internationella bolagen så är säkerhet, miljöförstörelse, sjukvård, konsumentskydd och 
filantropi den ordning som de valt att rangordna ansvarsområdena. De lokala bolagen ser 
istället ordningen sjukvård, konsumentskydd och miljöförstörelse som den relevantaste 
ansvarsordningen.57 

3.2.3.2 Asien 
I Asien växer företagens engagemang i upprättandet av hållbarhetsrapporter allt mer, dock går 
utvecklingen väldigt sakta. Japan är det land som ligger främst i utvecklingen i den asiatiska 
regionen medan de övriga länderna är efter i rapportskrivandet. I länder som Pakistan, 
Bangladesh, Indien, Malaysia, Sri Lanka, Indonesien och Thailand håller det fortfarande på 
att startas upp från grunderna.58 CSR-rapporteringen i Asien har kommit att hämta mycket 
inspiration från de asiatiska dotterbolag som hör till multinationella bolag. Dessa bolag 
kommer främst från de större lokala bolagen som är verksamma inom branscher som har hög 
miljöpåverkan som exempelvis: olja, gas, kemikalier och stål. Ett annat drag som märkts är att 
de lokala bolagen som lever på att vara leverantörer till multinationella bolag börjat visa 
intresse i CSR-rapportering. Detta då man önskar vinna de stora företagen som sina kunder.59 
Vi tror även att de lokala bolagen känner av de allt ökade kraven som samhället ställer. Därtill 
menar vi att de via CSR försöker attrahera internationella intressenter såsom investerare och 
kunder.  Detta gör att vi tror att även dessa ämnar framhäva sig som ansvarsfulla. 
 
I en undersökning gjord av Moon och Chapple så kommer de fram till att 
kommuninblandning är den mest etablerade formen av CSR-aktivitet i Asien, tätt följt av 
anställningsförhållanden. De länder som ligger främst i denna är Indien och Malaysia medan 
Sydkorea och Indonesien avviker då de inte väljer att prioritera kommuninblandning. I 
Sydkorea är en samhällsansvarig produktion den viktigaste delen medan Indonesien inte valt 
att uppmärksamma detta med hög uppmärksamhet.60 
 
De faktorer som framträder som bland de viktigaste i de asiatiska länderna i Moon och 
Chapples undersökning är utbildning. Utöver detta ses en stor spridning bland de teman som 
länderna väljer att rapportera. Den kommuninblandning som bedrivs består främst av: 
utveckling av kommuner, utbildning, hälsa och handikappfrågor. Indien framträder som ett av 
de länder där produktionsprocesserna lyfts fram som främst berör teman som miljöansvar, 
hälsa och säkerhet. Därefter anses det i Indien vara viktigt att se över arbetsförhållandena för 
de anställda och då främst deras hälsa.61 
 
Samtliga asiatiska länder framhäver de anställdas välfärd och engagemang för sina 
medarbetare. I Indonesien är centrala frågor: jordbruk, lokal kommunutveckling och religiösa 
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organisationer. Därefter kommer miljöfrågor och som tredje prioritet finns den anställdes 
välmående och engagemang i organisationens verksamhet.62 De motiv som finns för att 
engagera sig i CSR skiljer sig åt på växande marknaderna. En del länder belägna i Asien 
erhåller motivation från sin religiösa tro, då främst islams föreskrifter gällande hur ett företag 
skall bete sig. Frynas menar att företag belägna i utvecklingsekonomier ofta förväntas vara 
driftiga aktörer i sina lokala kommuner.63 Detta anser vi bero på att företag i 
utvecklingsekonomier ses som samhällets stöttepelare. Företags sociala verksamhet fungerar 
som ett substitut till en fungerande organisation i den gällande kommunen. 
 
Richard Welford kommer i sin studie fram till att det jämfört med Europa och Nordamerika är 
betydligt mera ovanligt i Asien att ha en uttalad policy gällande arbetstimmar, övertid och 
rättvisa löner. Långa arbetstimmar finner han vara ett framträdande karaktärsdrag för CSR 
rapporteringen i Asien. De asiatiska företagen uppvisar även ett mindre åtagande i att arbeta 
för arbetskraftens utveckling samt yrkesmässig utbildning. Beskyddandet av mänskliga 
rättigheter finner han vara mest förekommande i de europeiska företagen och att det märkbart 
endast var en liten andel av de asiatiska bolagen som rapporterade det.64 Andra ämnen som 
framstår som väldigt vanliga i de asiatiska områdena är uppförandekoder inom etik, mutor 
och korruption. Detta anser Welford vara på grund av den handel som finns i området, vilken 
av många anses vara väldigt korrupt.65 

3.2.3.3 Europa 
Frågan om företagens samhällsansvar är ett nytt ämne för de europeiska bolagen. Secchi 
menar att europeisk CSR-rapportering är starkt influerad av den europeiska unionen. Han 
menar också att rapporteringen av teman påverkas av var företaget har sin verksamhet då 
varje land har sina egna angelägenheter att ta hänsyn till.66 Europeiska unionen menar att 
CSR-rapporter skapar transparens i företaget, de föreslår att företag ska inkludera bland annat 
uppförandekoder och investeringar i samhället67. 
 
Moon och Matten presenterar tre teman som saknas i den europeiska CSR-redovisningen: 
hälsofrågor, utbildning och miljöskydd eller som rapporteras mindre än exempelvis de 
amerikanska. Avsaknaden av dessa teman beror ofta på ländernas välutvecklade offentliga 
service såsom sjukvård- och utbildningssystem.68 Detta påstående anser vi dock vara mycket 
beroende av vilka länder som Moon och Matten väljer att inkludera i deras begrepp ”Europa”. 
Vi tror nämligen inte att alla europeiska länder har samma välutvecklade samhällsservice. 
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I en studie gjord av Welford mellan Europa och Asien, framhåller denne att europeiska 
anställda verkar ses mer som humankapital än anställda i Asien. Här tror han att de snarare 

 
62 Chapple, W.; Moon, J., Corporate Social responsibility (CSR) in Asia: A Seven Country Study of CSR Website 
Reporting, Business Society, Vol. 44 (4), pp. 115-136, s.431 f 
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Citizenship, Issue 24, Winter 2006, s.7 
64 Welford, Richard, Corporate Social Responsibility in Europe, North America and Asia, Journal of Corporate 
Citizenship, Issue 17, p33-52, Spring 2005, s.40 
65 Ibid., s.45 
66 Secchi D. Corporate Social Responsibility in Europe: Analyzing Business in Transnational Contexts, Faculty 
of Economics of the University of Insubria, 2004, s.2 
67 Europeiska kommissionen: http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/csr2002_en.pdf 2007-05-11 
03:43 s.17 
68 Moon. J., Matten, D., ‘Implicit’ and ‘Explicit’ CSR:A conceptual framework for understanding CSR in Europe 
(2007), s.6 ff 
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ses som en bidragande faktor till produktionen.69 Welford kommer även fram till att de 
asiatiska företagen är mindre troliga än europeiska företagen att ha policys i frågor som rör 
barnarbete. Detta tror han reflekterar att media i västvärlden visat ett större intresse i 
barnarbetsfrågor. Welford argumenterar även för att bolag verkar visa gensvar mot de krav 
och problem som de möter i sin vardag. I Europa tror han därför att det kan finnas ett starkare 
fokus kring jämlikhet inom arbetsplatsen och även kring barnarbetsproblematiken.70 

3.2.3.4 Nordamerika 
Stora företag i USA har förväntningar på sig att anta rollen som en aktiv ledare i samhället. 
Där kan ofta företagsrepresentanter sitta med i kommittéer även på sin fritid. I landet 
eftersträvas det att finna administratörer från näringslivet till de sociala organisationerna för 
att få en god koppling mellan politiken och företagsvärlden.71 
 
Haslam menar att den kanadensiska och amerikanska CSR-rapporteringen är betydligt mer 
utvecklad än resten av den amerikanska kontinenten72 och menar att Kanada är det mest 
framstående landet inom CSR73. Han visar även på att kravet från intressenter är stort i 
Nordamerika74. Flera undersökningar visar dock att företag i Mexiko avstår ifrån att publicera 
etiska koder, hållbarhetsrapporter och annat CSR-material. De företag som producerar CSR-
rapporter väljer att göra det på spanska, vilket gör det svårt för utländska investerare att förstå 
rapporterna.75 Något som utmärker nordamerikansk CSR-rapportering är, enligt Haslam, 
saknaden av rapportering angående mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. Det 
förekommer aldrig diskussioner om exempelvis kollektivavtal i dessa redovisningar.76 
 
Företagskulturen i USA påverkar också bolagens redovisning, denna kultur har djupa rötter i 
investeringar i social verksamhet och filantropi, detta har påverkat Mexikos företagskultur där 
välgörenhet har blivit ett alternativ till statlig service.77 Detta nämner också Welford i sin 
studie av global CSR-rapportering, han påvisar också att nordamerikanska företag tydligt vill 
framhäva sina åtaganden angående ursprungsbefolkning. Han vill också påvisa att Kanada är 
framstående inom policys beträffande skolväsendet. I studien uppmärksammar han även att 
många frågor som tas upp i Nordamerika berör barnarbete, inspektioner av leverantörer och 
utveckling av de lokala kommunerna.78 
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3.2.3.5 Oceanien 
Det australiensiska näringslivet har inte varit lika snabbt som det amerikanska och europeiska 
att förstå de fördelar som existerar med en hållbar företagsstrategi. Tankarna kring faktorer 
som kommuninblandning började växa efter 1990-talet och ett flertal faktorer driver idag de 
australiensiska bolagen gentemot ett mer samhällsinriktat angreppssätt till sina 
företagsaktiviteter.79 
 
Hackston och Milne lyfter fram att CSR-rapportering i Nya Zeeland, USA och Storbritannien 
verkar vara betydligt mera förekommande än i Australien. Teman som däremot är mer 
förekommande inom USA är rapporteringen av energi och produkter, vilket erhåller betydligt 
lägre uppmärksamhet där än i de övrigt nämnda länderna.80 I en studie gjord av Hackston och 
Milne så menar de att bolag i Nya Zeeland rapporterar mest inom teman som humanresurser. 
De menar även att miljö och kommunalengagemang erhåller stor uppmärksamhet i 
rapporteringarna. Hackston och Milne anser att dessa val av rapportämnen följer samma linje 
som de rapporterande företagen i USA, Storbritannien och Australien.81 I studien så uppvisar 
bolagen även en betydligt lägre rapportering av de sociala frågorna än de frivilligt 
rapporterande företagen i USA och Storbritannien82. 
 
Jones, Mitchell och Marshall menar att en ryktesrisk finns i gruvbranschen eftersom den 
specifika industrin är en med hög miljörisk. Det finns ett antal viktiga faktorer som tas upp i 
de australiensiska bolagens sociala och miljömässiga rapportering. Dessa är medvetna om 
icke-förnybara resurser, miljöpåverkan som uppstår vid utvinning och den sociala påverkan 
på lokala samhällen som går att associera med gruvindustrin. De menar även att företag inom 
gruvindustrin är mindre samarbetsvilliga med fackföreningar och regeringen.83 En artikel av 
Tilt och Symes visar på att australiensiska bolag i gruvbranschen är måna om att rapportera 
återställandet av land som exploaterats av gruvindustrin och detta är ett skäl till 
gruvföretagens ökning av miljörelaterad redovisning.84 Vi tycker att gruvindustrins påverkan 
på naturen är så pass påtaglig att företeelsen av ökad CSR-rapportering blir ett måste. Detta 
genom att företagen behöver legitimera sin verksamhet inför det lokala samhället. 

3.2.3.6 Sydamerika 
Corporate Citizenship och Corporate Social Responsibility är ämnen som har blivit 
högaktuella i debatten bland företag, akademiker och i samhällen i Latinamerika. Allt 
eftersom denna förändring ägt rum har även fokus förflyttats mot frågor som rör CSR 
debatten. Sedan 1980-talet har ett flertal länder genomgått en stor förändring både socialt, 
politiskt och ekonomiskt. Diktatur har ersatts av folkvalda regeringar, marknader har öppnats 
upp för ökade investeringar och ett stabilare samhälle har byggts upp. Organisationerna och 
företagen, på både nationell och multinationell nivå, börjar nu uppleva ny press från 
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intressenter att bli mer transparenta och att ta mer ansvar för sin sociala och miljömässiga 
påverkan. Det sociala och miljömässiga ansvaret har blivit viktigt, främst för företag i de 
välutvecklade länderna där konsumenter är mer måna om CSR frågor.85 
 
Trots detta befinner sig CSR-rapporteringen i Sydamerika fortfarande i ett relativt tidigt 
stadium. I en studie gjord av KPMG beräknar de att cirka tjugo hållbarhetsrapporter 
producerades 2005, varav mer än 80 procent var koncentrerade till Brasilien, Chile, Argentina 
och Mexiko. Det framkom även att sju av tio av de största bolagen i regionen väljer att skriva 
en hållbarhetsrapport. Dessa följer vanligtvis en balanserad rapporteringsform och GRI:s 
riktlinjer. De branscher som är mest verksamma i sin CSR-rapportering är tobak och gruvdrift 
och efter dem kommer bygg- och skogsindustri. I regionen har det även märkts att många 
bolag väljer att få extern verifiering av sin rapport, då mer än hälften blir verifierade.86 
 
Stephan Schmidheiny menar att både samhällets och CSR-rapporteringens fokus ligger på 
sociala frågor i Sydamerika. Detta på grund av de spridda problem som existerar med 
ojämlikheter i regionen. Många har uppfattningen att Sydamerika är en kontinent som 
sprudlar av tropiska skogar, biologisk mångfald och andra resurser. Dock finns det i landet 
problem med fattigdom, miljöförstörelse, korruption, kriminalitet, ekonomisk stagnation och 
bristande kvalitet på de allmänna tjänsterna. Jose Antonio Puppim de Oliveira menar att CSR 
kan bidra med hopp för en positiv förändring.87 
 
I en rapport baserad på 250 sydamerikanska företag (både inhemska och utländska) fann de 
att det i de internationella, sociala och miljökänsliga industrierna är mer vanligt med 
rapportering. Dock att företag från utvecklingslandet Brasilien var betydligt mer troligt att 
komma att rapportera icke finansiell information än de företag som har sitt ursprung i de mer 
välutvecklade länderna i USA eller Europa som fanns etablerade i regionen.88 
 
Jose Antonio Puppim de Oliveira diskuterar kring myten att CSR i Sydamerika härstammar 
från de multinationella företagen som har sin verksamhet i regionen. Många tror att 
rapporteringsformen härstammar från amerikanska företag som kommit till Mexiko, dock har 
begreppet en egen bakgrund med rötter i de mexikanska företagen. Ett stort fokus i 
Sydamerika ligger fortfarande på sociala frågor och många andra saker behöver fortfarande 
hanteras. Bland dessa är att hantera relationen mellan begreppet och regeringen.89 

3.3 Intressentteori 
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Intressenter är aktörer eller grupper som har någon form av intresse i företagets aktiviteter. 
Detta intresse kan vara ett ägande, en rättighet eller ett allmänt intresse i företagets 
verksamhet i både forna, nutida och framtida aktiviteter. En del menar att beteckningen 
intressenter kan användas på alla tänkbara aktörer som påverkar eller blir påverkade av ett 
företags verksamhet. Ljungdahl delar hellre in intressenterna i primära och sekundära. De 
primära intressenterna är sådana som företaget har ett beroende av för sin fortsatta existens. 
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Med dessa har företaget vanligtvis ett ömsesidigt beroendeförhållande som grundas på ett 
resursutbyte mellan de respektive parterna. De sekundära intressentgrupperna är de som 
antingen påverkar eller blir påverkade av företaget men som inte har sådana transaktioner med 
företaget att de är viktiga för företagets fortlevnad. För företagsledningen är det därför 
relevant att se till de primära intressenter som med sina resurser försäkrar framtida aktiviteter 
för organisationen.90 
 
Enligt Ljungdahl använder företagsledningar sannolikt intressentteorin för att bedöma 
intressenternas reaktion på företagets agerande i olika situationer. Genom detta kan de avgöra 
vilka tänkbara hot och möjligheter som kan finnas inneboende i de beslut som företaget fattar. 
Han menar även att modellen kan användas för att kunna skapa samarbete, övertala och 
hantera de intressentkrav som föreligger. Ljungdahl menar att en övertalningsstrategi kan vara 
att ett företag med hjälp av miljö- och samhällsrelaterat material kan ämna påverka 
intressenternas bild av organisationens engagemang i hållbarhetsfrågor. Med hjälp av 
ledningsstyrd årsredovisning kan företaget ämna ändra intressenternas inställning till 
företaget. CSR redovisningen bör ses som ett delmoment i en övergripande strategi, där 
företaget ämnar sköta om de relevantaste intressenterna. En annan hypotes som lyfts fram är 
att CSR-rapporteringen även kan leda till att företaget får en förbättrad ekonomisk utveckling 
för att de redovisar hållbarhetsinformationen till sina intressenter.91 
 
François Lépineux menar att intressentteorin behöver vidareutvecklas från sin ursprungsform. 
Enligt honom är den traditionella modellen inkomplett då den inte ser samhället som en 
grundläggande beståndsdel bland intressenterna.92 Han menar att företagen skall ses som 
sociala institutioner som genom sin roll som de huvudsakliga ekonomiska och sociala 
aktörerna har en enorm påverkan på det nationella och globala samhället. Detta gör att de bär 
ansvaret för de allt ökande olikheterna i samhället och därigenom är en enorm samhällskraft. 
Han anser det inte vara möjligt för intressentteorin att ignorera de samhällsproblem som 
fattigdom och utanförskap som existerar. På grund av detta bör samhället ses som ett av de 
viktigaste elementen på intressentlistan.93 
 
Lépineux lyfter även fram hur andra intressenter även bär på samhällsintressen och att dessa 
utöver sina egna krav även har en åsikt om hur företagen bör agera gentemot samhället som 
en helhet. Intressentgrupper som personal, ägare, kunder och NGO:s förväntar sig att 
företaget betraktar inte bara de egna krav som gruppen har utan även de krav som finns från 
hela samhället. Samhället bör därför ses som en framstående intressent genom att den dels 
själv är ett viktigt element men även att den finns i bakgrunden av de övriga intressenternas 
önskemål.94 Lépineux menar att alla intressenter innehar tre olika intressen: ekonomiska, 
moraliska och sociala. Hur stort deras intresse uppgår till är beroende på vilken typ av 
intressent de är.95 
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Lépineux väljer att dela in intressenterna i två huvudsakliga kategorier: 
 
1) Samhällsintressenter: globalt samhälle, lokalt samhälle, samhällsgrupper eller 

institutioner. Denna kategori innehåller intressenter som har krav gentemot samhället som 
en helhet och inte endast gentemot organisationer och institutioner. De huvudsakliga 
samhällsintressenterna är: globalt samhälle, lokalt samhälle där företaget är lokaliserat 
eller verkar, kommuner där företaget har sin inrättning, internationella institutioner, 
regeringar, aktivistgrupper, NGO’s, kommunala föreningar och media. 

 
2) Företagsintressenter: aktieägare, interna intressenter och externa företagsintressenter. 

Denna kategori innehåller de som har intressen eller relationer på organisationerna. De 
typer av aktörer: aktieägare, interna intressenter och externa företagsintressenter. De 
huvudsakliga företagsintressenterna är: aktieägare, chefer och ledare, anställda och 
arbetare, fackföreningar, kunder, leverantörer, underleverantörer, banker, investerare, 
konkurrenter och företagsorganisationer.96 
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Figur 3: Lépineux, Francois, Stakeholder theory, society and social cohesion, Volume 5, No. 
2, 2005, pp. 99-110, s.105 
 
Lépineux system illustreras i figur 3 där samspelet mellan samhällsintressenter, 
företagsintressenter och organisation åskådliggörs. De större pilarna, kopplade mellan de två 
områdena visar att dessa påverkar varandra. De mindre pilarna i modellen visar på det 
förhållande som råder mellan organisationen och dess intressenter samt mellan intressenter. I 
modellen sammankopplas varje kategori intressenter med de andra och tanken är att visa hur 
denna koppling mellan de olika kategorierna äger rum.97 

3.4 Legitimitetsteori 
Legitimitetsteorin förutsätter att företagets rapport reagerar till miljömässiga faktorer 
(ekonomiska, sociala, politiska) och att rapporten legitimerar aktioner. Denna teori baseras på 
en föreställning om att företag är verksamma i ett samhälle där de går med på att utföra olika 
förehavanden som samhället önskar. Guthrie och Parker menar att företaget står i en social 
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kontrast med samhället och att de utför de samhällsrelaterade handlingarna för att kunna 
bedriva en fortsatt verksamhet samt för att erhålla ett godkännande av sina mål samt få andra 
belöningar. Företaget behöver därför rapportera en tillfredställande mängd social information 
till samhället, så att detta kan fastställa huruvida organisationen är en god 
samhällsmedborgare. Genom att få sina handlingar legitimerade via rapporter önskar företaget 
få ett sorts rättfärdigande för sin fortsatta existens på marknaden.98 
 
Lindblom presenterar fyra strategier som ett företag kan använda sig i situationer när de anser 
sin legitimitet vara hotad: 
 

• informera företagets intressenter om de förändringar som sker i prestationer 
• sträva efter att ändra intressenternas uppfattningar om händelsen 
• minska fokus på frågan genom att distrahera bort uppmärksamheten 
• arbeta för att förändra de externa förväntningar som finns om dess prestationer99 

 
Clarke och Gibson-Sweet anser att ett flertal betydande CSR initiativ härrör från olika 
legitimeringsstrategier. Författarna framhåller att CSR bäst kan ses som ett medel för att 
stärka företagets legitimitet och bibehålla ett gott rykte. Detta då CSR ger företaget en 
möjlighet att kommunicera ut sitt budskap till intressenterna och klargöra att de följer 
samhällets krav.100 På samma sätt som CSR rapporteringens utformning kan variera över tid, 
så kan den även variera mellan olika branscher. Detta då de olika branschernas sociala och 
allmänna ansvar skiljer sig åt. Företag som är verksamma inom branscher där miljöpåverkan 
är påtaglig, såsom gruv- och oljeindustri, väljer ofta att frivilligt presentera miljöinformation. 
Detta gör de för att kunna ge ett gensvar på intressenternas funderingar och orosmål, 
samtidigt som företagen vill möta upp mot det ständiga hotet om framtida regelverk. Frågor 
som rör företagens inblandning i kommun och välgörenhet är troligtvis mer förekommande i 
branscher som är synliga i media och är märkbara för konsumenten.101 

3.5 Teorisammanfattning 
I vår teoretiska referensram har vi lyft in de teorier som vi ansett vara de mest relevanta för 
denna studie. Vårt teoretiska ramverk inleddes med en förklaring av begreppet Corporate 
Social Responsibility, vilket vi visar speglar de tre områden inom vilka företagen presenterar 
information i sina hållbarhetsrapporteringar, dessa tre är: ekonomi, sociala frågor och miljö. 
Sedan diskuterade vi kring det faktum att det förekommer ett flertal förutsättningsskillnader 
mellan olika bolag som presenterar en CSR rapport. Beroende på deras världsdelstillhörighet 
föreligger ett flertal faktorer som exempelvis samhällets förväntningar, kulturella aspekter och 
även skilda sociala förutsättningar. Detta gör att exempelvis växande ekonomier och 
väletablerade rika länder kan ha olika premisser att ta hänsyn till i sin CSR-rapportering. 
Detta kan i sin tur leda till att skillnader och likheter förekommer i företagens rapporter. I vår 
teori framhäver vi även hur intressenter har en stor påverkansförmåga på de faktorer som ett 
företag i en särskild världsdel väljer att presentera. Detta då både samhälls- och 
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intressentgrupper inverkar på det material som företaget väljer att sammanställa. 
Intressentteorin visar därför på hur intressenterna påverkar fram de skillnader och likheter 
som förekommer i olika CSR-rapporter världen över. Legitimitetsteorin belyser hur företag 
via sin rapportering av ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer kan ämna legitimera 
sina aktioner för det samhälle som de verkar inom. Denna belyser hur företag beroende på 
samhällets krav kan välja att presentera information för att få en bekräftelse samt för att 
bibehålla sitt goda rykte. Legitimitetsteorin belyser även hur en känslig bransch som 
gruvindustrin ofta väljer att frivilligt presentera omfattande information om sin verksamhet. 
Detta gör de för att kommunicera med allmänheten och därigenom lugna dessas orosmål. 
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4 Praktisk Metod 
I vårt kapitel ”Praktisk metod” redogör vi för vårt val av forskningsstrategi nämligen 
innehållsanalysen som vi sedan presenterar och ger en kritik emot. Därefter ger vi en 
förklaring till hur vi samlat in de data, både primära och sekundära, som vi använt oss av. 
Till sist presenterar vi vårt val av de företag som ingår i studien. 

4.1 Val av forskningsstrategi 
Vårt val av forskningsstrategi för denna studie blev en innehållsanalys. Detta ansåg vi vara ett 
bra arbetsverktyg för att kunna urskilja specifika teman, samt skillnader eller likheter som 
förekommer i CSR-rapporterna beroende på ursprung. Vi anser inte att någon av de övriga 
etablerade forskningsstrategierna, såsom intervjuer och enkätstudier, passar vår undersökning 
då det inte överensstämmer med de krav vi har på studiens forskningsansats. 

4.1.1 Innehållsanalys 
Traditionellt beskrivs innehållsanalys som en teknik för att systematiskt och objektivt försöka 
ge en kvantitativ beskrivning av publicerat material. Metoden ger forskaren möjlighet att få 
nya perspektiv på ett material och på så sätt få en djupare förståelse i dess mening.102 Det 
finns flera olika tekniker som ligger till grund för analysmetoden, och används i många av de 
vetenskapliga disciplinerna, exempelvis inom medieforskning103. Innehållsanalys har också 
fått stor betydelse för språkforskning, där den används för att undersöka meningsbyggnad, 
användarfrekvens av vissa ord med mera104. Det som används för analys är ofta skriftliga 
källor av olika slag, så som böcker, tidningsartiklar och självbiografier, men även används 
muntliga källor i form av nedtecknat material105. Analysmetoden kan även användas på ett 
mer kvalitativt sätt där inget i undersökningen mäts eller räknas, denna metod ger en mer 
komplicerad form av analys. Det är inte alls ovanligt med en kombination av kvalitativ och 
kvantitativ undersökning. Vanligt inom samhällsvetenskapen är att mäta ”vad säger texterna 
man undersöker”, här söks mönster och tydliga inslag. Ett vanligt syfte är att undersöka om 
någon värderas positivt eller negativt, objektivt, sakligt eller opartiskt. Detta sätt används med 
stor fördel i bearbetning av exempelvis massmedierapportering och i politiska 
sammanhang.106 
 
Denna undersökning har valt att basera sin innehållsanalys på CSR-rapporter. Vi har valt 
rapporter som har publicerats fristående från företagets årsredovisning. CSR-rapporter 
betraktas ha en hög tillförlitlighet, har en utbredd spridning, och är dessutom många 
intressenters enda källa till information. De flesta motiverade skäl i litteraturen att endast 
använda en sådan rapport i en innehållsanalys bygger på dessa tre skäl. Årsredovisningar, 
miljö- och sociala rapporter är i princip det viktigaste sättet för ett företag att kommunicera 
med omvärlden.107 Dessa CSR-rapporter kan ses som ett sätt att kommunicera med företagets 
alla intressenter, inte bara aktieägare. I denna slags rapportering kan företagsledarna framhäva 
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vad de anser är viktigt för företagets arbete. Det kan betraktas som ett bra mått på företags 
attityder mot denna slags redovisningar av två skäl, dels att företaget själva har möjligheten 
att kontrollera vad som står i rapporten (förutom eventuell finansiell information) och dels för 
att dessa rapporter är det mest utbredda dokumenten från företaget. Miljö- och sociala 
rapporter publiceras dessutom på regelbunden basis och är i vissa fall styrda av lagar och 
praxis och detta gör en jämförelse möjlig.108 

4.1.2 Tillvägagångssätt 
Arbetet med innehållsanalysen började med en fördjupning i CSR-rapportering i de olika 
världsdelarna och allmänt om vilka miljö- och samhällsproblem som finns i världen. 
Litteraturstudier och ämnesfördjupning är en viktig del för att kunna utforma ett problem att 
arbeta emot och att kunna utforma ett teorikapitel att arbeta emot i analysen109. Vi läste många 
CSR-rapporter, både sådana som användes i analysen och andra inom samma bransch, för att 
se hur de var konstruerade och utifrån vår kunskap valde vi sedan att operationalisera det 
material vi studerat för att utifrån detta kunna konstruera ett kodningsschema att använda i vår 
innehållsanalys. Vi använde dessutom de indikatorprotokoll som fanns att tillgå på Global 
Reporting Initiatives hemsida110 som grund vid skapandet av kodningsschemat. 
 
För vår studie gjordes först ett utkast till vårt kodningsschema, vilket vi sedan testade på ett 
litet antal företag för att upptäcka eventuella brister och lägga till eventuella koder som vi 
ansåg fattades. Då vi ansåg oss nöjda med vårt kodningsschema, gjordes undersökningen på 
samtliga företag som valts ut för att ingå i studien. Resultatet sammanställdes i ett 
empirikapital och utifrån detta kunde vi sedan dra slutsatser och analysera vårt material. 

4.1.2.1 Utformning av kodschema 
Det mest grundläggande inom innehållsanalys är ett väl utarbetat kodningsschema. Detta talar 
om vilka noteringar som ska göras utifrån det material som ska analyseras111. Som redan 
nämnts, utformades kodningsschemat utifrån CSR-rapporter och GRI:s indikatorprotokoll. Vi 
kom överens om att göra en studie där vi undersöker teman och inte direkta ord då det är en 
internationell studie och vi insåg ganska tidigt att CSR-rapporter beskriver samma fenomen 
men med olika ord. Att enbart fokusera på ord tror vi skulle ha givit en väldigt missvisande 
bild av de företag vi använt oss av och analysen skulle ha blivit omöjlig att genomföra. 
 
Ett exempel på en sådan tematisk kod är koden BI4 – Arbetares utsättning för fysiska risker. 
Då våra gruvor inte bryter samma mineraler blir riskerna lite olika beroende på vad som 
utvinns ur gruvan, bryts uran (radioaktivt grundämne) utsätts arbetarna i högre grad för 
strålningsrisk än vid till exempel guldbrytning. Under detta tema hör alla risker som finns för 
en gruvarbetare såsom extrema temperaturer, giftiga gaser och ohälsosamt damm. För att 
underlätta läsningen har vi i Bilaga 2 listat våra koder samt givit en kort förklaring till varje 
kod och vad som vi ansett tillhöra det tema koden står för.  
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4.1.2.2 Utförande 
Det finns två utföranden av kodningsmomentet i en innehållsanalys, antingen görs den med 
hjälp av dator eller görs den av människor. I denna studie har vi valt att använda mänsklig 
kodning. Skälet är att vi valt att göra kodningen själva, istället för att låta en dator göra det, är 
att en dator är bara programmerad att avläsa ord eller kombinationer av ord. Det krävs 
mänsklig intelligens och förmåga för att slutsatser112. En dator kan inte hitta något utanför de 
ord den är tillsagd att hitta, den söker alltså ord utan att förstå dess innebörd och 
sammanhang113. Då det är teman och fenomen som vi söker i vår undersökning så såg vi inget 
alternativ till mänsklig kodning. 
 
Kodningen gick till på följande sätt. Den rapport som skulle användas hämtades från 
hemsidan CorporateRegister.com och därefter började kodningsprocessen genom att 
rapporten lästes och teman kodades på ett separat protokollpapper. Varje världsdel fick ett 
eget papper och varje företag fick en egen kolumn på papperet. De teman och fenomen som 
framstod kodades tydligt med ett kryss i protokollet. Fanns det bara enstaka ord som berörde 
temat men inget tydligt tema kodades det inte. I de fall det fanns tveksamheter diskuterades 
kodningen. I vissa fall, t.ex. Kod SA6-Antal dödfall kodades temat även om företaget skrev att 
det inte förekom några dödfall, då vi ansåg att temat fanns där och att noll också är ett antal. 
Viss information är taget ur grafer, t.ex. Kod SA2- fördelning av kvinnor och män, då vi ansåg 
att grafisk information också presenterar teman. 
 
Då alla rapporter kodats sammanställdes vårt resultat i ett empirikapitel. För att förenkla för 
läsaren presenteras resultatet dels i grafer och dels i text. Alla resultat redovisas också i 
protokoll i uppsatsens bilaga 3 för att göra undersökningen mer överskådlig för läsaren. 

4.1.2.3 Kritik mot innehållsanalys 
Ett problem som kan uppstå vid innehållsanalys är att kodningsschemat inte är rätt. En person 
kunnig inom innehållsanalys ser ofta på teori på annat sätt än gemene man och detta gör att de 
lägger in olika betydelser i det som studeras114. Detta har troligtvis påverkat oss då vi i vår 
studie inte använt oss av innehållsanalys förut. Däremot har vi studerat litteratur om bland 
annat hur en forskare skapar kodningsscheman och det tror vi har hjälpt oss i vår stävan att 
konstruera en så korrekt mall som möjligt. 
  
I denna typ av mänsklig tematisk innehållsanalys krävs en stor vakenhet av kodaren så denne 
måste vara uppmärksam på hur ord används för att uppfatta ett tema.115 Den största risken i 
detta är att kodaren blir ouppmärksam på grund av trötthet.116 Det är något vi upplevt som ett 
problem med denna typ av studie. Då vår undersökning har varit mycket omfattande och 
dessutom inte på vårt hemspråk kan denna risk ha varit påtaglig. Möjligheten att använda 
datorn som hjälpmedel i detta fall har inte funnits då datorer bara ger träffar på ord och inte 
teman. För att motverka risken har vi genomfört arbetet under flera dagar för att inte bli trötta 
och tappa fokus i sökandet efter teman. 
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Ett annat problem med mänsklig kodning är att det inte går att ändra något under studiens 
gång, utan att göra om hela studien, vilket inte blir fallet då forskaren använder sig av 
datakodning. Då datakodning används finns det större möjlighet att göra om studien om 
resultat inte är tillfredsställande.117 Genom att göra pilotstudier på företag belägna på olika 
världsdelar har vi försökt undvika detta problem. I de ytterst få fall vi upptäckt brister med 
vårt kodschema under studien, har den gjorts om med den nya koden inlagd i kodmallen. 

4.2 Datainsamling 
I detta avsnitt redogör vi för hur datainsamlingen har ägt rum i denna uppsats. I studien har vi 
använt oss av både primära och sekundära källor. 

4.2.1 Primära källor 
Primära data är sådana källor som inte tidigare är behandlade av någon annan utan samlas in 
av forskaren under studiens gång med hjälp av en eller fler datasamlingsmetoder.118 Sådana 
data är exempelvis offentliga protokoll och riksdagstryck.119 

4.2.1.1 Insamling av primärkällor 
I denna studie utgörs de primära källorna av material som inhämtats från de separata CSR-
rapporterna. Detta material utgör stommen i vår undersökning. I studien använde vi oss av 
CSR-rapporter som lokaliserats med hjälp av sökmotorn CorporateRegister.com. Via 
hemsidan har vi haft möjligheten att ladda ner nätversionerna av samtliga rapporter som 
inkluderats i studien utan kostnad. Hemsidan ansåg vi vara ett bra arbetsverktyg för vår 
undersökning. Detta då den erbjuder nedladdning av ett flertal CSR, Sociala- och 
Miljörapporter från hela världen samtidigt som den håller sig uppdaterad med nya rapporter 
och företag i registret120. Att ladda ner rapporterna via nätet var ett bra tillvägagångssätt för 
oss genom att vi ville få tag på CSR-rapporter från gruvbolag världen över. Alternativet hade 
varit att beställa rapporterna från företagen i tryckt format, dock ansåg vi detta vara alltför 
riskabelt. De risker som då skulle ha uppkommit vore att rapporter antingen anlänt för sent 
eller inte alls. Ett annat problem hade varit att finna och ta del av aktuella CSR-rapporter 
världen över inom den givna tidsramen. Med hjälp av CorporateRegister.com fick vi 
möjligheten att skapa en god överblick över företag som skrivit en CSR-rapport inom vår 
specifika bransch, då denna sökfunktion finns tillgänglig på sidan. Vidare har vi även haft 
möjligheten att kunna ta del av rapporterna när vi så önskat från den första dagen då studien 
inleddes. 

4.2.1.2 Kritik mot primärkällor 
En aspekt som bör tas i beaktande gällande CSR-rapporter, är det faktum att dessa är ett 
material som producerats av företagen själva. Detta gör att sannolikheten är relativt hög att 
materialet framställts på så sätt att företagen framstår i en god dager gentemot omvärlden. 
Genom att materialet är skapat av organisationen i fråga så är det i högsta grad vinklat och 
speglat av de aspekter som företaget själv önskar lyfta fram. Detta gör att all information 
kanske inte delges läsaren i dessa rapporter, utan endast den information som företagen 
önskar visa. I en hållbarhetsrapport kan en risk även vara att ett företag inkluderar material 
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som endast framtagits för att visas för omvärlden och som egentligen inte härstammar från 
den egna verksamheten. Med det menar vi att företaget kanske väljer att inkludera material 
som framhäver deras gedigna hållbarhetsarbete trots att detta kanske inte existerar. Denna risk 
finns alltid i ett material som kanske inte granskas av en extern part. Dock tror vi inte att detta 
kommer ha någon större betydelse för denna studie. Detta då vi endast eftersträvar att se vilka 
skillnader och likheter det finns i företagens CSR-rapporter, för att sedan kunna skönja hur 
arbetet med CSR tagit sin form världen över. 

4.2.2 Sekundärkällor 
Sekundära data är de källor som tidigare samlats in av andra forskare och som sedan 
analyserat och bearbetats i annat syfte. Vid användandet av detta slag av data analyserar 
studiens forskare redan analyserat material, en sådan analys kan bli problematisk då bland 
annat källans tillförlitlighet kan ifrågasättas.121 Sekundärdata kan vara exempelvis 
tidningsartiklar, privata brev och tidigare gjorda forskningsrapporter.122 

4.2.2.1 Insamling av sekundärkällor 
I denna studie har vi valt att använda oss av ett flertal sekundära källor. Med hjälp av en 
insamling av: facklitteratur, vetenskapliga artiklar, avhandlingar, forskningsrapporter och 
Internetkällor har vi eftersträvat att nå vårt syfte. Den facklitteratur som använts i studiens 
problembakgrund har dels inhämtats från böcker lånade vid Studentbiblioteket i Örnsköldsvik 
och Stadsbiblioteket i samma stad. Litteratur av intresse för studien har även erhållits med 
hjälp av fjärrlån från bibliotek kring hela Sverige, bland annat Luleå och Kungliga Biblioteket 
i Stockholm. Litteraturen fann vi med hjälp av det nationella bibliotekssystemet Libris 
webbsök samt av det lokala bibliotekets sökmotor. De sökord som vi använde oss av i vår 
sökprocess av facklitteratur var: hållbarhetsredovisning, hållbarhetsrapportering, corporate 
social responsibility, corporate social responsibility + globalisation, och content analysis. 
Valet av sökord i utgångsskedet baserades på vårt ämnesområde och metodval. Dock fann vi 
under arbetets gång nya relevanta sökord för studiens problem. En del av den facklitteratur 
som användes i studien går att finna i vår problembakgrund. I vårt metodavsnitt finns även 
sekundärt material som främst inhämtats från biblioteken belägna i Örnsköldsvik. Dock ingår 
i detta även litteratur som inhämtats från de övrigt nämnda biblioteken. 
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Vår sökprocess inkluderade även en genomläsning och ett urval bland ett flertal vetenskapliga 
artiklar som var av intresse för denna studie. Artiklarna som finns i både problembakgrund 
och teoretisk referensram har främst inhämtats från databaserna Business Source Premier och 
Emerald Fulltext. I sökningen av artiklar och forskningsmaterial användes även Google 
Scholar. Dessa databaser har vi båda använt vid tidigare studier och anser de vara tillförlitliga 
samt att vi vid en förfrågan om goda databaser fick dessa rekommenderad vid Umeå 
universitetsbibliotek samt av vår handledare. De sökord som användes för att återfinna 
vetenskapliga artiklar relevanta för vår studie var corporate social responsibility, CSR, 
legitimacy theory, stakeholder theory. Vi valde även att inkludera begreppet corporate social 
responsibility i kombination med ett flertal andra faktorer för att få mer ingående och 
specifika träffar för ändamålet med studien. De ord som kombinerades med ordet var: Africa, 
Asia, Europe, North America, Latin America, South America, Australia, New Zealand, 
mining, transnational och globalisation. På Corporate Social Responsibility fick vi i 
genomsnitt 4900 träffar varav vi arbetade mycket med att urskilja och läsa igenom de artiklar 
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som kändes väsentliga. På ord som CSR erhöll vi cirka 1600 träffar varav samma arbete fick 
utföras. 
 
Denna studies undersökning tar sin utgångspunkt i material som inhämtats från separata CSR-
rapporter utgivna från företag över hela världen. Material som inhämtats från 
företagsredovisningar och CSR-rapporteringar anses traditionellt vara sekundärdata. Dock 
anses detta material i denna studie som ett primärt material. Gränsen mellan vad som räknas 
in som sekundär- och primärdata är nämligen väldigt diffus och är mer beroende på vad 
källan används till123. 

4.2.2.2 Kritik mot sekundärkällor 
Corporate Social Responsibility är ett område som blir allt mer uppmärksammat i rapporter 
världen över. Utvecklingens framfart gör att forskning och material inom ämnesområdet 
snabbt kan bli inaktuellt och inte relevant för en studie som denna. Därför har vi varit 
noggranna vid betraktandet av ålder i det material som vi valt att inkludera i denna studies 
teoretiska referensram. En nyare bok innehåller troligtvis mer aktuell information än en äldre, 
utan att för den skull förlora relevanta fakta sedan tidigare124. Dock har vi valt att inkludera 
viss litteratur av högre ålder i vår uppsats, dock är denna av mer allmän karaktär och även 
aktuell i dagens CSR-rapporter varav vi valde att behålla den. Exempelvis har vi inkluderat en 
artikel från 1989 gällande legitimitetsteorin. Denna ansåg vi fortfarande vara gällande idag 
varvid artikeln behölls. 
 
Vid vårt val av källorna har vi varit måna om att som forskare bibehålla en objektiv roll. Det 
är viktigt att källorna granskas så att inte vinklat material, propaganda material, används utan 
att författarna skapat sig en förståelse för detta125. Författare kan tala för sin egen mening och 
fördomar och önskningar förekommer ofta i skrivet material126. Med detta i åtanke har vi 
därefter granskat det material som inkluderats i rapporten. Litteraturen anser vi dock vara 
tillförlitlig med tanke på att samtliga författare är välkända namn inom ämnesområdet. Dock 
tror vi att sannolikheten är relativt stor att materialet kan ha påverkats av deras egna åsikter. 
Detta då en stor del material som inhämtats för studien härstammar från antingen 
organisationer eller författare som själva är aktiva inom området. Detta gör att en vinkling av 
materialet är relativt troligt, då respektive grupp vanligtvis har en tanke med att publicera ett 
material offentligt. Detta gör att en del av informationen i studien kan innehålla spår av 
författarnas personliga åsikter och framtidsutsikter. Däremot har vi försökt att exkludera 
material som kan innehålla alltför tydliga spår av författarnas eller organisationernas egna 
åsikter. Som exempel är det troligt att ett företag som KPMG valt att vinkla budskapet när de 
diskuterar kring vikten av att CSR-rapporterna verifieras, därför har vi inte valt att använda 
oss av information från deras hemsida som skulle kunna tänkas vara vinklad. 
 
De vetenskapliga artiklar som inkluderats i denna studie anser vi vara tillförlitliga då de 
inhämtats från vetenskapliga databaser. Information inhämtad från vetenskapliga artiklar, och 
även doktorsavhandlingar, bör ses som tillförlitliga då andra vetenskapliga verk vanligtvis 
granskats, kontrollerats och jämförts noggrant av författaren själv då exempelvis avhandlingar 
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även försvaras offentligt127. Dock har vi även i detta fall haft i åtanke att författarnas åsikter 
kan avspeglas i materialet dock anser vi inte att de artiklar som medtagits har ett budskap som 
drabbar denna studie på ett negativt sätt. 

4.2.3 Val av företag 
Vårt val av företag i denna studie har haft sin utgångspunkt i ett bekvämlighetsurval. 
Bekvämlighetsurval, eller tillfällighetsurval, innebär att man väljer de enheter som är enklast 
att få tillgång till128. Denna urvalsform blev aktuell genom att vi valde att använda oss av 
CorporateRegister.com som informationskälla till våra primära data. Dessa källor var enkla 
att få tillgång till samt att vi främst valde att inkludera sådana CSR-rapporter som fanns 
registrerade på denna söksida i vår studie. Därför ansåg vi denna vara ett lämpligt verktyg för 
det första steget i vår studies urvalsprocess. CorporateRegister.coms register på totalt 213 
gruvföretag kom därför att representera den population som vi utgick ifrån i vår sökprocess. 
Genom att vi valde att använda oss av sökmotorn anser vi att vårt val innebar ett 
bekvämlighetsurval. 
 
Dock valde vi att som ett andra steg i vår urvalsprocess använda ett subjektivt urval. I detta 
steg nyttjade vi sökmotorn för att finna företag och deras CSR-rapporter. Det subjektiva 
urvalet innebär att valet av enheter bestäms utifrån forskarens egen bedömning, och att en del 
enheter kan ses som särskilt representativa för populationen129. I denna process avgjorde vi 
som forskare själva vilka företag och rapporter, som vi ansåg vara lämpliga för att inkluderas i 
denna studie. Den subjektiva urvalsformen ansåg vi vara passande för denna studies andra 
urvalssteg. Detta genom att vi då kunde avgöra vilka företag som hade lämplig bakgrund för 
att delta i undersökningen. Under vår urvalsprocess i Asien fann vi ett ryskt bolag Polyus 
Gold som inte hade någon CSR-rapport registrerad på sidan. Då denna inte fanns att tillgå på 
CorporateRegister.com sökte vi denna på företagets egen hemsida, där rapporten fanns att 
hämta. Denna avvikelse från urvalsprocessen ansåg vi dock vara mycket relevant då det var 
centralt för oss att inkludera ett ryskt gruvbolag i vår studie. Detta för att kunna få en så god 
spridning som möjligt i den asiatiska regionen. 
 
Med valet av företag ämnade vi uppnå vårt syfte i denna studie. Organisationer valdes därför 
ut med hjälp av sökmotorn CorporateRegister.com och vår egna subjektiva bedömning. Vår 
bakomliggande tanke var att finna företag inom samma bransch lokaliserade på olika 
världsdelar. Detta för att erhålla en så god spridning och en så bra överblick som möjligt av 
CSR-rapportens innehåll och de olika element som inkluderas i olika världsdelar. På detta sätt 
önskade vi få fram dels rapportens innehåll, samt att vi ville finna de skillnader och likheter 
som förekommer i hållbarhetsrapportens utformning beroende på dess ursprung. Vår 
utgångspunkt vid valet av företag, blev därför dels deras nationalitet men även det land som 
företaget bedriver sin verksamhet i. För att få en så god kulturell spridning som möjligt bland 
rapporterna valde vi därför att välja ut företag baserat på deras världsdelstillhörighet. 
Undersökningens första urvalssteg tog därför sin utgångspunkt i sex världsdelar: Asien, 
Oceanien, Europa, Afrika samt Nord- och Sydamerika där vi med hjälp av söksidan sökte 
efter olika företag verksamma inom gruvbranschen. 
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128 Holme, I.M., Solvang, B.K., Forskningsmetodik, (1996), s.183 
129 Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap, (1993), s.95 f 
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Vid vårt urval av företag hade vi ett antal krav på organisationerna. Vårt första krav var att 
företagen skulle bedriva ett så pass omfattande hållbarhetsarbete att de givit ut en CSR-
rapport för allmänheten. De rapporter som valdes ut för studien var separata 
hållbarhetsrapporter eller en sektion av de finansiella rapporterna. Det andra krav som ställdes 
var att bolagen skulle vara verksamma inom gruvbranschen då det är denna som vi önskat 
undersöka närmre i denna studie. Med dessa två krav gick vi in i vår initiella sökprocess i 
CorporateRegister.com. Vi valde sedan ut företag i detta register baserat på deras nationalitet 
och placeringen av deras verksamhet. För undersökningen valde vi totalt ut trettio företag, 
fem företag för respektive världsdel. Vi är medvetna om att antalet kan tyckas vara ringa ur en 
kvantitativ aspekt för att kunna dra slutsatser kring världsdelar. Dock vill vi här poängtera att 
denna undersökning endast berör gruvbolagens CSR-rapporter och inte samtliga branschers 
rapportering. Med tanke på att denna branschs utsträckning, vilken inte är lika stor på 
samtliga världsdelar, bestämde vi oss därför för att istället få ett jämnt antal rapporter från 
varje världsdel för att på så sätt kunna bedöma de skillnader och likheter som förekommer 
dem emellan i deras tematiska utformning. Med hjälp av vårt antal rapporter ansåg vi oss 
kunna skapa en god bild över CSR-rapportens utformning inom gruvindustrin på de olika 
världsdelarna. Ett samtidigt krav som ställdes i urvalsprocessen var att företagen skulle ha 
givit ut en CSR-rapport som inte blivit inaktuell. Vårt krav blev därför att rapporten skulle 
vara från år 2005. Detta krav införlivade vi då vi ville hålla studiens aktualitet så hög som 
möjligt. 
 
Oceanien innehade många gruvbolag aktiva inom CSR-rapportering, främst i Australien dock 
fann vi väldigt få i Nya Zeeland. I Oceanien valde vi därför att ta ut fyra australiensiska bolag 
och ett från Nya Zeeland. Detta grundade vi på att Australien dels som land är framstående 
inom gruvindustrin men även på att de hade ett flertal bolag som producerat CSR-rapporter. 
 
I Afrika var urvalet av företag relativt stort i vissa områden, dock var CSR-rapporteringen 
väldigt begränsad till ett visst antal länder. Sydafrika är det land som kommit längst i 
hållbarhetsrapporteringen varav vi valde att ta med tre rapporter härifrån. För att få in en viss 
spridning i urvalet valde vi även in två hållbarhetsrapporter, en från Ghana och en från 
Namibia. 
 
I den asiatiska världsdelen visade sig CSR-rapporteringen, likt Afrika, vara begränsad till ett 
visst antal områden. Indonesien, Indien och Japan var tre starka aktörer. Japan, hade vi gärna 
inkluderat i studien, dock är deras rapportering endast på japanska vilket resulterade i att 
dessa inte kunde tas med. Indonesien visade sig väldigt framträdande inom både gruvindustri 
och CSR i Asien varav vi valde att lyfta in tre rapporterande företag från detta land. Ett 
företag inkluderades även från Indien och ett från Ryssland. Ryssland valdes in i Asien i 
denna studie då företagets verksamhet bedrevs i den asiatiska världsdelen. En annan 
anledning till inkluderingen av det ryska bolaget var att den ryska CSR-rapporteringen allt 
mer börjar ta form. 
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I Nordamerika valde vi att benämna Mexiko som en del av världsdelen då det geografiskt sett 
hör till Nordamerika. Mexiko räknas även in i Latinamerika tillsammans med ett flertal 
sydamerikanska länder, och vi är medveten om att Mexiko tillhör även denna kategori länder. 
Då vi valt att göra vårt urval efter de geografiska världsdelarna så väljer vi att räkna in 
Mexiko i Nordamerika.  Ännu ett argument till att räkna in Mexico i Nordamerika är att de 
tillsammans med Kanada och USA slutit frihandelsavtalet NAFTA (North American Free 
Trade Agreement), detta betyder att Mexiko har mer ekonomiskt utbyte med Nord- än 
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Sydamerika130. CSR rapportering och gruvindustri i Nordamerika visade sig vara väldigt 
utspridd. För att få en så god spridning som möjligt bland de valda företagen valdes två från 
Kanada, ett från Alaska och ett från Nevada i USA, samt ett från Mexiko. 
 
CSR-rapporteringen i Sydamerika visade sig vara koncentrerad till i huvudsak två länder: 
Chile och Peru. Därför valdes två från Chile och två från Peru. För att få ytterligare spridning 
valdes även ett företag från Bolivia. Europa visade sig ha väldigt få CSR-rapporterande bolag 
inom gruvindustrin, dock eftersträvade vi även här en god spridning. Därför valdes både 
gruvbolag verksamma i nord, öst, syd och väst. Den nationalitet som valdes på företagen var: 
Sverige, Tjeckien, Storbritannien, Grekland och Irland. Företaget i Irland var Boliden Tara 
Mines. Detta valdes med tanke på att denna gruva är den största i Europa. 
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5 Empiri 
I detta kapitel ger vi en sammanställning av det empiriska material som inhämtats genom vår 
innehållsanalys i denna studie. Avsnittet har vi valt att indela i sju kategorier som 
representerar de indikatorgrupper som även återfinns i vårt kodschema. 
 
Vi vill i detta empiriavsnitt göra en sammanställning över vår undersökning av de 30 
företagsrapporterna som ingår i vår studie. Då vi stävar efter att göra uppsatsen läsarvänlig har 
vi valt att presentera vårt resultat i text och grafik. Empiriavsnittet är uppdelat efter de 
kategorier som finns i kodningsschemat för att underlätta för läsaren att senare följa med i 
analysen. Vi rekommenderar att du som läsare har kodningsschemat till hands då du läser. För 
att underlätta har vi lagt in noter till varje kod som nämns, detta gör det lättare att följa med i 
diskussionen. Hela kodningsschemat finns i bilaga 2 och resultatet i detalj är presenterat i 
bilaga 3. 
 
Vissa indikatorer lyfts särskilt fram för att understryka att det finns mycket tydliga skillnader 
eller likheter mellan kontinenterna medan somliga indikatorer presenteras endast översiktligt. 
I texten omnämns orden tema, ämne, indikator och kategori. Vi vill vidare klargöra att tema, 
ämne och indikator syftar till samma sak, det vill säga de specifika koder som ingår i vårt 
kodningsschema. Ordet kategori anspelar på den indelning vi gjort av indikatorer, exempelvis 
”allmänna miljöindikatorer” och ”indikatorer för samhällsengagemang”. Då vi nämner 
majoriteten av företagen betyder detta 3 företag eller fler (minoritet är 2 eller färre). Önskar 
du mer detaljerad information så ber vi dig som läsare se till Bilaga 3 för detaljer. 

5.1 Allmänna miljöindikatorer 
Denna kategori vill visa hur miljöarbetet allmänt i företaget presenteras om de nämner att det 
finns principprogram, om de nämner någon certifiering, exempelvis ISO, eller EMAS och om 
de talar om arbete för miljöförbättring i branschen. 
 
De allmänna miljöindikatorerna är relativt väl omtalade i företagens rapporter. Den kontinent 
vi ser som skiljer sig till viss del är Oceanien, där rapporteringen hos de flesta företagen är 
väldigt knapphändig i information, undantaget är Bendigo vars rapportering är mycket 
omfattande.  
 
Världsdel Afrika Asien Europa Nordamerika Oceanien Sydamerika 
Företaget med flest 
rapporterade teman 

4 4 5 4 5 5 

Företaget med 
minst rapporterade 
teman 

1 3 3 2 1 2 

Genomsnittlig 
Kodrapportering 

2,8 2,8 4 2,4 2,2 3,6 

 
Tabell 1: Allmänna miljöindikatorer 

 
Denna slags översiktstabell, som ses i tabell 1, återkommer i det empiriska kapitlet. Den 
genomsnittliga kodrapporteringen är uträknat genom att ta världsdelens samliga rapporterade 
teman i kategori. Sedan har detta delats med de antal företag som ingår i varje världsdel, det 
vill säga fem stycken. Genom denna beräkning erhåller vi ett genomsnitt som varje företag på 
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världsdelen rapporterar. Vi vill också ge en bild över spridningen mellan företagen inom 
kontinenten, därför har vi valt att lyfta in det företag som rapporterat flest teman och det som 
rapporterat minst. Vilket företag som rapporterat minst respektive flest teman skiljer sig åt 
från kategori till kategori och läsaren hänvisas till bilaga 3 för att få bättre överblick på 
spridning. 
 
Tabell 1 visar på den genomsnittliga rapporteringen av koder på varje världsdel samt hur 
spridningen är mellan det högst och lägst rapporterande företag. Inom denna kategori är 
antalet teman sju stycken och då bolagen i Europa presenterar igenomsnitt 4 indikatorer i 
varje företag, kan de ses som den ledande kontinenten. 
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                           Figur 4: Allmänna miljöindikatorer 
  
Ämnet som de flesta av företagen nämner i sina berättelser är om de har ett standardiserat 
system för miljöstyrning131, det är endast två företag som inte nämner något system, 
exempelvis ISO 14001. Dessutom är företagens miljörelaterade principprogram132 ofta 
omnämnt. Global Reporting Initiative (GRI)133 lyfts fram av majoriteten i Europa och Afrika, 
bara av något enstaka företag på de andra kontinenterna. Temat främjande av allmän 
miljöutveckling134  omtalas i majoriteten av världsdelarna men saknas helt i nordamerikansk 
rapportering. Övriga indikatorer är sporadiskt omtalade i de berättelser vi undersökt. 

5.2 Detaljerade miljöindikatorer 
I denna kategori uppvisas företagets presentation av deras eget miljöarbete. Här finns bland 
annat indikatorer där företaget pekar på återvinning, avfallshantering, utsläpp och arbete i 
miljön runt om företagets gruvor. Presentationen av information angående detaljerade 
miljöindikatorer är väl utvecklad i alla världsdelar, det finns dock vissa företag som avviker 
genom sämre rapportering, detta kan ses tydligast i Nordamerika. 

                                                 
131 MA2 
132 MA1 
133 MA5 
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Antal rapporterade detaljerade miljöindikatorer
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    Figur 5.1: Detaljerade miljöindikatorer 
   
Att presentera sin energiförbrukning135 är mycket vanligt förekommande i större delen av 
världen. Däremot förekommer ytterst lite rapportering kring förnyelsebara energikällor 136. 
Det är endast i Oceanien och Asien som rapportering syns tydligt.  Teman som berör vatten137 
är väl rapporterade i alla världsdelar, detta kan också ses för de indikatorer som berör 
utsläpp138. Båda teman som rör utsläpp förekommer i alla världsdelar. Olyckor som 
påverkat139 miljön är väl dokumenterade i Sydamerika och Oceanien, däremot knappt i 
Europa. 
 
Världsdel Afrika Asien Europa Nordamerika Oceanien Sydamerika
Företaget med flest 
rapporterade teman 

11 12 15 16  12 15 

Företaget med minst 
rapporterade teman 

6 3 6 2 6 7 

Genomsnittlig 
Kodrapportering 

9,8 8,2 10,2 8,8 10,8 11 

Tabell 2: Detaljerade miljöindikatorer 
 
Tabell 2 visar på antalet teman som företag igenomsnitt rapporterat i kategorin om detaljerade 
miljöindikatorer. Här framstår Sydamerika som den som rapporterar flest teman. Som synes i 
tabellen rapporterar företagen igenomsnitt 11 av de 18 indikatorerna som ingår denna 
kategori. Vi ser en skevhet i denna kategori. I Nordamerika rapporterar den med flest 
rapporter 16 av de 18 kategorierna, medan den som rapporterar minst har endast med 2 av 
sina indikatorer i den redovisningen. Detta är en stor skillnad som vi varit medvetna om då vi 
använt tabellen i vår analys. 

 

                                                 
135 MD3 
136 MD4 
137 MD5, MD6 
138 MD7, MD8 
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Antal rappoterade detaljerade miljöteman

0

1

2

3

4

5

6

MD15 MD16 MD17 MD18 MD 19

A
nt

al
 fö

re
ta

g 
so

m
 ra

pp
or

te
ra

r

Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Sydamerika

                                            Figur 5.2.: Antal detaljerade miljöteman 
 

Återvinning140 är ett återkommande tema utom i Nordamerika där enbart två företag 
presenterar företagets återvinningsarbete, däremot är diskussioner om hantering av avfall141 
väl dokumenterade utom i Oceanien. Hur omgivningen påverkas av gruvverksamheten142 ses 
som mycket viktigt på alla kontinenter, förutom Asien och Nordamerika där endast ett företag 
i varje världsdel tar upp problemet. 
 

Antal rapporterade detaljerade miljöteman
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                     Figur 5.3. : Antal detaljerade miljöteman 
 

Endast i sju av de 30 undersökta företagsrapporterna nämns klimatfrågan143 och 
klimatförändringar, dessa företag är dock jämnt fördelade över alla kontinenter. Teman 

                                                 
140 MD12 
141 MD11 
142 MD13 
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angående produktionsförbättringar144 och produktansvar145 förekommer sporadiskt över alla 
världsdelar utom i Afrika där det inte finns några sådana resonemang. 

5.3 Indikatorer för arbetsförhållanden 
Kategorin vill åskådligtgöra de faktorer som företaget tar upp angående arbetsförhållanden 
inom företaget. Här återfinns indikatorer såsom kollektivavtal, ledighet, skador och 
sjukdomar som är relaterade till arbetsplatsen.  
 
I denna kategori återfinns mycket stora skillnader i rapporteringen. I Oceanien är företagen 
inte särskilt måna om att redogöra för dessa teman, medan gruvbolagen i Sydamerika är 
mycket angelägna att rapportera om rådande förhållanden.  
 

Antal rapporterade teman i kategorin arbetsförhållanden
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           Figur 6.1: Antal arbetsförhållanden 
 

Att rapportera antalet anställda och redogöra för könsfördelningen146 i företagen är ett 
återkommande tema förutom i Asien och Nordamerika, där det i synnerhet är könsuppdelning 
som inte presenteras.  Antalet skadade147 presenteras ofta, men i många världsdelar tar få 
företag upp dödsfall148 och sjukdomar som relateras till gruvverksamheten149. 
Kollektivavtal150 nämns ofta i rapporterna men fackföreningarnas151 roll presenteras mer 
sällan. Drog- och alkoholpolicys152 finns på alla kontinenter utom i Oceanien och är vanligast 
i Sydamerika, och uppförandekoder153 återfinns i alla världsdelar, är dock mest 
förekommande i Afrika, Nord- och Sydamerika. 
 
 
 
 
 

                                                 
144 MD21 
145 MD20 
146 SA1, SA2 
147 SA5 
148 SA6 
149 SA7 
150 SA3 
151 SA4 
152 SA8 
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Världsdel Afrika Asien Europa Nordamerika Oceanien Sydamerika
Företaget med flest 
rapporterade teman 

11 11 10 8 8 12 

Företaget med 
minst rapporterade 
teman 

3 3 2 2 1 7 

Genomsnittlig 
Kodrapportering 

7,2 7,6 6,8 4,4 3,8 9,4  

Tabell 3: Indikatorer för arbetsförhållande 
 

Tabell 3 beskriver dels spridningen av rapporterade indikatorer inom kontinenten och dels 
finns det att utläsa en genomsnittlig kodrapportering som gör det möjligt att jämföra mellan 
världsdelar. I Sydamerika väljer företag att igenomsnitt rapportera 9,4 indikatorer av 16, inom 
denna världsdel finns också liten spridning mellan flest och minst antal rapporterade teman. 
Vi ser att det är en stor spridning inom resten av de sex kontinenterna. 
 

Antal rapporterade teman i kategorin arbetsförhållanden
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               Figur 6.2: Antal arbetshållanden 
 
Teman som syftar till ledighet154 och frånvaro155 presenteras sällan av företag och i synnerhet 
ledighetsfrågan som endast rapporteras i Afrika och Sydamerika. Företag presenterar ofta 
anställdas extraförmåner156 än att de betalar ut en acceptabel lön157, förutom i Asien där 
rapporterandet om extra förmåner saknas helt. Ytterst få väljer att rapportera kring 
arbetstider158, men många företag vill understryka att de är speciellt mån om den anställdes 
välmående159 . Få väljer att presentera att företaget har anställningspolicys eller andra sociala 
program160. 

5.4 Indikatorer för samhällsengagemang 
Dessa indikatorer vill visa på hur företaget presenterar åtaganden gjorda i det lokala samhället 
och dess invånare. Bland dessa indikatorer finns företagets samarbete med lokalbefolkning, 

                                                 
154 SA10 
155 SA11 
156 SA14 
157 SA13 
158 SA12 
159 SA15 
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byggandet av infrastruktur och företagets satsning med arbetarnas familjer och 
ursprungsbefolkning. 
 
I denna kategori finns mycket tydliga skillnader mellan världsdelar i antalet rapporterade 
teman, där asiatiska företag har en mycket omfattande rapportering kring företagens 
samhällsengagemang, Afrika och Sydamerika kan ses som en mellangrupp medan företag 
Oceanien, Nordamerika och Europa har valt att rapporta relativt få teman. 
 

Antal rapporterade teman i kategorin samhällsengagemang
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       Figur 7.1: Antal samhällsengagemang 
 

Planer för socioekonomisk utveckling161 tas upp i alla världsdelar utom Europa, det är dock 
asiatiska, afrikanska och nordamerikanska företag som presenterar flest av de teman som 
ingår i vår mall. Ett tema som mycket ofta nämns är om företagen väljer att samarbeta med 
lokalt styrande, lokala organisationer och lokalbefolkning162. Temat är dock bara omnämnt i 
två företag i Oceanien, vilket skiljer sig markant från övriga kontinenter. En minoritet av 
företagen nämner sociala åtgärder vid stängning av företagets gruvverksamhet163, däremot är 
det en majoritet i Afrika och Asien som nämner sådana planer. 
 
Världsdel Afrika Asien Europa Nordamerika Oceanien Sydamerika
Företaget med flest 
rapporterade teman 

11 14 8 9 9 10 

Företaget med 
minst rapporterade 
teman 

6 8 1 1 1 5 

Genomsnittlig 
Kodrapportering 

8,1 11,6 4,4 4,8 4,6 8,6 

Tabell 4: Indikatorer för samhällsengagemang  
 
Tabell 4 som finns ovan påvisar spridning och genomsnitt på rapporteringen kring 
samhällsengagemang. Här finns Europa, Nordamerika och Oceanien med liknande spridning 
och genomsnittlig kodrapportering. Här syns stora skillnader i spridning, då Asien, Afrika och 
Sydamerika presenterar ett likartat resultat mellan varandra, däremot är företagens 
rapportering lika spritt. 
 

                                                 
161 SE1 
162 SE2 

 
 Nordlander & Söderström 42 

163 SE15 

 
 



 - Empiri - 
 
Teman som visar på vad företag gör för att underlätta för lokalbefolkning återfinns i alla 
världsdelar utom Oceanien, dock är det endast satsning på infrastruktur164 som presenteras av 
företag i Nordamerika och Europa, och det är bara asiatiska företag som nämner byggandet av 
religiösa byggnader165. 
 
Stöttning av lokala företag och jordbruk166 förekommer i alla världsdelar utom Europa, men 
det är endast asiatiska företag som erbjuder hjälp vid naturkatastrofer167. Rapporteringen av 
arbete för de anställdas familjer och familjeliv168 vi urskilja som ofta förekommande i Afrika 
och Asien där majoriteten presenterar detta tema, det förekommer dock i de flesta världsdelar 
utom Sydamerika. Företag som enligt sin rapport anordnar kultur- och sportaktivitet169 för 
sina anställda och dess familjer är relativt vanligt i alla världsdelar. 
 
Företagens rapportering om arbete till förmån för barn170 och pensionärer171 förekommer i alla 
världsdelar utom Oceanien och Sydamerika, asiatiska företag anger en relativt hög andel 
sådan verksamhet. Arbetet för att bevara ursprungsbefolkningens kultur och rättigheter172 
presenteras ofta i företagens rapporter utom i Afrika, i Oceanien och Sydamerika är dock 
arbetet i företagen väldigt utbrett. 
 

Antal rapporterade teman i kategorin samhällsengagemang
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      Figur 7.2: Antal samhällsengagemang 
 
Anställning av lokalbefolkning173 är ett tema som presenteras i majoriteten av de afrikanska, 
asiatiska och sydamerikanska rapporterna, men temat återfinns i alla världsdelar. Relationer 
till landets regering174 tas upp av många företag i Sydamerika, men inte alls i Nordamerika. 
Indikatorer så som nytta till den egna regionen175 och om företaget nämner intressenter176 har 
                                                 
164 SE5 
165 SE6 
166 SE11, SE12 
167 SE13 
168 SE14 
169 SE9, SE10 
170 SE3 
171 SE4 
172 SE16 
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175 EI12 
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vi valt att tillhör de ekonomiska indikatorerna, undersökningen visar att dessa teman 
förekommer hos en kvalificerad majoritet av de 30 företagsrapporterna. 

5.5 Indikatorer för mänskliga rättigheter 
Här presenteras de mänskliga rättigheter som företaget väljer att ta upp i sina rapporter. Här 
återfinns indikatorer som barnarbete, sexuella trakasserier och jämställdhetsfrågor. 
 

Antal rapporterade teman gällande mänskliga rättigheter
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        Figur 8: Antal mänskliga rättigheter 
 

Företagen i vår studie har liten benägenhet att rapportera om deras arbete för mänskliga 
rättigheter. Sydamerikanska företag kan ses som framstående i denna slags rapportering. Det 
beror främst på att två av de fem studerade företagen har en omfattande presentation av deras 
eget arbete. De mest framstående ämnena är jämställdhetsfrågor177 och diskriminering178 . Nio 
av de 30 företag som ingår i undersökningen saknar helt en presentation av deras arbete för 
mänskliga rättigheter. 
 
Världsdel Afrika Asien Europa Nordamerika Oceanien Sydamerika
Företaget med flest 
rapporterade teman 

3 5 2 4 2 8 

Företaget med 
minst rapporterade 
teman 

0 0 0 0 0 0 

Genomsnittlig 
Kodrapportering 

2 1,4 1 1,6 0,8 3,2 

Tabell 5: Indikatorer för mänskliga rättigheter  
 
I tabell 5 visas hur rapporteringen inom mänskliga rättigheter. I samtliga världsdelar finns det 
företag som inte presenterar något av de teman som finns i vårt kodningsschema, dessutom 
finns det i Asien och Sydamerika företag som rapporterar en stor del av temana. Som nämns 
ovan är Sydamerikas resultat väldigt missvisande, medan de i de andra kontinenterna finns 
ingen större skillnad. 
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5.6 Indikatorer för utbildningsväsende 
I denna kategori finns indikatorer för vad företaget uppvisar göra för utbildningsväsendet i 
samhället, både för sina arbetare och för samhällets publika skolor. Här finns indikatorer som 
utbildning av företagets anställda, om företaget presenterar ledarutbildning, om de samarbetar 
med skolor och om de ger ut stipendium till samhällets unga. I denna kategori återfinns inga 
större skillnader i antalet rapporterade teman. Däremot finns stora skillnader mellan företag. 
 

Antal rapporterade teman i utbildningskategorin
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              Figur 9: Antal utbildningsteman 
 
Ytterst få företag, ett eller två, i varje världsdel väljer att presentera att de stödjer teknisk 
utbildning179 medan en majoritet i de flesta världsdelarna presenterar vidareutbildning av 
deras anställda180. Det är dock få företag som nämner antalet utbildningstimmar per 
anställd181 och i Afrika saknas detta helt. Ledarskapsutbildning182 återfinns i företag i alla 
världsdelar, dock är det mest framstående i afrikanska och nordamerikanska rapporter. 
Samarbetet mellan företag och skolor183 är något som företag i alla världsdelar nämner, dock 
är det endast ett fåtal företag som anger att de ger stöd till lärare184. Företag som uppger att de 
ger ut stipendium185 förekommer i alla världsdelar men är vanligast i Afrika och Asien. 
 
Världsdel Afrika Asien Europa Nordamerika Oceanien Sydamerika
Företaget med flest 
rapporterade teman 

6 7 4 6 4 6 

Företaget med 
minst rapporterade 
teman 

2 1 0 2 2 2 

Genomsnittlig 
Kodrapportering 

4 3,8 2,4 4 3 3,8 

Tabell 6: Indikatorer för Utbildningsväsendet 
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Tabell 6 visar på den spridning och det genomsnittliga antalet indikatorer varje företag 
rapporterar omkring inom utbildningsväsende. Asien har en av det högsta antalet rapporterade 
koder, dock finns det en stor variation mellan högsta och lägsta antalet rapporterade 
indikatorer. 

5.7 Sjukvårdsindikatorer 
Dessa indikatorer visar på företagets presentation över satsningen inom sjukvård, både 
sjukvård för arbetare och det engagemang som företaget har i vård utöver gruvrelaterade 
sjukdomar. Här finns indikatorer som sjukvårdsupplysning, förbättring av kost och allmän 
sjukvård. 
  
Här är skillnaderna mycket stora. I Afrika och Asien är rapporteringen väldigt omfattande 
medan i Nordamerika mycket knapp. Sju företag har helt valt bort att redogöra för om de har 
något arbete som berör sjukvård, ett flertal av dessa företag finns i Nordamerika. 
 

Antal rapporterade teman i kategorin Sjukvård

0

1

2

3

4

5

6

SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6

A
nt

al
 fö

re
ta

g 
so

m
 ra

pp
or

te
ra

r

Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Sydamerika

             Figur 10: Antal sjukvårdsteman 
 
Företagens sjukvårdsarbete186 presenteras i alla världsdelar. Temat är överrepresenterat i 
Afrika och Europa. Sjukvårdsutbildning av anställda187, exempelvis första hjälpen, 
förekommer till stor del i den afrikanska och asiatiska rapporteringen. De sjukdomar som inte 
går att relatera till gruvornas verksamhet188 nämns ofta av företag med verksamhet i Asien 
och Afrika, men saknas helt i Europa och Nordamerika, detta gäller även temana gällande 
kost189. 
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Världsdel Afrika Asien Europa Nordamerika Oceanien Sydamerika
Företaget med flest 
rapporterade teman 

4 4 2 4 2 3 

Företaget med 
minst rapporterade 
teman 

1 2 0 0 0 1 

Genomsnittlig 
Kodrapportering 

3,2 3,4 1,2 1,2 0,6 1,8 

Tabell 7: Indikatorer för sjukvård 
 

I tabell 7 ser vi den genomsnittliga kodrapporteringen per världsdel, här väljer företag i Asien 
och Afrika att visa att de bedriver sjukvård, medan väldigt få Oceanska företag väljer att 
framhäva detta, dessutom presenteras endast två indikatorer som mest på denna kontinent. 

5.8 Branschspecifika indikatorer 
Då gruvbranschen har en ytterst riskabel verksamhet har vi valt att presentera 
branschspecifika indikatorer som innefattar företagets presentation av säkerhetsarbete och 
risker för företagets anställda. Här återfinns indikatorer som arbetares fysiska risker, 
företagets arbete i riskhantering och om företaget presenterar vilka åtgärder de tänker vidta 
vid en framtida stängning av gruvan. 
 
I denna kategori finns inga större skillnader i mängd rapporterade teman, dock har vissa 
företag en mer framstående rapportering, detta märks tydligast i Afrika. 

 

Antalet rapporterade branschindikatorer
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   Figur 11: Antal branschindikatorer 

 
Det tema som nämns i nästan alla rapporter är företagens säkerhetsarbete190, det är endast två 
av de 30 företagen som inte nämner att de har något säkerhetsarbete, dessa återfinns i Afrika 
och Europa. Företagen omtalar också i stor utsträckning om de arbetar för att motverka 
olyckor och minska risker191. Dock väljer företag i Oceanien att presentera detta i någon större 
omfattning. Det ickesociala arbetet som gruvbolagen åtar sig efter en stängning av gruvor192 
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rapporteras i en stor del av att rapportera, europeiska företag skiljer sig genom att endast ett av 
företagen presenterar sådana planer. 
 
Världsdel Afrika Asien Europa Nordamerika Oceanien Sydamerika
Företaget med flest 
rapporterade teman 

8 5 4 5 6 5 

Företaget med 
minst rapporterade 
teman 

2 2 1 3 2 2 

Genomsnittlig 
Kodrapportering 

4,6 4,1 3,2 3,6 3,6 3,6 

Tabell 8: Branschindikatorer 
 
I tabell 8 visas branschindikatorernas genomsnittliga rapportering per världsdel. Afrika visar 
på att de dels har ett företag som rapporterar 8 indikatorer medan ett företag rapporterar 
endast två. Detta gör dem till ledande inom branschindikatorredovisning följt av Asien där 
inte spridningen på antal rapporterade teman är lika stor. Värt att notera är att tre världsdelar 
har samma genomsnittliga kodrapportering, Oceanien, Nord- och Sydamerika. 
 
En presentation av företagets ledningssystem inom arbetsmiljö193 är omnämnt i alla 
världsdelar, dock är presentationen vanligast förekommande i Asien, Europa och Sydamerika. 
Det är dock bara ett fåtal företag som väljer att ta up arbetarnas exponering för risken194, 
verksamhet som påverkar arbetsförhållanden195 och ventilation i gruvor196 , dessa företag 
finns i alla världsdelar. 

5.9 Ekonomiska indikatorer 
Här presenteras indikatorer som bygger på de ekonomiska fakta som företaget presenterar. 
Här finns indikatorer som donationer, förhållande till leverantörer, externrevision och olika 
investeringar. 
 
I denna kategori finns ett tydligt samband mellan världsdel och antalet rapporterade teman. 
Asien och Sydamerika har en betydligt mer omfattande redogörelse än övriga världsdelar, 
däremot finns det några företag som skiljer sig i sin mängd rapporterade teman. 
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Antal rapporterade ekonomiska indikatorer
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                                             Figur 12.1: Antal ekonomiska indikatorer 
 
Rent monetära teman197 så som nettoomsättning och investeringar i infrastruktur 
uppmärksammas mycket lite, det förekommer ytterst sporadiskt i alla världsdelar. Däremot 
rapporterar företag i alla världsdelar om donationer198, det är endast de europeiska företagen 
som urskiljer sig till viss del genom att ett flertal inte rapporterar några donationer alls. Teman 
relaterade till leverantörer och kunder199 förekommer i alla världsdelar, men det finns ingen 
världsdel som är mycket framträdande i sin rapportering av dessa teman. Dock kan det utläsas 
att leverantörer tas oftare upp än kunder, och det gäller alla kontinenter. 
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         Figur 12.2: Antal ekonomiska teman 
 
Företag väljer ofta att nämna att de bidrar till den lokala ekonomiska nyttan200, detta ser vi 
tydligast i Sydamerika och Asien där samtliga fem företag väljer att ta med detta i sina 
rapporter. Intressenter201 omnämns i alla företag utom två, dessa två företag ligger inte på 
                                                 
197 EI1, EI4, EI5, EI9, EI10 
198 EI6, EI7, EI8, EI21 
199 EI2, EI3, EI15, EI17 
200 EI12 
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samma kontinent. Teman202 som beror insyn i företaget för utomstående förekommer 
sporadiska i alla världsdelar, dock urskiljer sig sydamerikanska företag där fyra av fem 
presenterar möjligheter till extern insyn i företaget. 
  
Världsdel Afrika Asien Europa Nordamerika Oceanien Sydamerika
Företaget med flest 
rapporterade teman 

10 10 8 6 9 10 

Företaget med 
minst rapporterade 
teman 

5 5 0 1 3 6 

Genomsnittlig 
Kodrapportering 

6,4 8,8 4,8  4,2 5,8 8,4 

Tabell 9: Ekonomiska indikatorer 
 
I denna kategori presenteras teman kring ekonomiska faktorer och här finns en väldig 
spridning på dessa indikatorer. Asien och Sydamerika som har genomsnittligt bäst 
rapportering kring detta uppvisar inte samma spridning som exempelvis Europa. 
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                    Figur 12.3: Antal ekonomiska indikatorer 
 

Väldigt få av företagen har dock valt att låta en extern revisor auditera sin CSR-rapport. 
Många av företagen väljer också att upplysa om att de vunnit priser203 för sitt arbete, det finns 
ingen större geografisk skillnad mellan dessa företag, priser nämns av två till tre företag per 
världsdel. Endast två företag av de 30 väljer att inte ta med temat intressent204. Mer om 
intressentens roll kommer att presenteras i analyskapitlet. 

                                                 
202 E13, EI14 
203 EI19 
204 EI20 
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6 Analys 
I detta kapitel kommer vi att dra paralleller mellan studiens teoretiska referensram och det 
empiriska kapitlet för att söka nå syftet med denna studie. Avsnittet är upplagt likt studiens 
teoretiska referensram och analysen kommer att utföras utifrån de teorier som valts och den 
innehållsanalys som har genomförts för denna studie. Hänvisningar till det empiriska 
avsnittet ges inte i texten utan läsaren hänvisas därmed till empirikapitlet för ytterligare 
information. 

6.1 Begreppet Corporate Social Responsibility 
Archie B. Carroll beskriver begreppet Corporate Social Responsibility utifrån en pyramid 
bestående av fyra kategorier av socialt ansvar. Dessa fyra grundstenar är: det ekonomiska, 
juridiska, etiska och filantropiska ansvaret. Carroll menar att det ekonomiska fundamentet är 
basblocket i modellen och är grunden till de övriga aktiviteter som företaget bedriver.205 I 
denna studie förekommer rent monetära teman endast i ett fåtal företag. Ekonomiska 
indikatorer som investeringar i miljöarbete och infrastruktur är ytterst sällsynt i de rapporter 
som studerats. Detta tyder på att de ekonomiska inslagen i CSR-rapporter inte är det mest 
centrala elementet att presentera i detta sammanhang. Det kan ses som att studiens resultat till 
viss del motsäger Carrolls tanke om det ekonomiska ansvaret som grunden i CSR-pyramiden. 
Företagens låga rapportering av ekonomiska indikatorer tror vi beror på att många företag ser 
CSR-rapporten som ett komplement till deras årsredovisning, varav ekonomisk information 
upplevs som överflödig. 
 
Den andra byggstenen i Carrolls pyramid är det juridiska ansvaret, vilket syftar till de krav 
som finns på företaget att följa de lagar och regler som samhället konstruerat206. 
Undersökningen visar endast att företag hänvisar till regelverk såsom: GRI och OHSAS-
18001, dock har de flesta företagen interna regelverk för hälso-, säkerhets- och miljöarbete. 
Företagens betoning av dessa indikatorer tyder på att de eftersträvar att följa de regelverk som 
samhället önskar att företagen skall följa. Carrolls tredje sociala ansvar illustrerar företagets 
etiska åtaganden om vad som är korrekt207. Företagen som valts ut för denna studie har inte 
lagt någon större vikt vid etiska indikatorer såsom mänskliga rättigheter. Däremot kan vi se 
att etiska miljöfrågor såsom påverkan på närområden, tas upp av fler och därmed verkar mer 
centralt att ta upp för företag verksamma inom gruvindustrin. 
 
Carrolls fjärde beståndsdel är det filantropiska ansvaret. Byggstenen behandlar samhällets 
förväntning på att företaget bidrar med finansiella och humana resurser.208 Det filantropiska 
ansvaret har varit ett tydligt och mycket framträdande inslag i de rapporter som studerats i 
denna uppsats. Företag på alla kontinenter lyfter fram faktorer som donationer till skolor och 
organisationer i samhället i övrigt. Likaså behandlas företagens anställning av 
lokalbefolkning, stöttning av lokala entreprenörer samt byggande av infrastruktur. I vår studie 
anser vi att det filantropiska ansvaret är vara det mest utmärkande då företagen ämnar visa på 
att de är goda medlemmar i samhället. Detta eftersträvar de att uppnå genom att informera om 
sina bedrifter i sina CSR-rapporter. 
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6.2 CSR i en internationell kontext 
Cramer diskuterar kring de stora skillnader som finns i förutsättningar mellan företag belägna 
på olika kontinenter. Ett företag bör beakta de sociala svårigheter och den politiska situation 
som existerar i ett land, när de utvecklar sin CSR-policy. Centralt är att företaget anpassar sitt 
handlingsprogram efter de lokala seder som finns i regionen.209 I vår innehållsanalys fann vi 
företag beaktar sociala problem och lokala seder i det land som de verkar, vilket går i enlighet 
med Cramers påstående att företag bör beakta dessa faktorer vid skapandet av sin CSR-policy. 
Detta ser vi tydligt i vår studie bland verksamma i Oceanien och Sydamerika. På dessa 
kontinenter väljer samtliga bolag att redovisa sina aktiviteter gällande sitt beaktande av 
ursprungsbefolkningens seder. 
 
Återkommande teman i Sydafrika är ”black empowerment” och AIDS-frågor, medan de i 
amerikanska bolag ofta sammankopplar CSR med välgörenhetsarbete210. På grund av de 
politiska situationerna och den sociala situation som råder i landet anser Cramer att samhällets 
förväntningar på företagen skiljer sig åt211. I denna undersökning har vi funnit stöd till 
Cramers tankegångar, då vi ser att frågan om AIDS/HIV är ett framträdande element i inte 
bara sydafrikanska utan även andra afrikanska företags rapporter. Detta stödjer även hennes 
teori om att företag väljer att inkludera de teman som är relevanta för regionen då HIV/AIDS 
frågan är en central fråga för bolag verksamma i Afrika. Vi ser även att donationer till 
samhällsprojekt och organisationer är mycket vanligt förekommande i amerikanska och 
kanadensiska bolag. Detta bör kunna ses som att företag utövar ett välgörenhetsarbete som 
väljs att presentera för allmänheten. Cramers ståndpunkt gällande samhällets förväntningar 
anser vi kunna urskiljas även i vår studie, då företagen på de olika kontinenterna väljer att 
rapportera olika teman beroende de förväntningar som samhället har. Med det menar vi att 
företag i exempelvis Afrika rapporterar kring arbetet med HIV/AIDS medan företag i Europa 
hellre lyfter fram samarbete med skolor. 
 
Skillnaderna i CSR-rapporter på olika kontinenter, anser Cramer vara en produkt av bland 
annat: det förhållande som finns mellan företag och den lokala regeringen, samt relationen 
mellan företag och deras intressenter.212 Då vi i denna studie genomfört en innehållsanalys har 
vi inte kunnat dra några paralleller kring vikten av dessa relationer. Däremot har vi sett att 
företag väljer att lyfta in information kring deras samarbeten med de lokala regeringarna och 
deras intressenter. Detta visar på en medvetenhet från företagens sida att relationen med dessa 
parter är centrala för dem själva i deras symbios med samhället. Cramer poängterar att den 
ökade konkurrensen på den globala marknaden lätt kan leda till att företag i västvärlden väljer 
att rapportera ekonomisk vinst och försummar sociala och miljömässiga faktorer213. Resultatet 
från undersökningen strider mot detta resonemang, då företagen i väst som de europeiska eller 
nordamerikanska bolagen inte lyfter fram ekonomiska indikatorer framför sociala. Även 
miljöfrågor är ett mer framträdande tema i rapporterna än ett finansiellt tema. Likt det tidigare 
resonemang som vi fört i denna analys, så tror vi att detta beror på att företagen i Europa och 
Nordamerika ser CSR rapporten som ett komplement och inte som den primära finansiella 
rapporteringskällan. 
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6.3 Utformning av CSR i studiens sex världsdelar 

6.3.1 Afrika 
Phillips Foluso menar att många likheter finns mellan den afrikanska och den asiatiska synen 
på CSR, då tydliga tecken kan finnas av deras kommun och tradition i rapporternas 
utformning214. Den afrikanska rapporteringen uppvisar tydliga drag av samhällsengagemang 
och sociala frågor. Bland annat stödjer företagen de anställdas familjer och de tar även upp 
hur samhället kommer att stödjas då bolaget lämnar regionen. Den afrikanska rapporteringen i 
sociala frågor kommer i vår undersökning på tredje plats efter Asien och Sydamerika. Trots 
att Asien markant urskiljer sig i de sociala frågorna kan vi likt Foluso se likheterna mellan 
kontinenterna. 
 
I en studie gjord av Ofori och Hinson argumenterar de att företag i Ghana börjat se det 
positiva sambandet mellan företagets medverkande i kommunaktiviteter och samhällets 
uppfattning om företaget. De diskuterar även kring att gruvindustri, som ofta kan uppfattas 
som en negativt påverkande verksamhet, allt ökande ger stöd till skolor och institutioner där 
de är verksamma.215 Hos de afrikanska företagen har vi sett ett tydligt engagemang i de lokala 
kommunaktiviteterna. Vi har även med vår studie funnit likheter till Ofori och Hinsons 
slutsatser att gruvindustrin i Afrika ger stöd till skolor i sin närhet. Fyra av fem afrikanska 
företag väljer att påvisa det faktum att stipendium ges till studenter i Afrika. Dock har vi inte i 
denna studie kunnat se om företagen ökar donationer, genom att vi endast studerar rapporter 
utgivna från året 2005. Detta gör att vi inte kan dra någon slutsats gällande Ofori och Hinsons 
resonemang kring ökade donationer inom utbildningsväsendet i Afrika. 
 
Utbildning ses av ghananska företag som det främsta sociala ansvaret i Ofori och Hinsons 
studie. Mindre relevans läggs vid filantropi.216 Trots att Ghana inte visat sig vara 
framträdande inom utbildningsfrågor i denna studie så har vi sett att hela Afrika däremot 
lägger stor vikt vid utbildningsväsendet. Detta då Afrika tillsammans med Nordamerika 
genomsnittligt rapporterar flest teman inom området. Därtill har vi i vår studie funnit stöd till 
att övriga afrikanska länder, som inkluderats, även saknar ett filantropiskt tankesätt. Detta då 
Afrika som världsdel inte har utmärkt sig som en av de framstående i teman gällande 
donationer och andra välgörenhetsfrågor. 

6.3.2 Asien 
Moon och Chapple menar att ett av de mest förekommande temana i asiatisk CSR-
rapportering är bolagens engagemang i kommunen217. Detta resonemang stöds även av 
Frynas. Denne poängterar att Asien som utvecklingsekonomi, förväntas bidra i det lokala 
samhället218. Moon och Chapple lyfter även fram att information kring 
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anställningsförhållanden är vanliga.219 Denna kommuninblandning kan vi se tydligt i vår 
undersökning då de asiatiska bolagen samtliga redovisar att de stödjer kommunen i teman 
som: support till lokala småföretagare, byggande av infrastruktur och ett gott samarbete med 
kommunens lokalt styrande och dess lokala befolkning. Även material kring 
anställningsförhållanden rapporteras ofta av bolagen dock förekommer en väldigt stor 
spridning mellan de asiatiska bolag som inkluderats i studien. Asien utmärker sig som en 
kontinent med en del bolag som är välinformerande kring sociala teman men även är 
framstående inom alla kategorier i denna studie förutom inom miljöfrågor. Detta tolkar vi som 
att bolag verksamma inom gruvindustrin i den asiatiska regionen fokuserar kring sociala 
frågor i CSR-rapporter. 
 
Utbildning anser Moon och Chapple även vara en av de frågor som det ligger stort fokus på i 
asiatiska rapporteringar. De poängterar även att det ofta förekommer spridning mellan de 
ämnen som företagen väljer att informera kring.220 I vår undersökning har vi sett att 
utbildningsfrågor är centralt för vissa av de asiatiska bolagen, dock har vi sett stor spridning 
mellan organisationerna, vilket stämmer överens med Moon och Chapples tankegångar. Ett av 
företagen väljer bland annat att rapportera samtliga sju indikatorer som valts ut för studien, 
medan ett annat endast rapporterar kring ett tema. Dock är det fyra av sju teman som 
rapporteras av en majoritet av de valda företagen. Samma mönster kan vi även urskilja i 
Sydamerika. Detta indikerar att de asiatiska bolagen lägger olika vikt vid sin rapportering 
kring utbildning men att de inte skiljer sig markant åt jämfört med de flesta andra 
världsdelarna. 
 
Frynas ser på Asien som en växande marknad, där motivation till CSR kan vara bland annat 
den religiösa tron221. Den asiatiska kontinenten är, som tidigare nämnt, framträdande i 
rapporteringen kring sociala frågor. Detta tror vi beror på de problem som finns på 
kontinenten men även deras religiösa förhållningssätt till människor. Vi stödjer därmed 
Frynas argument att religionen troligtvis påverkar företagens rapportering. Ett av de mest 
slående teman som uppvisar det religiösa engagemanget i Asien är företagens uppförande av 
religiösa byggnader i samhället. Detta tema förekommer endast i Asien. 
 
I sin jämförelse mellan Europa, Nordamerika och Asien kommer Welford fram till att 
beskyddandet av de mänskliga rättigheterna är mer förekommande i Europa än i Asien, där 
endast ett fåtal väljer att rapportera kring ämnet.222 I vår studie fann vi att gruvbolagen i Asien 
rapporterar mer kring de mänskliga rättigheterna än de i Europa, då deras genomsnittliga 
kodrapportering överstiger Europas. Detta strider mot Welfords resultat. Differensen mellan 
vår studie och Welfords tror vi beror på de företag som valts ut till de respektive 
undersökningarna samt den bransch som valts. Vi har även uppmärksammat att ämnet 
mänskliga rättigheter är ett vanligt område där skillnader förekommer mellan bolagen som 
inkluderats i vår studie. 
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6.3.3 Europa 
Secchi ser starka influenser på de europeiska bolagen av den Europeiska Unionen. Därtill 
anser han att de europeiska företagens tematiska uppbyggnad i CSR-rapporter påverkas av 
nationstillhörighet, då varje land tar hänsyn till skilda aspekter.223 I vår studie inkluderades 
gruvbolag verksamma i Sverige, Irland, Storbritannien, Tjeckien och Grekland. Bland dessa 
företag fann vi att de flesta av temana i undersökningen presenterades av få av de europeiska 
bolagen, vilket visar på en stor spridning av valda rapporterade teman. Som ett exempel 
åskådliggörs detta tydligt i Figur 12.1-3 där en översikt av fördelningen av de rapporterade 
ekonomiska temana visas. En kraftig minoritet, två eller färre företag, väljer att rapportera 
kring samma tema. Vi upplever i denna studie därför att Secchis påstående kan vara troligt, att 
europeiska företag rapporter beroende på nation, men vi tror även att resultatet som vi erhållit 
beror på den bransch vi valt. 
 
Därtill främjar den Europeiska Unionen att ett företag bör rapportera faktorer som 
uppförandekod och organisationens investeringar i samhället224. De europeiska bolagen i 
denna studie har inte varit måna om att rapportera kring uppförandekoder, endast ett av fem, 
väljer att beskriva dem. Detta skulle kunna ses som att europeiska bolag inom gruvindustri 
inte är måna om att följa den europeiska unionens rekommendationer gällande 
uppförandekoder. 
 
Tre teman som Moon och Matten anser saknas i rapporterna, eller som informeras mindre om 
än i de amerikanska bolagen är: hälsofrågor, utbildning och miljöskydd. Detta tror de beror på 
ländernas välutvecklade offentliga service inom sjukvård och utbildningsväsende.225 
Rapporterade teman kring hälsofrågor i de europeiska bolagen saknas till stor del och endast 
två, av totalt sju, utvalda temana för studien rapporteras. Vår studie stämmer överens med 
Moon och Mattens uttalande på så sätt att de rapporteras mycket sällan. Beträffande 
utbildningsfrågor ser vi betydligt mer rapportering i Europa, däremot är rapporteringen 
väldigt spridd bland de flesta teman. Jämfört med andra världsdelar, som exempelvis 
Nordamerika, så prioriterar inte de europeiska företagen att rapportera i utbildningsfrågor. 
Precis som Moon och Matten diskuterar tror vi att detta resultat beror på att företag i 
västvärlden inte fokuserar på dessa frågor då vi har en utvecklad social service i samhället. 
Slutligen i miljöskydd, eller allmänt miljöengagemang, är Europa däremot i topp bland de 
kontinenter som inkluderats i studien. Detta resultat strider mot Moon och Mattens slutsats, 
vilket vi tror beror på att gruvindustrin har ett stort fokus på miljöfrågor. 
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Welford kommer i sin studie fram till att europeiska företag verkar se de anställda mer som 
humankapital än företagen i Asien, då dessa till större del lyfter fram de mänskliga 
rättigheterna. Han tror även att asiatiska bolag är mer troliga att rapportera barnarbetsfrågor 
på grund av medias bevakning i väst samt de problem som förekommer omkring bolagen. I 
Europa tror han att fokus ligger mer på jämlikhet men även på barnarbete.226 Europa är inte 
framstående i vår studie inom mänskliga rättigheter medan Asien rapporterar ämnet mer 
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återkommande. Detta resultat står i motsats till Welfords studie. Skillnaderna i resultat mellan 
vår och Welfords studie tror vi åter igen beror på val av bransch men även vilken relevans 
som ämnesområdet har inom de företag som valts ut för studien. Vi tror dock att vår studie 
kan vara aningens missvisande då det bara är ett av de asiatiska företagen som är väldigt 
framstående inom denna rapportering. Gällande problematiken med barnarbete är Asien mest 
framträdande, i motsats i Welfords studie. Dock är frågor rörande barnarbete mycket sällan 
nämnt i vår undersökning som helhet. Detta tror vi beror på vårt branschval då företag inom 
gruvindustrin troligtvis inte ser barn som potentiell arbetskraft. 

6.3.4 Nordamerika 
Enligt Haslam utmärks den nordamerikanska CSR-rapporteringen av en avsaknad av 
information kring de mänskliga rättigheterna och arbetsförhållanden. Han menar även att det 
sällan förekommer diskussioner om kollektivavtal.227 Mänskliga rättigheter rapporteras 
väldigt sporadiskt i den nordamerikanska rapporteringen i vår studie, i samtliga frågor 
rapporterar endast en minoritet av bolagen. Detta resultat går i linje med Haslams uttalande då 
temat saknas, dock skiljer sig inte Nordamerika från de övriga kontinenterna på denna punkt. 
Mänskliga rättigheter tycks inte få utrymme i den globala gruvindustrins CSR-rapporter. 
Haslams ordval arbetsförhållanden har vi valt att tolka som att han syftar till såväl 
arbetsförhållanden på arbetsplatsen som till allmänna förhållanden. De nordamerikanska 
bolagen rapporterar endast ytterst lite gruvrelaterad arbetsmiljö. Exempelvis rapporterar 
endast två företag om den gruvrelaterade verksamhet som påverkar den anställdes hälsa. I de 
allmänna arbetsförhållandena rapporteras temat till viss mån men inget fokus verkar ligga på 
frågan. Att nordamerikanska bolags CSR rapportering skulle utmärkas av undermålig 
information kring arbetsförhållanden, stämmer därmed överens med vår studie. Den 
nordamerikanska rapporteringen kring arbetsförhållanden ligger tillsammans med Oceanien 
långt efter världsdelar Asien och Sydamerika. Vi tror att detta beror på den allmänna 
uppfattningen att företagen i Nordamerika och Oceanien tror att det är underförstått att goda 
arbetsförhållanden råder på arbetsplatsen. Welford menade att företag påverkas av det 
samhälle där de bedriver sin verksamhet228. På samma sätt tror vi att Asien och Sydamerika 
tydligt måste framhäva sina goda arbetsförhållanden för den skeptiska allmänheten, på grund 
av de problem som föreligger på kontinenten. 
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Den nordamerikanska företagskulturen bygger på sociala investeringar och filantropi229. I vår 
studie har vi sett att donationer och socialt engagemang är ett sällan förekommande tema i de 
nordamerikanska rapporteringarna jämfört med de växande ekonomierna Asien och Afrika. 
Sambandet mellan den nordamerikanska företagskulturen och filantropi framkommer därför 
inte i vår studie. Vi tror att detta beror på att nordamerikanska bolag har mindre krav på sig än 
exempelvis asiatiska, att engagera sig i samhällsfrågor. Detta argument stödjer vi på Frynas 
tankegångar. Denne menar nämligen att bolag verksamma i utvecklingsekonomier har större 
krav på sig från samhället att vara engagerade i de lokala kommunerna230. Han tillägger att 
företag på de växande marknaderna till och med överträffar välutvecklade länder i vissa 
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frågor231. Detta resonemang anser vi får stöd i vår studie då både Nordamerika, Europa och 
Oceanien ligger efter i rapporteringen kring samhällsrelaterade frågor. 
 
Nordamerikanska företag ämnar även framhäva de åtaganden som finns gentemot 
kontinentens ursprungsbefolkning232. Bolag på kontinenten, verksamma inom gruvindustrin, 
tycks enligt vår studie uppmärksamma ursprungsbefolkningen, dock mindre än Oceanien och 
Sydamerika. Detta pekar därför på att alla bolag inte har intresset av att informera om deras 
stöd till ursprungsbefolkning i Nordamerika. Welford lyfter även fram Kanada som mycket 
framstående inom rapportering gällande utbildning.233 I dessa frågor visar vår studie på ett 
stort engagemang i de nordamerikanska bolagen, då de tillsammans med Afrika ligger före de 
övriga kontinenterna. Vår undersökning visar därför på att samtliga nordamerikanska bolag 
har ett intresse av utbildningsfrågor, inte bara Kanada. 

6.3.5 Sydamerika 
Enligt KPMG befinner sig CSR-rapporteringen i Sydamerika i en utvecklingsfas och de mest 
verksamma branscherna i regionen är tobak och gruvindustri234. Att Sydamerikas CSR-
rapportering skulle befinna sig i en utvecklingsfas framgår inte i vår undersökning. Detta då 
de sydamerikanska bolagen är väldigt måna om att rapportera kring de teman som vi valt att 
ta med i vår studie. Bolagen upplevs därtill tillhöra den region som är mest framstående i 
CSR-rapportering bland de kontinenter som vi undersökt. Detta genom att de många gånger är 
ledande inom de kategorier som vi haft med i undersökningen. Avvikelsen från KPMG:s 
uttalande kan bero dels de bolag som valts ut för studien men även den specifika bransch som 
valts ut. KPMG omtalar ett flertal industrier i sin rapport medan vi endast sett på 
gruvindustrin. Dock lyfter KPMG fram att gruvindustrin är bland de mest framstående 
branscherna inom CSR i Sydamerika vilket även vi kan ana på grund av de heltäckande 
rapporter som de producerat. 
 
En av de mest framträdande egenskaperna i regionen enligt KPMG är att företag låter sina 
rapporter bli externt verifierade235. Detta är ingenting som vi ser i vår undersökning, endast ett 
företag har fått sin rapport externt verifierad. Däremot är de sydamerikanska företagen mycket 
noggranna med att poängtera att de ger samhället en insyn i företaget. Märkligt nog är de enda 
företaget som låtit verifiera sitt företag det enda företag som inte har något uppvisande av 
samhällsinsyn eller transparens i sin rapportering. 
 
Schmidheiny anser att både det sydamerikanska samhällets och CSR-rapporteringens 
tyngdpunkt ligger på sociala frågor, på grund av de ojämlikheter som finns i regionen236. De 
sydamerikanska bolagen i vår studie har visat en framstående skildring av både miljö- och 
socialt arbete. Globalt är de främst i vår studie gällande CSR-rapportering i miljö- och 
arbetsmiljöfrågor. I frågor rörande samhällsengagemang är de strax efter Asien i sin 
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rapportering. Våra iakttagelser i studien har därmed bekräftat att de sydamerikanska bolagen 
sätter stor vikt vid de sociala frågorna, men även att de lägger fokus vid miljörelaterade 
teman. 

6.3.6 Oceanien 
I Hackston och Milnes studie lyfter de fram att nya zeeländska bolag väljer att informera 
mycket kring ämnet mänskliga resurser. Därtill rapporterar företagen om miljöfrågor och 
kommunalengagemang237. Jones, Mitchell och Marshall tillägger i diskussionen att de 
australiensiska gruvbolagen är mindre benägna till samarbete med fackföreningar.238 
Benämningen mänskliga resurser, som Hackston och Milnes använder, har vi i denna analys 
valt att tolka som att företagen rapporterar kring arbetsmiljöfrågor såsom rättvisa löner och 
måna om den anställdes hälsa. Det nya zeeländska bolaget som studerats i vår undersökning 
uppvisar inget större engagemang i att presentera faktorer inom kategorin arbetsförhållanden, 
endast tre av sexton rapporterade teman. I en jämförelse med kontinenten som helhet kan vi se 
att rapporteringen företer sig lik mellan bolagen, bortsett från företaget i Papa Nya Guinea där 
endast en indikator finns med. Vårt resultat gällande de mänskliga resurser avviker även från 
Hackston och Milnes vilket vi tror beror på att gruvindustrin i Oceanien inte lägger någon 
större vikt vid de mänskliga resurserna. Åsikten att gruvbolag inte villiga att nämna 
fackföreningar överensstämmer med vårt resultat då inget företag väljer att rapportera temat. 
Däremot presenterar ett av företagen resonemang kring kollektivavtal.  Detta tror vi kan bero 
på att gruvindustrin är en högriskbransch där arbetsförhållanden inte alltid är ultimata och 
därför väljer bolagen att undvika stor inblandning med fackförbund. 
 
Företagen i Oceanien uppvisar dock en mycket utbredd miljörapportering och rapporterar den 
näst högsta genomsnittliga kodrapporteringen på global basis. Vi tolkar det som att 
miljöarbete inom gruvindustrin i Oceanien är betydligt mer centralt än arbetsförhållanden. 
Hackston och Milnes slutliga påstående att länder från Oceanien skall rapportera 
återkommande kring kommunalengagemang ser vi inget stöd till i denna studie. Tillsammans 
med Europa och Nordamerika är det sociala engagemanget väldigt ringa. Orsaken till denna 
skillnad hänvisar vi till vårt resonemang under analysavsnittet som berör Nordamerika. 
 
Inom gruvindustrin i Australien uppvisar företagen en medvetenhet kring den sociala 
påverkan som förekommer på samhällen kring gruvorna239. Tilt och Symes menar att 
australiensiska bolag inom gruvbranschen ofta rapporterar kring återställning av exploaterad 
mark240. Vår studie har givit oss resultatet att företag i Australien inte väljer att presentera 
faktorer som berör sociala frågor. I Oceanien som helhet ser vi samma tendenser. Samtliga 
bolag i Oceanien väljer att lyfta fram åtgärder vid stängning av gruvor. Detta ser vi som att 
bolagen inom gruvindustrin på kontinenten anser detta tema vara viktigt, vilket vi tror kan 
bero på krav från samhället. 
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6.4 Intressentteori 
Fredrik Ljungdahl anser ett företag med hjälp av miljö- och samhällsrelaterad information 
önskar influera intressentens uppfattning av företagets engagemang i CSR-ämnen. Han menar 
även att CSR redovisningen bör ses som ett delmoment i ett företags övergripande strategi 
med tanken att måna om de mest centrala intressenterna.241 Samtliga trettio företag i vår 
studie har valt att diskutera kring temat intressenter i sina rapporteringar. Den vanligaste 
intressenten som lyfts in är aktieägarna men företagen är även noggranna med att poängtera 
relevansen av samtliga intressenter. I rapporterna nämns intressenter som: lokalbefolkning, 
lokalt samhälle, regionalt styrande, anställda och dess familjer. Vi anser att Ljungdahls 
tankegång överensstämmer med vår uppfattning efter det att denna studie genomförts. Då 
rapporternas tematiska innehåll visar på samhällsengagemang och miljötänkande, något som 
många intressenter idag efterfrågar. Som exempel vill vi lyfta fram Asien där sociala teman är 
framträdande, detta tror vi beror på de sociala problem som finns på kontinenten. Genom att 
informera om detta i sina rapporter önskar företagen troligtvis medvetandegöra omvärlden om 
de aktiviteter som företaget bedriver inom området. Ljungdahls andra tanke om CSR som en 
beståndsdel av företagsstrategin anser vi vara mycket trolig, då vi i vår studie funnit en 
avsaknad av ekonomiska teman. Som vi tidigare har nämnt, tror vi att detta beror på att CSR 
rapporteringen ses som ett komplement till de finansiella rapporterna vilket går i linje med 
Ljungdahls påstående. 
 
Lépineux framhäver intressentteorin ur ett globalt perspektiv och lyfter där fram företaget 
som den huvudsakliga ekonomiska och sociala aktören, då de har en stark påverkan på både 
det lokala som globala samhället. I sin teori framhäver han även samhället som den viktigaste 
intressenten.242 Lépineux anser att företagen bär ansvaret för de olikheterna som sker i 
samhället och är därigenom är en stark kraftkälla243. I denna undersökning har ett flertal 
företag valt att rapportera kring frågor som är av stor relevans för samhället som intressent. I 
Oceanien och Sydamerika sätts bland annat stor vikt vid information kring sitt stöd av de 
lokala ursprungsbefolkningarna. Genom att lyfta fram dessa faktorer tror vi att företagen 
önskar framträda som goda samhällsmedborgare, då främst i de sociala frågorna. Genom att 
stödja både lokalt som regionalt samhälle tror vi att företag av idag uppmärksammar 
samhället som en viktig intressent i dagens globala värld, vilket gör att vi håller med 
Lépineux i hans argument om att samhället är en central intressent. Detta ser vi tydligt vårt 
tema då samtliga bolag på samtliga kontinenter arbetar för ett gott samarbete med både lokal 
befolkning och de lokalt styrande. 

6.5 Legitimitetsteori 
Företag väljer enligt Guthrie och Parker att utföra samhällsaktiviteter för att kunna fortsätta 
sin verksamhet, erhålla belöningar samt för att erhålla godkännanden av sina målsättningar. 
Genom att producera en tillräcklig social information kan samhället bedöma huruvida bolaget 
kan ses som en god samhällsmedborgare.244 Inom gruvindustri ser vi det som centralt för 
företagen att presentera sin verksamhet för att inte uppfattas som dåliga samhällsmedborgare. 
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Detta då gruvverksamhet har en stor påverkan på både anställda, lokalbefolkning och 
närmiljö. Denna påverkansgrad har även varit tydlig i vår studie då vi i de branschspecifika 
temana urskiljt att företagen väljer lyfta fram teman som exempelvis: återställning av 
exploaterad mark samt den påverkan som verksamheten får på anställda. Då det inte finns 
någon tydlig skillnad mellan de olika kontinenternas rapporteringsgrad så ser vi det som att 
dessa faktorer är centrala för gruvindustrin att rapportera i allmänhet. 
 
I situationer där företag upplever att deras legitimitet är hotad anser Lindblom att de kan 
använda sig av fyra strategier. En av dessa berör företagets strävan efter att påverka 
intressenters uppfattning om sådant som skett i bolaget.245 Då gruvbranschen är en 
högriskindustri kan det ske många olyckor, både miljö- och människorelaterade. På grund av 
detta tror vi att de verksamma bolagen medvetet rapporterar kring olyckor och utsläpp för att 
inte intressenter skall skapa sig en falsk uppfattning om företagets aktiviteter. I 
undersökningen förekommer. I de CSR-rapporter vi studerat, har ett återkommande inslag i de 
flesta kontinenter, varit att upplysa intressenter om olyckor som påverkat miljön, samt 
personolyckor som är relaterade till verksamheten. Avvikelser förekommer i Nordamerika där 
de varken väljer att rapportera kring miljö- eller personolyckor. Detta anser vi visa på företag 
verksamma i gruvindustri på en global marknad, eftersträvar att påverka intressentens 
uppfattning på det sätt som företaget önskar. Vi tror därför att företag försöker legitimera sig, 
med hjälp av Lindbloms strategi, genom sådan rapportering. Vårt ovanstående resonemang 
överensstämmer även med Clarke och Gibson-Sweets tankegångar. Företag verksamma inom 
miljökänsliga branscher är troligtvis mer måna om att frivilligt presentera information för att 
kunna ge svar på intressenters frågeställningar kring deras farliga verksamhet, innan egna 
uppfattningar skapas. 
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7 Slutsatser och diskussion 
I detta avsnitt drar vi slutsatser kring det material som har analyserats. Inledningsvis ger vi 
en återblick på uppsatsens problemformulering och syfte. Sedan lägger vi fram de slutsatser 
som vi dragit kring de olika delarna innan vi ger en sammanfattande slutsats. Slutligen ger vi 
en sammanfattande reflektion innan vi till sist ger förslag till vidare forskning. 

7.1 Tillbakablick på uppsatsens syfte och problemformulering 
I denna uppsats har vi studerat kring följande problemformulering: 
 
Vilka skillnader och likheter förekommer i rapporteringen av Corporate Social Responsibility 
mellan olika världsdelar? 
 
Syftet med denna uppsats har att via en innehållsanalys av ett urval företag inom 
gruvindustrin, skapa en förståelse för vilka huvudfrågor som företag väljer att inkludera i sin 
CSR-rapportering på världsdelarna: Afrika, Asien, Europa, Oceanien och Nord- och 
Sydamerika. I undersökningen önskar vi urskilja de skillnader och likheter som förekommer i 
CSR-rapportens utformning beroende på dess ursprung. 

7.2 Begreppet Corporate Social Responsibility 
I denna studie har vi sett att gruvföretag på internationell basis inte väljer att rapportera 
mycket kring ekonomiska teman. Från detta resultat drar vi slutsatsen att ekonomiska faktorer 
inte prioriteras i detta sammanhang, varvid vi tror att företagen ser CSR rapportering som ett 
komplement till deras finansiella årsredovisning där mer detaljerad information ges kring 
företagets ekonomi. Ett annat resultat vi har fått är att företagen väljer att nämna interna 
regelverk framför internationella, exempelvis nämns säkerhetsprogram framför GRI. Detta ser 
vi som ett branschrelaterat fenomen då gruvindustrin är en högriskbransch där hela 
verksamheten utövar riskfylld verksamhet gentemot både miljö, samhälle och anställda. Vi 
tror att därför att företagen hellre väljer att framhäva de egna handlingsprogrammen gällande 
säkerhet och hälsa än att lyfta fram internationella rapporteringsriktlinjer. Studien visar även 
företagens strävan efter att framstå som goda samhällsmedborgare genom att de presenterar 
donationer, samhällsvälgörenhet och miljömedvetenhet. Ur detta resultat har vi dragit 
slutsatsen att företag inom gruvindustri använder CSR rapporten som en 
kommunikationskanal till intressenter för att visa upp sin goda verksamhet. Därtill anser vi att 
en av de viktigaste likheter som vi sett är att det filantropiska tycks vara det mest centrala 
budskapet för gruvföretag i samtliga världsdelar att förmedla i rapporterna. 

7.3 CSR i en internationell kontext 
Vår studie har visat att företag beaktar de lokala seder och sociala problem som finns på den 
kontinent där de är verksamma. Detta gör att rapporteringen utformas utefter de 
angelägenheter som ses som centrala på både lokal-, regional- som kontinental nivå. Ur detta 
mönster har vi urskiljt samhället som en mycket stark intressent till företagens åtaganden i 
CSR-frågor. Vi vill i denna diskussion även hävda att samhället tycks vara den mest centrala 
intressenten för CSR-rapportering inom gruvindustrin. För att uppfylla denna intressentgrupps 
krav menar vi att CSR rapporteringen anpassas efter dessas förväntningar. På grund av de 
olika krav som föreligger på olika världsdelar har vi kunnat urskilja ett flertal skillnader. 
Tydliga exempel på detta är HIV/AIDS frågan där den afrikanska kontinenten utmärker sig 
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markant då övriga världsdelar inte har lika stort fokus kring denna fråga. Ett annat 
framträdande exempel på en skillnad mellan världsdelar är byggandet av religiösa byggnader i 
Asien. Vilket framhäver religionens betydelse på denna plats. 

7.4 Utformning av CSR i studiens sex världsdelar 
I denna studie har vi kunnat skönja ett flertal olika skillnader och likheter mellan 
världsdelarnas CSR rapportering. Vår undersökning uppvisar ett övergripande mönster bland 
de rapporterande. Nordamerika, Oceanien och Europa tycks följas åt och på samma sätt anser 
vi även att Afrika, Asien och Sydamerika agerar i sin rapportering. Dessa två grupper 
representerar i vår mening två läger: de växande utvecklingsekonomierna kontra de rika 
länderna i väst. Detta ses tydligast i sociala frågor där utvecklingsekonomierna är väldigt 
framstående jämfört med västvärlden i sin rapportering. Bland västföretagen har vi kunnat se 
att bolagen inte rapporterar lika omfattande kring vissa teman, som exempelvis 
samhällsengagemang. Här urskiljer sig tydligt ”de två lägren”, och här åskådliggörs även 
likheten som vi funnit att företagen i väst väljer att rapportera i ungefär samma omfattning. 
 
Trots att vi kunnat skönja mönstret av de ”två lägren” så har vi även i vissa fall kunnat se 
skillnader och likheter mellan kontinenter i vardera kontinentgrupp. Som exempel vill vi lyfta 
fram de likheter som förekommer mellan den afrikanska och nordamerikanska världsdelen. 
Båda kontinenterna uppvisar bland annat ett stort intresse för rapportering inom 
utbildningsväsendet och är tillsammans ledande inom kategorin. En skillnad som förekommer 
mellan företag belägna i två kontinentgrupperna är mellan Oceaniens och Asiens rapportering 
kring sjukvård. Rapportering kring sjukvårdsrelaterade frågor är genomsnittligt sett väldigt 
stor, då stort fokus finns i Asien men inte i Oceanien. Ur vår studie har vi även kunnat se 
globala likheter mellan alla kontinenter som inkluderats i studien. Resultatet visar bland annat 
att bolag verksamma inom gruvindustri inte tycks anse att det är intressant att rapportera kring 
de mänskliga rättigheterna. 

7.5 Intressentteori 
Studien har även kunnat visa hur företag belägna på olika kontinenter påverkas av de 
intressenter som finns i dess närhet. Ett exempel på detta är de oceanska företagens utbredda 
rapportering kring miljöfrågor. Detta ser vi som ett direkt resultat av den debatt och den 
mediala uppmärksamhet som finns på frågor rörande miljön i Oceanien. Gällande 
intressenternas påverkan på CSR rapportering trycker vi, likt tidigare, på att samhället är en 
betydande intressent för dess utformning. 

7.6 Legitimitetsteorin 
Gruvverksamhet anses av allmänheten vara en riskabel verksamhet för både samhälle, 
anställda och miljö. I denna studie har vi konstaterat att gruvbolag medvetet försöker 
informera kring de arbetsförhållanden och de risker som förekommer inom deras verksamhet. 
På detta sätt tror vi att företagen försöker påvisa på vilket sätt de bedriver sin verksam så att 
intressenterna inte får en felaktig uppfattning om företaget. En likhet som vi funnit mellan de 
rapporterande gruvföretagen är samtliga visar en medvetenhet kring miljöfrågor. Detta 
indikerar att företagen försöker skaffa sig legitimitet gentemot sina intressenter. 
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7.7 Sammanfattande reflektioner 
Vår studie har kommit fram till att det förekommer ett flertal skillnader och likheter mellan de 
olika världsdelarnas utformning av CSR-rapporter inom gruvindustrin. Skillnader har funnits 
mellan de olika världsdelarnas rapportering där olika områden har visat större fokus och 
utmärkt sig i vissa frågor. Studien har även visat på skillnader mellan två ”kontinentgrupper”, 
dessa två utgörs av dels världsdelarna: Nordamerika, Europa och Oceanien. Den andra 
gruppen består av de växande ekonomierna som: Sydamerika, Afrika och Asien. Dessa 
”kontinentgrupper” uppvisar inom gruppen likheter i sitt rapporteringsmönster medan de 
mellan grupperna finns stora skillnader. Vi har även sett likheter mellan världsdelar och 
mellan de två ”kontinentgrupperingarna”, dessa ses exempelvis mellan Nordamerika och 
Afrika. 
 
Undersökning har visat på de stora skillnader och likheter som förekommer mellan både 
världsdelar, länder och företag. Likaså visar studien att CSR-rapportens utformning påverkas 
av företagets närmiljö och den sociala kontext som råder på den gällande kontinenten. Vi tror 
att dessa skillnader är ett resultat av avsaknaden på internationellt vedertagna riktlinjer kring 
CSR som företaget tvingas följa. Trots att riktlinjer existerar, såsom exempelvis GRI, så gäller 
dessa endast på en frivillig basis vilket ger företagen stora möjligheter till att lyfta fram de 
frågor som de själva önskar framhäva. Med hjälp av ett accepterat regelverk som är legalt 
tvingande så skulle dessa differenser undvikas, vilket skulle förenkla jämförelsen mellan 
gruvbolag för intressenterna. 

7.8 Förslag till vidare forskning 
I denna studie har vi betraktat de skillnader och likheter som finns emellan CSR-rapporter på 
de olika kontinenterna. Förslag som vi har till vidare forskning inom området är: 
 

 Utföra en undersökning med alla CSR-rapporterande företag inom gruvindustrin för att se 
om avvikelser skulle uppkomma gentemot vår studie 

 Genomföra en liknande studie dock inkluderande ett flertal branscher för att undersöka 
om skillnader och likheter existerar mellan de olika branscherna på global nivå 

 Utföra en studie inom endast en kontinent/region/land, med en vald bransch, för att 
urskilja huruvida bolagen väljer att presentera samma faktorer i sin CSR-rapportering 

 Genomföra en studie där intressenter utfrågas kring vilka teman som de anser vara 
centrala att företagen rapporterna kring i sin CSR-rapportering. 
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8 Sanningskriterier 
För att kunna bedöma kvaliteten och trovärdigheten av denna studie kommer vi nu att med 
hjälp av sanningskriterier tydliggöra detta för läsaren. Då vi anser oss till viss del ha utfört 
en kvantitativ studie har vi använt oss av bedömningskriterierna: reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet. Reliabiliteten och validiteten är de mått som vanligtvis används inom 
innehållsanalys för att kunna bedöma dennas tillförlitlighet. Därefter har vi i denna studie 
även valt att lyfta in generaliserbarheten, då vi anser att detta sanningskriterium är relevant 
för vår studie. 

8.1 Reliabilitet 
Med hjälp av reliabiliteten kan tillförlitligheten och användbarheten av ett mätinstrument 
kontrolleras. Då forskaren i många fall utformar det egna mätinstrumentet kan risker föreligga 
att mätinstrumentets pålitlighet blir väldigt låg.246 Reliabiliteten behandlar därmed frågan om 
de resultat som studien urskiljer skulle bli likadana om undersökningen skulle genomföras på 
nytt. Reliabiliteten är främst ett vanligt mått inom de kvantitativa studierna när det önskas 
avgöra huruvida ett mått är stabilt eller ej.247 
 
Ett av de problem som kan uppkomma med en innehållsanalys är dess tillförlitlighet då 
systematiska fel kan förekomma. Det finns två kategorier av fel, den ena har samband med 
själva kodningen, den andra har med kodinstrumentet att göra. För att förhindra systematiska 
fel vid innehållsanalys används flera koder och då en hög reliabilitet uppnåtts är skillnaden 
mellan kodernas protokoll väldigt liten.248 Vi har, genom att var för sig läsa igenom 
rapporterna, försökt undvika uppkomsten av systematiska fel i vår undersökning. Vi är dock 
medvetna om att vi kan ha gjort systematiska fel båda två angående samma kod, då vi båda 
två av misstag ha förbisett teman i rapporterna. Detta problem är vi medvetna om och därför 
har vi gått igenom varje rapport två gånger för att försäkra oss att vi inte missat något. Genom 
denna process har vi försökt nå en så hög reliabilitet som möjligt i vår process. Det andra 
problemet gäller kodningsschemat. Med väl utformad kodningsmall kan systematiska fel 
undvikas249. Vi är båda oerfarna då det gäller skapandet av kodningsscheman. Detta gör att 
risken för fel kan ha blivit större än om vi haft stor erfarenhet. Vi tror dock att vårt schema 
varit väl utarbetat då vi gjort en pilotstudie samt noga diskuterat vår mall. Genom att vi varit 
medvetna om de systematiska fel som kan uppkomma vid en innehållsanalys och därmed 
vidtagit åtgärder för att motverka dessa, anser vi att vårt mått blivit stabilt med hög 
reliabilitet. Genom att vi noggrant har beskrivit hur vi gått tillväga i denna studie tror vi även 
att sannolikheten är hög att studiens resultat skulle bli detsamma ifall undersökningen i 
samma form utfördes av en annan forskare vid ett senare tillfälle. Dock vill vi här poängtera 
att vi endast tror att resultatet skulle bli detsamma ifall studien genomfördes inom samma 
bransch som vi valt, då en annan industri säkerligen skulle uppvisa andra mönster i sin CSR-
rapportering. 
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8.2 Validitet 
Validiteten syftar tillbaka mot om forskaren i sin studie verkligen mäter det han avser att 
mäta250. Begreppet berör därmed frågan om de indikatorer som valts ut för att mäta ett 
begrepp sannerligen mäter just detta begrepp i studien.251 Med hjälp av vårt kodschema har vi 
i innehållsanalysen skapat en god överblick över de skillnader och likheter som existerar i 
CSR-rapportering mellan olika världsdelar. Vårt mätinstrument anser vi därmed mäter vad vi 
i vårt studie avsett att mäta varvid vi anser att en hög validitet uppvisats i denna studie. 
 
Validiteten kan exempelvis uppstå vid tolkningssituationer. Alla är vi olika personer och kan 
tolka saker och ting på olika sätt, tolkar vi fel sjunker studiens validitet.252  Vi har under 
denna studie strävat efter ett objektivt förhållningssätt och inte försökt tolka sammanhang, då 
det varit oklart vad som menats i rapporterna har vi hellre valt att inte koda fenomenet. Vi har 
letat efter tydliga teman och fenomen, inte diffust framställda fakta. Vi är medvetna om att 
detta kan ha påverkat vår validitet negativt. Men då vi tydligt innan studiens början gått 
igenom vad som är utmärker varje tema tror vi att detta till stor del har kunnat undvikas och 
ökat studiens validitet i denna undersökning. 

8.3 Generaliserbarhet 
I en kvantitativ undersökning är en forskare även intresserad av att se i vilken utsträckning 
som resultaten är generaliserbara till olika grupper och situationer som kan vara intressanta 
för andra områden än i den specifika undersökningen.253 I denna studie är vi medvetna om att 
ett flertal generaliseringar ägt rum. Dels har vi valt att generalisera kring att de valda 
företagen inom en världsdel även speglar hur fallet på kontinenten är som helhet, det vill säga 
att de fem valda företagen i Afrika speglar CSR-rapporteringen för även övriga afrikanska 
länder. Denna generalisering anser vi vara möjlig då vi avgränsat vår studie till att gälla 
endast gruvindustrin. I denna bransch finns det inte så många verksamma bolag i de olika 
världsdelarna som upprättar CSR-rapporteringar. Detta gör att vi i denna undersökning anser 
att vi genom att välja fem bolag kunnat erhålla en bra representation av gruvbolag som är 
verksamma på de olika världsdelarna. 
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250 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, (2003), s.70 f 
251 Bryman, Alan, Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2003), s.48 
252 Bergström Göran, Boréus Kristina, Textens mening och makt Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
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253 Bryman, Alan, Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2003), s.100 
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Urval av företag 
 
Nr Företag i 

Oceanien 
Landstilhörhet 

1 Newmont Waihi 
Gold 

Nya Zeeland 

2 Rio Tinto Coal Australien 
3 Lihir Management Papua Nya 

Guinea 
4 Bendigo Australien 
5 Illawarra Coal Australien 
 
Nr Företag i Afrika Landstilhörhet 
1 Newmont Ghana Ghana 
2 Rössing Uranium Namibia 
3 Gold fields Ltd Sydafrika 
4 Implats Sydafrika 
5 Anglo Coal South 

Africa 
Sydafrika 

 
Nr Företag i Asien Landstilhörhet
1 Vedanta Resources 

plc 
Indien 

2 PT Antam TBK Indonesien 
3 Freeport McMoran Indonesien 
4 Newmont Nusa 

Tenggara 
Indonesien 

5 Polyus Gold Ryssland 
 
Nr Företag i 

Nordamerika 
Landstilhörhet 

1 Teck Comuico Kanada 
2 Kennecott Utah 

Copper Corp. 
USA 

3 Diavik Diamond 
Mines Inc 

Kanada 

4 Desarollos Mineros 
San Luis SA de 
CV 

Mexiko 

5 Newmont Mining 
Corp Nevada 

USA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nr Företag i 
Sydamerika 

Landstilhörhet 

1 Anglo 
American Chile 

Chile 

2 Codelco Chile 
3 Empresa 

Mienra Inti 
Raymi SA 

Bolivia 

4 Xstrata Peru Peru 
5 Minera 

Yanacocha SRL 
Peru 

 
Nr Företag i 

Europa 
Landstilhörhet 

1 Boliden AB Sverige 
2 Czech Coal AS Tjeckien 
3 Anglesey 

Aluminium 
Metal 

Storbritannien 

4 S&B Industrial 
Minerals AB 

Grekland 

5 Boliden Tara 
Mines 

Irland 
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Allmänna miljöindikatorer 
Kod  Vad vi väljer att benämna koden Kort förklaring av innebörden av koden  
MA1 Miljörelaterade principprogram Svarar på frågan om företaget har ett eget 

handlingsprogram för miljöarbetet 
MA2 Standardiserade system för 

miljöstyrning. 
Under detta tema ryms exempelvis ISO och 
EMAS 

MA3 Främja allmän miljöutveckling Företaget har verksamhet som gagnar 
allmänt miljöarbete, exempelvis forskning 
vars resultat kan användas av andra än 
gruvindustri  

MA4 Stödja branschens miljöförbättring Företaget bedriver verksamhet, exempelvis 
forskning, i syfte att förbättra 
miljötänkandet inom gruvindustrin 

MA5 Riktlinjer Nämner företaget att de redovisare enligt 
riktlinjer för miljöredovisning ex GRI 

MA6 Intresseorganisationer mm för 
miljöarbete, utsläpp osv 

Nämns någon intresseorganisation 

 
Detaljerade miljöindikatorer 
Kod Vad vi väljer att benämna koden Kort förklaring av innebörden av koden 
MD1 Total materialförbrukning Nämner företaget den totala 

materialförbrukningen de har sin produktion? 
MD2 Användning av återvunnit materiel Visar företaget på om de använder material 

som de själva återvunnit 
MD3 Direkt energiförbrukning Nämner företaget den direkta 

energiförbrukningen i verksamheten? 
MD4 Förnybara energikällor Tar företaget upp att de använder, eller 

kommer att använda förnyelsebara 
energikällor exempelvis vattenkraft 

MD5 Vattenförbrukning Uppvisar företaget något om sin 
vattenförbrukning,  

MD6 Påverkan på vatten bl. a. utsläpp Nämner företaget något om hur deras 
verksamhet påverkar närliggande vattendrag 
och grundvatten? 

MD7 Utsläpp av växthusgaser Berör företaget sina utsläpp av 
växthusgaserna exempelvis koldioxid och 
metan. 

MD8 Andra kemikalieutsläpp  Nämner företaget något om andra utsläpp av 
kemikalier i luft och vatten, exempelvis 
kvicksilver, svavelsyra och klorväte 

MD9 Mängd avfall  Berör företaget hur mycket avfall som 
genereras av deras verksamhet 

MD10 Olyckor som påverkat miljön Uppvisar företaget några egna olyckor som 
påverkat miljön exempelvis läckage. 

MD11 Hantering av avfall ex. förvarning 
och transport.  

Redogör företaget för hur de hanterar sitt egna 
avfall, exempelvis det farliga avfallet 

MD12 Återvinning avfall Nämner företaget något om de återvinner sitt 
avfall 



Bilaga 2 

MD13 Påverkan på nära boende Berör företaget hur deras verksamhet 
påverkar närmiljön, genom exempelvis lukt, 
oljud, vibrationer i marken.  

MD14 Miljöpåverkan av transporter Tar företaget upp hur deras transporter både 
inom gruvmiljön och den transport till kunder 
som sker.  

MD15 Strävan efter biologisk mångfald Påvisar företaget att de stävar emot ett 
bevarande av biologisk mångfald i regionen 

MD16 Återuppbyggnad av mark Tar företaget upp  vad de gör för att återställa 
den mark de exploaterat 

MD17 Uppmärksammat klimatfrågan Har de uppmärksammat klimatförändringar 
MD18 Företagets produktansvar Visar företaget på en medvetenhet kring deras 

produkters påverkan på miljön 
MD19 Egen produktionsförbättring Strävar de efter att miljömässigt förbättra den 

egna produktionen 
 
Sociala indikatorer 
 
Arbetsförhållanden (allmänna)  
Kod Vad vi väljer att benämna koden Kort förklaring av innebörden av koden 
SA1 Antal anställda Nämner företaget hur många de har anställda 
SA2 Fördelning av anställda över kön  Tar företaget upp könsfördelning eller andel 

kvinnor 
SA3 Kollektivavtal eller liknade Berör företaget om arbetarnas löner sätts via 

kollektivavtal 
SA4 Fackförbund Nämner företaget något samarbete med eller 

avståndstagande från fackförbund 
SA5 Antal skadade  Visar företaget på hur många personskador 

som skett i gruvorna under 2005 
SA6 Antal dödsfall Nämner företaget om det skett några dödsfall 

I gruvverksamheten under 2005  
SA7 Sjukdomar relaterade till arbete  Berör företaget gruvrelaterade sjukdomar så 

som stendammslunga (silicosis), dammlugna 
(pneumoconiosis) och koldammslugna 
(anthracosis) 

 SA8 Drog och alkohol policy Uppvisar företaget en egen policy angående 
droger och alkohol 

SA9 Uppförandekod  Har företaget en uppförandekod (code of 
conduct) där de uppvisar regler kring 
företagets etik 

SA10 Ledighet Nämner företaget ledighet eller semester för 
de anställda 

SA11 Frånvaro Visar företaget på något gällande arbetarnas  
frånvaro från arbetet 

SA12 Antal timmar jobbade  Berör företaget hur många timmar de 
anställda arbetar per dag, vecka eller månad 

SA13 Löner Visar företaget upp att de ger ut tillräckliga 
löner till sina anställda 
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SA14 Extra förmåner  Nämner företaget något om det finns några 
extra förmåner för de anställda 

SA15 Mån om den anställdes hälsa Uppvisar företaget ett engagemang kring sina 
anställdas hälsa (“well being”) 

SA16 Anställningspolicies  Nämner företaget att de har några 
handlingsprogram gällande deras 
nyrekrytering 

 
Engagemang i samhället 
Kod Vad vi väljer att benämna koden Kort förklaring av innebörden av koden 
SE1 Planer för utvecklig av samhällen Uppvisar företaget några planer för 

socioekonomisk utveckling 
SE2 Samarbete med de lokalt styrande 

och lokalbefolkning. 
Nämner företaget att de samarbetar med 
lokalbefolkningen och lokala politiker, ledare 
eller andra styrande.  

SE3 Barn Uppvisar företaget någon verksamhet kring 
de anställdas barn, exempelvis daghem 

SE4 Pensionärer Nämner företaget att de gör något för 
pensionärer exempelvis har de 
pensionärsverksamhet relaterat till före detta 
anställda.   

SE5 Byggandet av infrastruktur Visar företaget på att de bygger upp 
infrastruktur exempelvis vägar i den region 
de har sin verksamhet 

SE6 Byggande av religiösa 
samlingsplatser 

Tar företaget upp att de har något arbete 
kring byggandet av exempelvis ”houses of 
worship”. 

SE7 Anläggning av VVS Nämner företaget att de anlägger VVS  
SE8 Kulturaktiviteter Har företaget kulturaktiviteter, exempelvis 

musikfestivaler och bokbussar 
SE9 Sportaktiviteter  Nämner företaget att de stödjer sportaktivitet 

i regionen, exempelvis sponsring av tävlingar 
eller byggandet av idrottsplatser 

SE10 Stöttning av lokalt jordbruk Stödjer företaget de lokala jordbrukarna, 
både ekonomiskt och praktiskt 

SE11 Utveckling och support av lokala 
småföretagare  

Hjälper företaget lokala entreprenörer att 
lyckas deras affärsverksamhet 

SE12 Hjälp vid naturkatastrofer/olyckor Tar företaget upp om de ger ekonomisk och 
praktisk hjälp vid naturkatastrofer 
exempelvis tsunami, torka och översvämning 

SE13 Företagets support av familjer Uppvisar företaget omtanke kring de 
anställdas familjer och hjälper dessa 
exempelvis genom ekonomisk support 

SE14 Planer vid nedläggning av gruvor 
och efter nedläggning (ur 
samhällsynpunkt) 

Finns det en plan för hur företaget ska stötta 
samhället då de stänger ned 
gruvverksamheten på orten. 

SE15 Stöttning av ursprungsbefolknings 
rättigheter, kultur och traditioner 

Nämner företaget att de har någon särskild 
stöttning kring ursprungsbefolkningen i 
regionen 
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SE16 Relationer till landets regering  Berör företaget vilken relation de har till 
landets regering 

SE17 Anställning av lokalbefolkning Har företaget något handlingsprogram då det 
gäller anställandet av lokalbefolkning 

SE18 Bidrag till rättsväsendet Nämner företaget ekonomiska bidrag till 
rättsväsendet exempelvis genom att bekosta 
polisstationer 

 
Mänskliga rättigheter  
Kod Vad vi väljer att benämna koden Kort förklaring av innebörden av koden 
SM1 Barnarbete Nämner företaget barnarbete 
SM2 Bestraffning Tar företaget upp något om fysisk eller 

ekonomisk bestraffning.  
SM3 Diskriminering Säger företaget något om diskriminering av 

anställda 
SM4 Tvångsarbete Nämner företaget något om tvångsarbete 
SM5 Sexuella trakasserier Tar företaget upp sexuella trakasserier 
SM6 Misshandel/våld/trakasserier Berör företaget våld, hot, misshandel med 

mera. 
SM7 Jämställdhetsfrågor Visar företaget upp ett engagemang kring 

jämställdhet  
 
Utbildningsväsende 
Kod Vad vi väljer att benämna koden Kort förklaring av innebörden av koden 
SU1 Teknisk utbildning Anger företaget att de bedriver teknisk 

utbildning
SU2 Stipendium Ger företaget ut stipendium till studerande 
SU3 Utbildning yrkesfolk Vidareutbildar företaget sina anställda  
SU4 Ledarskapsutveckling Har företaget utbildning inom ledarskap 
SU5 Samarbete med skolor Nämner företaget att de samarbetar med 

skolor, exempelvis genom traineeprogram 
eller genom att köpa studielitteratur till 
skolan 

SU6 Lärare Nämner företaget något om att de utbildar 
lärare eller på något annat sätt ger support till 
dessa 

SU7 Antal utbildningstimmar för 
arbetare 

Uppvisar företaget hur många timmars 
vidareutbildning varje anställd får i 
genomsnitt per månad eller år. 

 
Sjukvård 
Kod Vad vi väljer att benämna koden Kort förklaring av innebörden av koden 
SS1 Sjukvård Uppvisar företaget någon slags sjukvård för 

deras anställda och den region de tillhör 
SS2 Sjukvårdsutbildning av arbetare Får arbetarna någon sjukvårdsutbildning till 

exempel ”första hjälpen” av företaget 
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SS3 Sjukupplysning/vård för 
sjukdomar icke gruvrelaterat 

Tar företaget upp andra sjukdomar än de som 
direkt kan relateras till gruvor, exempelvis 
HIV/AIDS, malaria, hjärt.- och 
kärlsjukdomar, Sexuellt överförbara 
sjukdomar. 

SS4 Handikappade Månar företaget om handikappade som blivit 
det genom gruvverksamhet 

SS5 Förbättring av kost Arbetar företaget för att förbättra arbetarnas 
hälsa genom kostförbättring 

SS6 Hälsoproblem relaterat till 
fattigdom 

Påvisar företaget om det finns några 
hälsoproblem i dess närhet som har samband 
med fattigdom 

 
Branschspecifika indikatorer för arbete inom gruvindustri 
Kod Vad vi väljer att benämna koden Kort förklaring av innebörden av koden 
BI1 Säkerhetsarbete Nämner företaget något om deras egna 

säkerhetsarbete som finns i anslutning till 
gruvor.  

BI2 Gruvventilation Uppmärksamma företaget ventilationen i 
gruvor 

BI3 Egen kontroll  Låter företaget den anställde själv kontrollera 
sin egen säkerhet exempelvis hur mycket 
denna utsätts för farliga ämnen

BI4 Arbetarnas utsättning för fysiska 
risker 

Nämner företaget något om de risker som de 
anställda utsätts för exempelvis strålning, 
damm, extrema temperaturer och giftiga gaser.  

 
BI5 

 
Åtgärder vid stäning av gruva 
(icke sociala åtgärder) 

 
Uppvisar företaget någon plan för de 
åtaganden som företaget har vid en stängning 
av gruvor och som inte är sociala åtgärder. 
Exempelvis vad de gör med den förorenade 
marken

BI6 Gruvrelaterad verksamhet som 
påverkar arbetares hälsa 

Nämner företaget något om den gruvrelaterade 
verksamhet som påverkar arbetarnas hälsa 
exempelvis starkt ljus, höga ljud och annat som 
uppstår vid sprängning.  

BI7 Förhindra olyckor  Påvisar företaget att de har arbete då det gäller 
att förhindra olyckor exempelvis riskanalys 
och kontroll av fordon

BI8 Ledningssystem inom arbetsmiljö Nämner företaget något ledningssystem inom 
arbetsmiljö exempelvis OHSAS-18001  

 
Ekonomiska indikatorer 
Kod Vad vi väljer att benämna koden Kort förklaring av innebörden av koden 
EI1 Nettoomsättning Nämner företaget sin nettoomsättning 
EI2 Geografisk uppdelning av 

marknaden 
Påvisar företaget något om uppdelningen av 
marknaden av sina produkter 

EI3 Leverantörsfördelning Visar företaget på hur deras leverantörer är 
fördelade exempelvis geografiskt 
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EI4 Utbetalad lön och förmåner  Nämner företaget vad de betalat ut i lön 
EI5 Räntor och aktieutdelningar Visar företaget på vad de betalat ut till 

aktieägare och kreditinstitut/banker 
EI6 Donationer till organisationer Nämner företaget något om de gjort 

ekonomiska donationer till organisationer, 
både lokala, regionala och globala 

EI7 Donationer till projekt ang. miljö, 
skolor mm 

Visar företaget på donationer till lokala 
projekt  

EI8 Donationer till samhället  Berör företaget att de donerar pengar till 
samhälle och stat, exempelvis till statsskuld 

EI9 Investeringar i infrastruktur Nämner företaget hur mycket de investerar i 
infrastruktur 

EI10 Miljöinvesteringar Visar företaget på hur mycket de investerar i 
miljöarbete 

EI11 Motverkan av fattigdom Nämner företaget att de verkar för att 
motverka fattigdomen i samhället 

EI12 Ekonomisk ”nytta” till den egna 
regionen 

Nämner företaget att de tillför ekonomisk 
nytta till regionen genom att exempelvis 
använda sig av lokala leverantörer, att de 
investerar i kommunen och att de sponsrar 
företagsutveckling i regionen 

EI13 Extern revision av rapporten Har företaget en revisionsberättelse av en 
extern revisor 

EI14 Insyn i företaget  Påvisar företaget något om att har transparens 
det vill säga insyn i företaget exmpelvis via 
besöksdagar för allmänheten. 

EI15 Relation till leverantörer Nämner företaget något om de relationer de 
har till sina leverantörer 

EI17 Relation till kunder Nämner företaget något om de relationer de 
har till sina kunder 

EI18 Fonder, för t.ex. utbildning Berör företaget att de har skapat fonder för 
sina anställda  

EI19 Priser vunna Uppvisar företaget att de vunnit pris för sin 
verksamhet 

EI20 Intressenter  Nämner företaget sina intressenter 
EI21 Politiska donationer Visar företaget på att de givit några 

donationer till politiska partier 
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Sammanställt resultat för Afrika 
 

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
MA1  X  X X  
MA2   X X X X 
MA3   X X  X 
MA4      X 
MA5    X X X 
MA6       

 
 Ftg 1 2 3 4 5 
Kod       
MD1    X   
MD2    X X  
MD3   X X X X 
MD4       
MD5   X X X X 
MD6  X X  X X 
MD7   X X X X 
MD8    X X  
MD9   X X X  
MD10  X  X X X 
MD11  X  X X X 
MD12   X    
MD13  X X X X X 
MD14       
MD15  X X X  X 
MD16  X  X X X 
MD17   X   X 
MD18       
MD19       

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
SA1  X X X X X 
SA2  X X X  X 
SA3       
SA4   X  X X 
SA5    X X  
SA6    X X X 
SA7     X X 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

SA8      X 
SA9    X X X 
SA10     X  
SA11    X X  
SA12       
SA13   X    
SA14   X X X  
SA15  X   X X 
SA16    X X X 
 

 Ftg 1 2 3 4 5 
Kod       
SE1  X X X X X 
SE 2  X X X X X 
SE3  X     
SE4       
SE5  X X  X  
SE6       
SE7  X     
SE8   X X   
SE9   X X   
SE10  X X X   
SE11  X X  X  
SE12       
SE13  X X X X X 
SE14  X X X  X 
SE15  X     
SE16     X X 
SE17  X X  X X 
SE18       
 

 Ftg 1 2 3 4 5 
Kod       
SM1    X   
SM2       
SM3   X  X X 
SM4       
SM5     X X 
SM6   X X X X 
SM7       
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 Ftg 1 2 3 4 5 
Kod       
SU1   X X   
SU2  X X X  X 
SU3  X X X X  
SU4   X X X X 
SU5   X X X  
SU6   X X X  
SU7       

 
 Ftg 1 2 3 4 5 
Kod       
SS1   X X X  
SS2   X X X X 
SS3  X X X X X 
SS4       
SS5    X X X 
SS6       
SS7      X 

 
 Ftg 1 2 3 4 5 
Kod       
BI1  X  X X X 
BI2    X  X 
BI3    X   
BI4   X X  X 
BI5  X  X  X 
BI6    X X X 
BI7  X X X X X 
BI8    X X X 

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
EI1       
EI2       
EI3       
EI4  X  X   
EI5      X 
EI6   X X   
EI7  X X X   
EI8  X     
EI9       
EI10       
EI11   X X   
EI12   X X   
EI13      X 
EI14  X  X X  
EI15    X X X 

EI16       
EI17    X X  
EI18       
EI19    X  X 
EI20  X X X X X 
EI21  X   X  
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Sammanställt resultat för Asien 
 
 

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
MA1  X X X  X 
MA2  X X X X X 
MA3  X  X X X 
MA4   X    
MA5      X 
MA6       

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
MD1  X   X  
MD2  X   X X 
MD3       
MD4  X   X X 
MD5     X X 
MD6  X   X X 
MD7     X X 
MD8  X  X X  
MD9     X X 
MD10     X X 
MD11  X X X X X 
MD12  X  X  X 
MD13      X 
MD14    X   
MD15   X X X X 
MD16  X X X X X 
MD17       
MD18       
MD19  X     

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
SA1    X X X 
SA2     X X 
SA3     X X 
SA4   X   X 
SA5  X X X X X 
SA6  X X  X  
SA7  X     

 
 
 
 
 

 
 
 
 

SA8      X 
SA9    X   
SA10       
SA11   X    
SA12   X    
SA13   X  X X 
SA14   X X X X 
SA15   X X X  
SA16    X   

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
SE1  X X X  X 
SE 2  X X X X X 
SE3  X X   X 
SE4   X   X 
SE5  X X X X X 
SE6   X X   
SE7  X  X X  
SE8   X X  X 
SE9  X    X 
SE10   X X X X 
SE11  X X X X X 
SE12  X X    
SE13  X X   X 
SE14   X  X X 
SE15  X X X   
SE16    X X  
SE17   X X X  
SE18    X   

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
SM1      X 
SM2       
SM3      X 
SM4       
SM5       
SM6       
SM7  X    X 
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 Ftg 1 2 3 4 5 
Kod       
SU1    X   
SU2   X X X X 
SU3    X X X 
SU4  X  X  X 
SU5  X  X   
SU6    X X  
SU7    X X  

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
SS1  X X X X X 
SS2  X X   X 
SS3  X  X X  
SS4       
SS5  X X    
SS6   X X X  
SS7     X  

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
BI1  X X X X X 
BI2       
BI3       
BI4   X  X  
BI5   X X X  
BI6   X  X X 
BI7  X X  X X 
BI8  X    X 

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
EI1       
EI2       
EI3   X   X 
EI4     X  
EI5     X  
EI6    X X  
EI7  X X X X X 
EI8  X  X X  
EI9   X    
EI10       
EI11       
EI12  X X X X X 
EI13  X     
EI14     X  
EI15   X   X 

EI16       
EI17      X 
EI18       
EI19  X   X  
EI20   X X X X 
EI21  X   X  
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Sammanställt resultat för Europa 
 
 
 
 Ftg 1 2 3 4 5 
 Kod       
MA1  X X X X X 
MA2  X X X X X 
MA3  X X X X  
MA4     X  
MA5   X  X X 
MA6  X  X   
 
 Ftg 1 2 3 4 5 
Kod       
MD1  X     
MD2  X X X X  
MD3  X X X  X 
MD4       
MD5  X X X  X 
MD6  X X  X X 
MD7  X X X   
MD8  X X X  X 
MD9  X X    
MD10    X   
MD11  X X X  X 
MD12  X X X X  
MD13  X X  X  
MD14  X     
MD15  X  X   
MD16  X X  X X 
MD17    X   
MD18   X    
MD19  X X X X  
 
 Ftg 1 2 3 4 5 
Kod       
SA1  X X X X X 
SA2  X X  X  
SA3   X    
SA4  X X    
SA5  X X X X X 
SA6  X   X  
SA7       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
SA8     X  
SA9  X     
SA10       
SA11  X X  X  
SA12       
SA13   X  X  
SA14   X  X  
SA15  X X X X  
SA16   X X X  
 
 Ftg 1 2 3 4 5 
Kod       
SE1       
SE 2  X X X X X 
SE3   X    
SE4   X  X  
SE5   X    
SE6       
SE7       
SE8  X X  X  
SE9  X X  X  
SE10       
SE11       
SE12       
SE13  X   X  
SE14   X    
SE15    X X  
SE16   X    
SE17  X     
SE18       
 
 Ftg 1 2 3 4 5 
Kod       
SM1       
SM2       
SM3  X X X   
SM4       
SM5       
SM6       
SM7  X  X   
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 Ftg 1 2 3 4 5 
Kod       
SU1       
SU2    X X  
SU3  X  X   
SU4    X X  
SU5  X X X X  
SU6       
SU7   X  X  

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
SS1  X X X X  
SS2    X X  
SS3       
SS4       
SS5       
SS6       
SS7       

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
BI1  X X X X  
BI2       
BI3       
BI4    X X  
BI5  X     
BI6       
BI7  X X X X  
BI8  X X X X X 

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
EI1  X     
EI2       
EI3  X     
EI4   X X   
EI5  X     
EI6     X  
EI7   X  X  
EI8    X   
EI9       
EI10       
EI11       
EI12  X X X   
EI13   X    
EI14  X X    
EI15       

EI16       
EI17  X X    
EI18   X    
EI19    X X  
EI20  X X X X  
EI21       

 



Bilaga 3 

Sammanställt resultat för Nordamerika 
 
 

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
MA1   X X X X 
MA2  X X X  X 
MA3       
MA4    X   
MA5  X  X   
MA6       

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
MD1  X     
MD2  X  X   
MD3  X X    
MD4  X     
MD5    X X X 
MD6   X X  X 
MD7  X X X  X 
MD8  X  X  X 
MD9       
MD10  X  X  X 
MD11  X X X X X 
MD12  X  X   
MD13  X     
MD14  X     
MD15  X X   X 
MD16  X X X  X 
MD17   X X   
MD18  X     
MD19  X X    

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
SA1  X   X X 
SA2      X 
SA3  X     
SA4  X     
SA5  X X X X  
SA6  X  X   
SA7       

 
 
 
 

 

 
 
 
 

SA8    X   
SA9  X X X   
SA10       
SA11       
SA12    X   
SA13      X 
SA14       
SA15  X  X  X 
SA16  X     

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
SE1  X  X X  
SE 2  X X X X X 
SE3     X  
SE4      X 
SE5    X X  
SE6       
SE7       
SE8     X  
SE9  X   X  
SE10       
SE11     X  
SE12       
SE13    X X  
SE14  X    X 
SE15  X  X  X 
SE16       
SE17  X     
SE18       

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
SM1  X  X   
SM2       
SM3  X     
SM4  X     
SM5       
SM6   X  X  
SM7       
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 Ftg 1 2 3 4 5 
Kod       
SU1  X   X  
SU2  X X X  X 
SU3  X X X X X 
SU4  X X X  X 
SU5  X X   X 
SU6   X    
SU7   X    

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
SS1     X X 
SS2     X  
SS3       
SS4       
SS5       
SS6       
SS7       

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
BI1  X X X X X 
BI2     X  
BI3   X    
BI4     X  
BI5  X  X X X 
BI6   X  X  
BI7  X  X  X 
BI8  X     

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
EI1       
EI2       
EI3       
EI4      X 
EI5       
EI6  X X X  X 
EI7  X X   X 
EI8       
EI9       
EI10       
EI11       
EI12  X  X  X 
EI13       
EI14   X    
EI15       

EI16       
EI17   X    
EI18       
EI19  X  X   
EI20  X X X X X 
EI21       
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Sammanställt resultat för Oceanien 
 
 
 
 Ftg 1 2 3 4 5 
 Kod       
MA1  X  X X  
MA2  X X X X X 
MA3     X  
MA4     X  
MA5     X  
MA6       
 
 Ftg 1 2 3 4 5 
Kod       
MD1       
MD2  X  X X X 
MD3  X  X  X 
MD4       
MD5  X X X  X 
MD6  X  X X X 
MD7  X X X X X 
MD8  X  X X X 
MD9  X   X  
MD10  X X X X  
MD11     X X 
MD12  X X  X  
MD13  X X X X X 
MD14      X 
MD15  X  X X X 
MD16  X X X X X 
MD17    X   
MD18      X 
MD19    X X  
 
 Ftg 1 2 3 4 5 
Kod       
SA1  X  X X X 
SA2  X  X X  
SA3    X   
SA4  X  X   
SA5   X X X X 
SA6    X   
SA7       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
SA8       
SA9    X   
SA10       
SA11       
SA12       
SA13       
SA14    X   
SA15     X X 
SA16       
 
 Ftg 1 2 3 4 5 
Kod       
SE1    X X  
SE 2  X  X X X 
SE3       
SE4       
SE5       
SE6       
SE7       
SE8     X X 
SE9      X 
SE10       
SE11    X   
SE12       
SE13    X   
SE14    X   
SE15  X X X X X 
SE16    X X X 
SE17    X X  
SE18    X   
 
 Ftg 1 2 3 4 5 
Kod       
SM1       
SM2       
SM3     X  
SM4       
SM5       
SM6       
SM7   X    
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 Ftg 1 2 3 4 5 
Kod       
SU1   X    
SU2  X  X   
SU3  X X  X  
SU4  X X   X 
SU5  X X X X X 
SU6       
SU7    X   

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
SS1    X X  
SS2    X X  
SS3    X   
SS4       
SS5       
SS6       
SS7    X   

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
BI1  X X X X X 
BI2     X  
BI3       
BI4    X  X 
BI5  X X  X X 
BI6      X 
BI7  X   X X 
BI8    X  X 

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
EI1    X   
EI2       
EI3       
EI4  X   X X 
EI5  X     
EI6  X     
EI7   X X X X 
EI8    X X  
EI9       
EI10       
EI11       
EI12  X   X X 
EI13     X  
EI14     X  
EI15    X   

EI16       
EI17    X   
EI18    X   
EI19   X X   
EI20  X X X X X 
EI21  X  X   
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Sammanställt resultat för Sydamerika 
 

 
 

 Ftg 1 2 3 4 5 
Kod       
MA1  X X X X X 
MA2  X X X X X 
MA3  X   X X 
MA4     X  
MA5  X X    
MA6  X X  X  

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
MD1  X     
MD2  X   X  
MD3  X X X  X 
MD4   X    
MD5  X  X  X 
MD6  X X  X X 
MD7  X X X  X 
MD8  X X X  X 
MD9     X X 
MD10  X X X X X 
MD11   X X X X 
MD12  X X X  X 
MD13  X  X X X 
MD14       
MD15  X X X X X 
MD16  X  X  X 
MD17  X     
MD18  X X    
MD19  X X    

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
SA1  X  X X X 
SA2  X X X  X 
SA3  X X   X 
SA4  X X X  X 
SA5  X X X X X 
SA6  X X X X X 
SA7  X X  X  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

SA8  X X  X  
SA9  X X  X  
SA10    X  X 
SA11   X  X  
SA12       
SA13   X X X X 
SA14       
SA15  X X   X 
SA16  X X    

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
SE1  X    X 
SE 2  X  X X X 
SE3       
SE4       
SE5  X  X X X 
SE6    X   
SE7    X   
SE8  X X   X 
SE9   X   X 
SE10  X  X X X 
SE11  X X X X X 
SE12       
SE13       
SE14    X X  
SE15  X X X X X 
SE16  X  X X X 
SE17  X X X X X 
SE18  X     

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
SM1  X   X  
SM2  X   X  
SM3  X X  X  
SM4  X     
SM5  X     
SM6  X   X  
SM7  X   X  
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 Ftg 1 2 3 4 5 
Kod       
SU1  X     
SU2  X  X   
SU3   X   X 
SU4  X  X X X 
SU5  X X  X X 
SU6  X   X X 
SU7  X X   X 

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
SS1  X   X X 
SS2    X  X 
SS3  X X  X  
SS4   X    
SS5      X 
SS6       
SS7       

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
BI1  X X X X X 
BI2       
BI3       
BI4      X 
BI5  X  X  X 
BI6  X    X 
BI7  X  X X X 
BI8  X X X   

 
 Ftg 1 2 3 4 5 

Kod       
EI1  X     
EI2  X     
EI3   X    
EI4    X  X 
EI5      X 
EI6      X 
EI7  X X X X X 
EI8  X  X   
EI9       
EI10  X X X   
EI11  X X    
EI12  X X X X X 
EI13   X    
EI14  X  X X X 
EI15       

EI16       
EI17       
EI18   X    
EI19  X X   X 
EI20  X X X X X 
EI21    X X X 
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