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Sammanfattning 

 

Begreppet hållbar utveckling kan ses som en kombination av ekonomisk tillväxt och ett 

smart utnyttjande av naturens resurser och nämns allt oftare i mediala sammahang. 

Företagens ansvar inom detta område har intensifierats på senare tid och fokus på 

företagens faktiska ansvar har ökat, vilket har bidragit till en högre grad av transparens 

gällande företagens verksamhet. Mineraler och metaller är viktiga råvaror i dagens 

moderna samhälle, men gruvindustrin anses vara en högintensiv bransch med avseende 

på miljöpåverkan. Forskning visar att det finns vissa utmaningar vad gäller företags 

CSR- kommunikation, bland annat vad företagen ska kommunicera, hur företagen ska 

kommunicera och vem som är målgrupp för kommunikationen. Mot denna bakgrund 

valde vi att undersöka vad, hur och till vem gruvföretag kommunicerar sin miljömässiga 

information samt vilken miljömässig information företagen kommunicerar i sina 

hållbarhetsredovisningar och i vilken utsträckning denna information är jämförbar med 

företagens miljörapporter.  

 

Ett delsyfte med studien är att skapa förståelse för varför kommunikationen av 

hållbarhetsarbete skiljer sig åt inom den svenska gruvindustrin. Studien syftar även till 

att undersöka jämförbarheten mellan företagens hållbarhetsredovisningar enligt 

ramverket Global Reporting Initiative (GRI) samt företagens miljörapporter, för att se 

om det finns förutsättningar för att skapa en mer likartad kommunikation företagen 

emellan.  

 

Utifrån studiens problemformulering valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer med 

representanter från sex metallgruvor i Sverige samt branschorganisationen SveMin. För 

att kunna jämföra företagens hållbarhetsredovisningar och miljörapporter genomförde vi 

dessutom en innehålls- samt dokumentanalys. Vi har valt ett deduktivt angreppssätt och 

studien utförs enligt en hermeneutisk kunskapssyn med vissa positivistiska inslag. 

 

Studiens teoretiska ramverk inleds med en presentation av den svenska gruvindustrin. 

Därefter redogör vi för aktiviteten kommunikation och de problem som finns relaterade 

till företags CSR-arbete, begreppet hållbarhetsredovisning samt ramverket GRI. Detta 

följs upp av Carrolls pyramid, agentteorin, intressentteorin, legitimitetsteorin, 

institutionell teori och avslutningsvis accountability theory.  

 

Resultaten av samtliga intervjuer presenteras enligt sex olika kategorier; 

kommunikation, organisation, intressenter, ansvar och hållbar utveckling, externa 

påtryckningar och legitimitet samt statliga riktlinjer. Samtliga delar, förutom 

kommunikation, ligger till grund för studiens analys.  

 

Studien visar att fem dimensioner kan förklara skillnaderna i företagens redovisning och 

dessa är organisation, intressenter, ansvar, imitation samt gynnsamma förhållanden. Vi 

kan konstatera att företagen totalt sett rapporterar flest indikatorer under kategorin 

utsläpp till luft och vatten samt avfall. Av 30 indikatorer har vi funnit att 10 stycken 

redovisas av företagen gemensamt. Av dessa 10 har vi funnit att vissa är helt, delvis 

eller inte alls jämförbara med informationen i företagens miljörapporter. 

Undersökningen visade även att vissa företag har tillgång till denna information internt, 

trots att de inte rapporterar den. 
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Definition av begrepp 

Bearbetningskoncession: Ett tillstånd som ger företag att i enlighet med minerallagens 

(1991:45) bestämmelser bedriva gruvdrift. Tillståndet utfärdas av bergmästaren. 

(Nationalencyklopedin [NE], 2013) En bearbetningskoncession gäller i 25 år och kan 

därefter förlängas (Bergstaten, 2012).  
 

Bergsstaten: En enhet inom Sveriges geologiska undersökning (SGU) som bland annat 

har som uppgift att handlägga och besluta i ärenden som rör prospektering och 

utvinning av mineral enligt minerallagen (1991:45) (Bergsstaten, 2013). 

  

Corporate Social Responsibility (CSR): CSR handlar huvudsakligen om att företag 

ska ta ansvar för viktiga förtroendefrågor rörande företagets intressenter. Kan ses som 

en motreaktion gentemot ansvarslöst företagande, avsaknaden av långsiktiga strategier 

samt avsaknaden av goda intressentrelationer.  

 

Global Reporting Inititative (GRI): Ett globalt regelverk för frivillig 

hållbarhetsredovisning. Syftet med GRI:s ramverk är att alla organisationer och företag 

ska kunna tillämpa ramverket oavsett bransch, storlek och geografisk placering (Global 

Reporting Initiative, 2009, s. 2). 
 

Gruvindustrin: Gruvindustrin är ett vitt begrepp som tidigare använts synonymt med 

metallgruvornas verksamhet. I dagsläget används begreppet allt som oftast i en vidare 

bemärkelse. Eftersom vår studie endast inkluderar verksamma gruvföretag som innehar 

tillstånd och bearbetningskoncession för mineralutvinning enligt 1§ 1p. minerallagen 

(SFS 1991:45) (SNI-kod B07) har vi valt att använda begreppet metallgruvor då vi talar 

om dessa företag. Begreppet gruvindustrin innefattar således SNI-koderna B05-08, men 

eftersom det i dagsläget inte finns någon industri för utvinning av råpetroleum och 

naturgas (SNI-kod B06) eller kolgruvor i Sverige (SNI-kod B05) är det främst 

metallmalmsgruvor (SNI-kod B07) och annan utvinning av mineral, närmare bestämt 

utvinning av sand, grus, sten och lera (SNI-kod B08) som begreppet syftar till. 

 



Hållbarhetsredovisning: GRI definierar en hållbarhetsredovisning som ”en enda 

konsoliderad rapport, som ger en rimlig och balanserad presentation av resultaten 

under en bestämd tidsperiod” (Global Reporting Initiative, 2009, s. 38). Innehållet i 

redovisningen ska reflektera företagets hållbarhetsresultat. I en hållbarhetsredovisning 

bör hållbarhet mätas utifrån tre olika perspektiv; det sociala, ekonomiska och 

miljömässiga perspektivet (Elkington, 1999, s. 73). 

 

Miljörapport: Företag som bedriver en tillståndspliktig verksamhet är ålagda att varje 

år lämna in en miljörapport till berörd Länsstyrelse. I miljörapporten ska företaget 

beskriva vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla respektive villkor i 

tillståndsbeslutet samt redovisa resultatet av respektive åtgärd. Miljörapporten är en 

offentlig handling. (Naturvårdsverket, 2013)  

 

Triple Bottom Line (TBL): Ett begrepp som utgår från att hållbarhet bör mätas utifrån 

ett socialt, ekonomiskt samt miljömässigt perspektiv. TBL härstammar från One Bottom 

Line, som endast beaktade ett perspektiv; profit. TBL expanderade det gamla synsättet 

genom att inkludera ytterligare två perspektiv; people och planet. (Elkington, 1999, s. 

73) Målet är att det ska råda balans inom organisationen mellan alla tre perspektiven 

(Frostenson m.fl., 2012, s. 8 - 10). 
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1 Inledning 

 
Detta kapitel avser att ge läsaren en bakgrund till studiens ämnesval. Först kommer 

begreppen hållbar utveckling och corporate social responsibility att presenteras, vilket 

syftar till att förklara framväxten av hållbarhetsredovisningar i Sverige. Vidare kommer 

gruvindustrin att presenteras med avsikten att förklara branschens betydelse samt den 

problematik som finns gällande hållbarhet inom gruvindustrin. Därefter redogör vi för 

olika utmaningar som finns beträffande företagens CSR-kommunikation. Slutligen 

presenteras studiens problemformulering, syfte samt de avgränsningar som gjorts för 

denna studie. 

 
 

1.1 Problembakgrund 

Forskare världen över är överens om att Bruntland-kommissionen var först ut med att 

definiera begreppet hållbar utveckling i rapporten ”Our common future” (Laurence, 

2011, s.278). Definitionen lyder: “a system of development that meets the basic needs of 

all people without compromising the ability of future generations to meet their own life-

sustaining needs” (WCED, 1987). Rapporten skrevs av World Commission on 

Environment and Development (WCED) på uppdrag av Förenta Nationerna (FN) och 

syftet med denna rapport var bland annat att ge förslag på långsiktiga strategier för en 

global hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling blev vidare allmänt erkänt under 

miljökonferensen ”Earth Summit” i Rio 1992. Konferensen, som anordnades på initiativ 

av FN, lockade högt uppsatta stads- och regeringschefer. Syftet med denna konferens 

var att arbeta fram strategier för hanteringen av viktiga globala problem såsom miljö 

och hållbarhet (Hilson & Murck, 2000, s. 227). Det var även i samband med detta som 

begreppet började användas även inom gruvindustrin (Laurence, 2011 s. 278).  

 

Idag benämns begreppet hållbar utveckling allt oftare i mediala sammanhang. Detta kan 

förklaras av de samhällsomvandlingar som kontinuerligt sker. Frostensson, Helin & 

Sandström (2012) menar att konceptet hållbar utveckling ofta kan ses som en reaktion 

gentemot dessa samhällsomvandlingar. Forskare menar att det är avgörande för företag 

att lyckas anpassa sig till dessa förändringar, då företagens överlevnad på lång sikt 

förutsätter att verksamheten ligger i linje med rådande normer och samhällsstrukturer. 

Frostensson m.fl. (2012, s. 9) menar att i en global hållbar utveckling samvarierar 

ekonomi, miljö och samhälle med varandra. Detta ligger i linje med begreppet hållbar 

utveckling, vilket generellt sett kan ses som en kombination av ekonomisk tillväxt och 

ett smart utnyttjande av naturens resurser. Brundtland-rapporten föreslår att om man 

lyckas kombinera dessa två, något man inte trodde var möjligt dessförinnan, finns även 

förutsättningar för att minska fattigdomen runt om i världen (Laurence, 2011, s. 278; 

WCED, 1987).  

 

Trots den globala utvecklingen har ingen överstatlighet såsom Europeiska Unionen 

(EU), FN eller Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

kunnat reglera eller lagstifta något globalt regelverk beträffande problematiken kring 

hållbar utveckling. Detta har medfört att företagens ansvar inom samma område 

intensifierats och således har fokus på det faktiska ansvar som dessa aktörer innehar 

ökat. I addition till detta har globaliseringen medfört att företagens roll i samhället blivit 
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alltmer synlig för gemene man, vilket också har bidragit till att kraven på företagen ökat 

(Frostenson m.fl., 2012, s.13). Dessa krav har lett till att samhällsgrupperingar begärt en 

högre grad av transparens inom företagen gällande redovisning av deras verksamhet 

(Frostenson m.fl., 2012, s. 14). 

 

Uppkomsten och framväxten av corporate social responsibility (CSR) beskrivs som en 

motreaktion gentemot ansvarslöst företagande samt avsaknaden av långsiktiga strategier 

och goda intressentrelationer. CSR handlar i huvudsak om att företag ska ta ett ansvar 

för väsentliga förtroendefrågor som berör företagets centrala intressenter. Exempel på 

detta är förbättrade arbetsvillkor, reducerade miljöfarliga utsläpp, säkrare produkter, 

jämställdhet på arbetsplatsen och så vidare. (Borglund, De Geer, & Hallvarsson, 2008, 

s. 63) I början av 2000-talet ökade användandet av CSR signifikant inom 

företagsvärlden, detta kan dels förklaras av en ökad miljömedvetenhet i samhället och 

dels av en rad företagsskandaler som uppdagades. Skandalerna runt Enron, Worldcom 

och Arthur Andersen blev några av de mest uppmärksammade fallen under 2000-talet 

och skulle bli ett startskott för en våg av misstro gentemot stora företag (Borglund m.fl., 

2008, s. 49). 

 

Hållbarhetsredovisning har vuxit fram som ett resultat av konceptet triple bottom line 

(TBL) och i en tid då debatten beträffande CSR har blivit allt intensivare kan 

hållbarhetsredovisningen ses som ett konkret uttryck för företags sociala ansvarstagande 

(Frostenson m.fl., 2012, s. 10). Begreppet TBL härstammar utifrån Elkington (1999) 

och hans idéer gällande rapportering om hållbarhet. Motiven bakom TBL var främst att 

mäta hållbarhet utifrån tre olika perspektiv. Elkington (1999, s.73) definierade dessa tre 

perspektiv som sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektivet. Ursprungligen 

redovisade företag endast utifrån ett ekonomiskt perspektiv (one bottom line; profit), 

men Elkington (1999) expanderade det gamla synsättet genom att inkludera de två P:na 

people och planet. Denna typ av redovisning förenar således begreppet hållbar 

utveckling med begreppet redovisning (Frostenson m.fl., 2012, s. 8). Tanken bakom 

TBL är att det inom organisationen ska råda balans mellan dessa tre delar, men av 

naturliga skäl uppstår ofta spänningar mellan det ekonomiska och miljömässiga samt 

det ekonomiska och samhället (Frostenson m.fl., 2012, s. 10). Vi avser att endast 

studera det miljömässiga perspektivet, då vi anser att det är det mest intressanta och 

väsentliga perspektivet med avseende på den svenska gruvindustrin. Vi menar till att 

börja med att gruvföretagen i Sverige inte behöver ta lika stort ansvar för 

samhällsutvecklingen som gruvföretag i andra delar av världen, då det i Sverige redan 

finns väl fungerande samhällssystem. I Sverige finns även omfattande lagstiftning som 

skyddar de anställdas rättigheter. 

 

Användandet av TBL ökade kraftigt under slutet av 1990-talet (Henriques & 

Richardson, 2004, s. 1). Sedermera har TBL utvecklats till att bli en allmänt vedertagen 

redovisningsstandard inom hållbarhetsredovisning. TBL som redovisningsstandard 

begränsar sig inte till någon specifik entitet utan tillämpas av organisationer, 

myndigheter samt vinstdrivande- och icke vinstdrivande företag (Slaper & Hall, 2011, s. 

4). Historiskt sett har företag endast tagit sina aktieägare i beaktande vid upprättande av 

redovisningar. Skillnaden mellan nu och då är att rapportering av TBL även tar andra 

intressenter i beaktande som exempelvis långivare, anställda och myndigheter (Mintz, 

2011, s. 26).  
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Gällande företagens hållbarhetsredovisningar har det på senare tid vuxit fram riktlinjer 

för denna typ av rapportering. Bland organisationerna som står bakom dessa hittar man 

bland annat Global Reporting Initiative (GRI), OECD, United Nations Global Compact 

samt International Organization for Standardization. Alla dessa organisationer 

tillhandahåller riktlinjer för frivillig hållbarhetsrapportering, men de allra flesta företag 

använder idag GRI:s riktlinjer. GRI:s riktlinjer är allmänt vedertagna och anses ha 

bidragit allra mest till den kvalitetsutveckling som har skett inom området (Hatt & 

Larsson, 2007, s.12). En undersökning av KPMG (2011, s. 6, 21) visar att 95 procent av 

de 250 största globala företagen hållbarhetsrapporterar och av dessa använder 80 

procent GRI:s riktlinjer. Det är dock vanligare att större företag redovisar enligt GRI, 

vilket till stor del beror på att dessa har mer resurser att tillgå (Frostenson m.fl., 2012, s. 

16-17). Generellt sett är det större företag inom miljöintensiva branscher som upprättar 

hållbarhetsredovisningar som ett resultat av företagens försök att legitimera sin 

verksamhet (Frostenson m.fl., 2012, s. 17). 

 

För några år sedan debatterades det inom EU huruvida hållbarhetsredovisning skulle 

göras obligatorisk för alla företag, men inget beslut togs. Trots detta har vissa länder 

inom EU valt att införa viss reglering för vissa typer av företag beroende på storlek eller 

ägarstruktur. Däribland återfinns bland annat Danmark, Finland, Belgien, 

Nederländerna, Tyskland och Frankrike. Regleringen ser olika ut bland dessa länder 

men i Frankrike är kraven relativt omfattande; från och med 2002 är alla börsnoterade 

franska företag tvungna att inkludera redovisning gällande företagets sociala och 

miljömässiga påverkan i sin årsredovisning. (Delbard, 2008, s. 399) 

 
1.1.2. Hållbarhetsredovisning i Sverige 

 

I Sverige används begreppet hållbarhetsredovisning vid redovisning av ekonomisk, 

miljömässig och social rapportering i linje med TBL. Enligt en studie av KPMG (2011, 

s. 10) hållbarhetsredovisade 72 procent av de svenska företagen år 2011, jämfört med 

60 procent år 2008. Svenska företags hållbarhetsredovisningar utgjorde även omkring 6 

procent av alla globala hållbarhetsredovisningar samt 10 procent av EUs aggregerade 

rapportering år 2010 (Frostenson m.fl., 2012, s. 16). Den höga andelen svenska företag 

som hållbarhetsrapporterar kan dels förklaras av att det från och med 2006 blev 

obligatoriskt för svenska börsnoterade företag att redovisa även icke-finansiell 

information i förvaltningsberättelsen. Detta i enlighet med ett EU- direktiv vilket införts 

i Årsredovisningslagens (SFS 1995:1554) sjätte kapitel. (L.-O. Larsson, 2007, s.3) Här 

framgår det uttryckligen att ”utöver sådan information som ska lämnas enligt första-

tredje styckena ska förvaltningsberättelsen innehålla sådana icke-finansiella 

upplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat 

och som är relevanta för den aktuella verksamheten, däribland upplysningar om miljö- 

och personalfrågor. Företag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt miljöbalken ska alltid lämna upplysningar om verksamhetens  

påverkan på den yttre miljön.” (SFS 1995:1554). 

 

År 2007 publicerade regeringskansliet en analys av några utvalda, statliga företags 

hållbarhetsredovisningar från räkenskapsåret 2006. Analysen utfördes av Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers (numera PwC) och Samhällsnytta AB och syftet med 

rapporten var, förutom att sprida kunskap, visa på de statliga företagens goda exempel 

(Hatt & Larsson, 2007, förord). I slutet av samma år beslutade Sveriges regering att det 

för svenska del- eller helägda statliga företag från och med räkenskapsår 2008 är 
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obligatoriskt att hållbarhetsredovisa i enlighet med GRI:s riktlinjer 

(Näringsdepartementet, 2007). Detta innebär att informationskraven på de statliga 

företagens hållbarhetsarbete ökade och blev tydligare i och med att de nu var tvungna 

att följa GRI:s normgivande riktlinjer för hållbarhetsrapportering. Om företagen anser 

att de inte kan följa riktlinjerna helt och hållet har de dock möjlighet att förklara varför 

de är av denna åsikt och behöver därmed inte följa ramverket fullt ut (Borglund, 

Frostenson, & Windell, 2010, s. 12). Vidare skriver Maud Olofsson, dåvarande 

näringsminister, att intentionen bakom beslutet är att öka insynen och underlätta 

uppföljningen av företagens verksamhet samt att dessa ska vara ett föredöme för andra 

svenska företag (Borglund m.fl., 2010, förord). Detta innebär att regeringen indirekt 

önskar få fler företag att hållbarhetsredovisa för att göra företagens verksamheter mer 

transparanta. Medan svenska, statliga företag är tvungna att följa dessa riktlinjer så finns 

det idag inget krav på att andra typer av företag i Sverige ska följa dessa riktlinjer. 

 

1.2  Problemdiskussion 

 
Mineraler och metaller är viktiga råvaror i dagens moderna samhälle då de används 

både för infrastrukturutbyggnad och i tillverkningen av många vardagliga produkter 

som bilar, mobiltelefoner och datorer. Tillgången till dessa råvaror är därmed en 

förutsättning för fortsatt ökat välstånd. Ett ökat välstånd leder i sin tur till en ännu större 

efterfrågan på dessa mineraler och metaller, men trots effektiv återvinning kommer 

resurserna inte att räcka till i framtiden. (SveMin, 2012, s.9) I och med att en stor 

medelklass förväntas växa fram spås även efterfrågan på dessa råvaror att vara fortsatt 

hög i minst 20 år framöver (SveMin, 2012, s. 15-16). Gruvindustrin är dock förknippad 

med en del utmaningar gällande hållbar utveckling, bland annat eftersom de mineraler 

som utvinns är en icke förnyelsebar resurs (Azapagic, 2004, s. 639). Detta medför att 

gruvindustrin inte uppfattas som en hållbar industri. Utvinningen medför dessutom vissa 

hälso- och säkerhetsrisker för de som arbetar inom industrin och prospektering samt 

exploatering av gruvfyndigheter leder ofta till att lokalsamhällen och 

ursprungsbefolkning störs (Swedwatch, 2010, s. 24 - 25). 

 

Gruvindustrin anses således vara en högintensiv bransch med avseende på 

miljöpåverkan. I första hand ger de metoder som används vid brytning av mineraler 

synliga skador på jordskorpan vilket påverkar naturen och miljön i närområdet. Vidare 

är det även vanligt förekommande att mineralutvinning förknippas med utsläpp av 

miljö- och hälsofarliga substanser till land, vatten och luft. Dessa miljö- och hälsofarliga 

ämnen ingår i olika processer och led vid utvinningen samt vid förädlingen av 

mineralerna. Slutligen kan gruvavfall över en längre tid orsaka ytterligare utsläpp i form 

av tungmetaller, som i sin tur är bundna till de malmrester som kan efterlämnas samt att 

dessa också kan orsaka ytterligare försurning i närområdet (Swedwatch, 2010, s. 24). Ur 

ett historiskt perspektiv har det förekommit flera incidenter där efterverkningarna har 

varit förödande för de omkringliggande områdena. Sedan 1970 har det inom 

gruvindustrin förekommit 35 incidenter beträffande bristande dammkonstruktioner som 

gett katastrofala konsekvenser vilket resulterat i dödsfall och även inneburit signifikant 

förödelse för den kringliggande miljön och naturen (Macklin m.fl., 2003, s. 241). 

 

Av dessa anledningar har debatten om hållbar utveckling nått även gruvindustrin. Nu 

måste företagen kunna visa att de kan bidra till välfärden, samtidigt som de inte riskerar 

framtida generationers tillgodoseende av behov. I och med detta har företagen börjat 
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engagera sig och ta egna initiativ för en mer hållbar utveckling inom branschen 

(Azapagic, 2004, s.639). Ett exempel på detta är ”Mining, Minerals and Sustainable 

Development project”, ett två år långt projekt vilket initierades år 2000 av världens nio 

största gruvföretag och sponsrades av över 40 företag och organisationer. Målet med 

projektet var att utvärdera och redogöra för hur gruvindustrin kan bidra till en hållbar 

utveckling, utveckla strategier för att kunna lösa de största utmaningarna samt upprätta 

en plattform för framtida kommunikation (International Institute for Environment and 

Development, 2002). Det finns fler liknande exempel på både global och nationell nivå. 

I Europa finns bland annat en branschorganisation, Industri Minerals Association 

(IMA), som har bidragit med liknande projekt inom området (Azapagic, 2004, s. 639). 

 

Enligt Azapagic (2004, s. 639) är även lagstiftningen en viktig faktor för företagens 

engagemang i dessa frågor. Lagstiftningen inom området har blivit än mer reglerad och 

i Sverige måste företag som vill bedriva fullskalig gruvdrift inneha flera tillstånd från 

olika instanser innan företaget kan börja bryta. Då svenska företagsledare inom 

gruvindustrin fick svara på vilka externa, affärsstrategiska frågor som var viktiga för 

företaget svarade 75 procent miljö- och hållbarhetsfrågor, vilket var en ökning med 13 

procent från 2012 (PwC, 2013, s. 12) De svenska gruvföretagen bibehåller därmed sin 

världsledande position inom säkerhet och miljö då det är ett prioriterat område inom 

branschen. Enligt samma studie framgår det även att 67 procent av företagen avser att 

öka sina investeringar inom detta område, jämfört med 57 procent under föregående år 

(PwC, 2013, s. 11). Detta kan dock bero på den komplicerade tillståndsprocessen som 

kräver en hel del resurser av företagen (PwC, 2013, s. 11). 

 

I tidigare forskning har det föreslagits att motiven bakom hållbarhetsredovisning är 

kopplade till legitimitet. Med hållbarhetsredovisning avser företag förmedla sin egen 

verksamhet som legitim gentemot sina intressenter genom att öppet redovisa 

information gällande miljö och hållbarhet (Owen, 2007, s. 247). Med tanke på att 

gruvbranschen generellt sett anses vara en ohållbar industri har de enskilda företagen 

och branschen som helhet större behov av att rättfärdiga sin verksamhet samt 

dokumentera företagets prestationer. Detta är nödvändigt för att företagen ska få tillgång 

till resurser av alla de slag som krävs för verksamheten. (Peck & Sinding, 2003, s. 131). 

Jenkins och Yakovleva (2006) genomförde en undersökning av 10 av världens största 

gruvföretag med avseende på företagens sociala och miljömässiga rapportering och 

resultatet visade stor variation i företagens rapportering beträffande bland annat innehåll 

och hur pass väl utvecklad redovisningen var. Författarnas slutsats var att företagens 

rapportering inte är jämförbar och således är det svårt att göra en sammantagen 

bedömning av hållbarhetsredovisningen inom gruvindustrin. Vidare menar författarna 

att företagens redovisningar behöver bli mer homogena för att det ska bli möjligt att 

mäta hur branschen som helhet presterar gällande hållbarhetsarbetet, men även för att 

underlätta för de företag som inte redovisar i dagsläget (Jenkins & Yakovleva, 2006, s. 

282).  

 

Kommunikationen beträffande företagens arbete med CSR-frågor är viktigt för 

företagen, men det finns en rad problem förknippade med just detta (Grafström, 

Göthberg, & Windell, 2008, s. 134). Utmaningarna består bland annat i vad företag bör 

kommunicera för att aktiviteten ska verka trovärdig, hur företag bör kommunicera med 

sina intressenter för att aktiviteten ska ha möjlighet att skapa värde för företaget samt 

vilka kommunikationskanaler företag bör använda för att nå ut till sina intressenter. För 

det sistnämnda krävs det att företag identifierar målgrupper för kommunikationen, 
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vilket i sig utgör en utmaning för företagen (Borglund m.fl., 2012, s. 265). Då vi inte 

har funnit någon studie som undersökt detta i förhållande till gruvföretag verksamma i 

Sverige såg vi en möjlighet att kunna bidra med kunskap om varför kommunikationen 

skiljer sig åt mellan gruvföretagen, med utgångspunkt i de utmaningar som finns 

förknippade med CSR-kommunikation. Detta resonemang leder oss fram till studiens 

problemformulering och syfte. 

1.3 Problemformulering 

 

 Vad, hur och till vem kommunicerar gruvföretag verksamma i Sverige sin 

miljömässiga information? 

 

 Vilken miljömässig information rapporterar företagen i sina 

hållbarhetsredovisningar och i vilken utsträckning är denna information 

jämförbar med innehållet i miljörapporterna? 

 

1.4 Syfte 

 
Vi har valt att titta närmare på gruvindustrin utifrån att denna bransch anses ha en hög 

miljöpåverkan och därmed står inför en del utmaningar vad gäller hållbar utveckling. 

Ett delsyfte med denna studie är att skapa förståelse för vilka dimensioner som påverkar 

kommunikationen inom den svenska gruvindustrin, med utgångspunkt i studiens första 

problemformulering. Dessa dimensioner kan i sin tur hjälpa oss att förstå varför 

kommunikationen av hållbarhetsarbete skiljer sig åt inom den svenska gruvindustrin. 

Denna del utgör studiens teoretiska bidrag. Tidigare studier inom samma bransch 

föreslår att en mer likartad kommunikation gällande företagens hållbarhetsarbete skulle 

vara till branschens fördel. Därför syftar studien även till att undersöka jämförbarheten 

mellan företagens hållbarhetsredovisningar enligt GRI samt företagens miljörapporter. 

Detta syftar till att se huruvida det finns förutsättningar för att skapa en mer likartad 

kommunikation företagen sinsemellan. Denna del utgör studiens praktiska bidrag. Vår 

förhoppning är att därefter kunna ge rekommendationer till företagen om hur 

kommunikationen inom branschen kan utvecklas. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

 Studien avgränsar sig till verksamma gruvföretag som innehar tillstånd samt 

bearbetningskoncession enligt minerallagen (SFS 1991:45). Således kommer vi 

inte att inkludera företag som endast bedriver kompletterande verksamhet som 

exempelvis entreprenader, prospekteringsföretag samt transportföretag. 

 

 Denna studie avgränsar sig till att endast studera företag som bryter mineraler 

som omfattas av minerallagen (SFS 1991:45) 1§ 1p, vilket delvis beror på att 

produktionen av de mineraler som omfattas av 1§ 2p. och 1§ 3p. skiljer sig 

nämnvärt från produktionen av de mineraler som omfattas av 1§ 1p. 

 

 Studien kommer endast att behandla den miljömässiga aspekten av 

metallgruvornas verksamhet samt kommunikation av hållbarhetsarbete. Vi 

kommer således att exkludera både den sociala samt den ekonomiska aspekten.  
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 I denna studie har vi valt att avgränsa kommunikationen av hållbarhetsarbete till 

företagens hållbarhetsredovisningar samt miljörapporter. 

 

 I denna studie har vi endast valt att studera hållbarhetsredovisningar som är 

tryckta eller i elektronisk form, utgivna av företagen själva och som följer någon 

slags struktur, likt den finansiella rapporteringen. Hållbarhetsredovisningarna 

ska informera intressenterna om företagens sociala, ekonomiska och 

miljömässiga arbete i linje med TBL men huruvida redovisningen är integrerad i 

årsredovisningen eller en fristående publikation har inte haft någon betydelse för 

vårt urval. Detsamma gäller huruvida redovisningen följer några riktlinjer inom 

området eller inte, exempelvis GRI.  

 

 Med tanke på att studien avgränsar sig till den miljömässiga aspekten av 

företagens verksamhet samt kommunikation är det också rimligt att vi endast 

undersöker den miljömässiga informationen i hållbarhetsredovisningarna. 

 

 Vi har ej tagit hänsyn till huruvida företagen helt eller delvis redovisat sina 

indikatorer enligt GRI:s ramverk. 
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2 Vetenskapliga utgångspunkter 

 
Denna studie utgår ifrån ett företags-samt ett branschperspektiv. Studien utförs enligt 

ett hermeneutiskt synsätt med vissa positivistiska inslag. Vidare har vi har valt att anta 

ett deduktivt angreppssätt då vi ämnar koppla teori till empiri. Vi avser att utföra 

kvalitativa intervjuer samt en innehålls- och dokumentanalys.  

 

2.1 Förförståelse 

 

Som grund för vårt ämnesval ligger vårt intresse för miljöfrågor samt vår förförståelse. 

Förförståelsen utgörs av författarnas tidigare kunskap och erfarenheter och påverkas till 

stor del av författarnas sociala uppväxtmiljö (Johansson-Lindfors, 1993, s. 25). Vi är två 

studenter som båda läser Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå 

Universitet med inriktning mot företagsekonomi. Studierna har gett oss en bred 

kunskapsbas inom det företagsekonomiska området. Vi har dock valt att fördjupa oss 

inom två olika inriktningar; redovisning respektive finansiering. Vi anser att detta 

kommer att påverka vår förförståelse i olika riktningar, men vi tror även att det kan vara 

positivt med två relativt olika infallsvinklar på det valda problemområdet. Ingen av 

författarna någon långtgående kunskap inom det valda problemområdet, bortsett från att 

vissa kurser på masternivå behandlat CSR inom ramen för respektive kurs. En djupare 

kunskap inom området hade troligtvis kunnat underlätta vårt arbete men kan samtidigt 

ses som någonting positivt då risken är mindre att vi begränsar oss i vårt tankesätt. 

Vidare så har ingen av författarna någon kontextspecifik kunskap om gruvindustrin, 

vilket eventuellt kan begränsa studien då vi ska tolka och analysera problemet utifrån 

dessa företags synvinkel. Detta kommer vi att försöka förhindra genom att läsa på om 

branschen under arbetets gång.  

2.2 Ämnesval 
 

Vårt val av ämne grundar sig i ett gemensamt intresse för hållbarhets- och miljöfrågor. 

Vi anser även att CSR som ämne knyter samman våra olika kunskapsgrunder och att 

detta kan komma att bidra med olika infallsvinklar i vår studie, vilket vi ser som 

någonting positivt. Trots att vi valt olika inriktningar i utbildningen har vi båda berört 

ämnesområdet inom ramen för olika kurser på masternivån och bestämde oss i ett tidigt 

skede att vi ville fördjupa oss inom samma ämne. 
 
Vidare så ville vi fördjupa denna studie inom en industri som karaktäriseras som 

miljöintensiv, då vi ansåg att en sådan bransch skulle vara mer intressant att undersöka 

ur ett hållbarhetsperspektiv. Därför valde vi att titta närmare på gruvindustrin, som 

också utgör en viktig bransch inom Sveriges näringsliv. Vi bestämde oss sedan för att 

studera skillnaderna i gruvföretagens kommunikation, då informationen till företagets 

intressenter är viktig ur ett legitimitetsperspektiv. I vårt sökande efter tidigare forskning 

inom samma ämne hittade vi inte någon som berörde den svenska gruvindustrin med 

avseende på det valda problemområdet och där såg vi en kunskapslucka som kunde 

fyllas. Vidare är gruvindustrin och dess påverkan på miljön ett högaktuellt ämne inom 

nyhetsrapporteringen vilket ökade vårt intresse för ämnesvalet.  
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2.3 Perspektiv 

 
Att känna till vilket perspektiv studien utgår ifrån är väsentligt då studiens relevans är 

beroende av detta. Thurén (2005, s. 88) menar att fakta i sig inte är relevant, utan får sin 

betydelse i förhållande till det valda perspektivet. I denna studie har vi valt att utgå från 

ett företagsperspektiv, detta utifrån att företagen själva är de objekt som vi vill studera. 

Vi hoppas att resultatet av studien kommer att vara till nytta för enskilda företag men 

även för branschen som helhet. Med avseende på studiens praktiska bidrag antar vi 

därmed även ett branschperspektiv. Detta är även syftet med att inkludera 

branschorganisationen SveMin. 

2.4 Kunskapssyn 

 

Inom ämnesområdet metodik finns två huvudsakliga vetenskapliga förhållningssätt; 

positivism och hermeneutik. Vanligtvis sammankopplas den ontologiska kunskapssynen 

positivism med kvantitativ forskning och kvalitativ forskning med det hermeneutiska 

synsättet. Dock ska denna skiljelinje mellan dessa två kunskapssyner inte ses 

deterministiskt, kunskapssynerna ska snarare ses som tendenser som är 

sammankopplade med de två olika forskningsmetoderna (Bryman & Bell, 2005, s. 492).  

Denna studie genomförs med en hermeneutisk kunskapssyn med vissa positivistiska 

inslag.  

 

Det hermeneutiska synsättet är en tolkningslära där forskaren antas försöka tolka och 

studera verkligheten (Patel & Davidsson, 2011, s. 29). Synsättet tillåter forskaren att 

använda sig av sin egen förförståelse och hindrar inte heller subjektiva tolkningar (Patel 

& Davidsson, 2011, s. 29) Positivism förespråkar avbildning vilket enligt Johansson- 

Lindfors (1993, s. 44) innebär att avbilda verkligheten så som den är. Vår avsikt är 

bland annat att skapa förståelse för vilka dimensioner som påverkar kommunikationen 

genom att utföra kvalitativa intervjuer med samtliga respondenter. Vi menar att en egen 

tolkning av respondenternas svar är oundviklig för oss som författare. Genom denna 

tolkning kan vi som författare skapa en förståelse för respondenterna och därmed även 

branschen som helhet, vilket skapar förutsättningar för att svara på problemet. Vår 

förförståelse kan möjligtvis komma att påverka dessa tolkningar. Hermeneutiken menar 

att det är omöjligt och dessutom inte heller önskvärt att undersökningen hålls fri från 

forskarens egna värderingar (Johansson-Lindfors, 1993, s. 45). 

 

En ytterligare aspekt av de olika kunskapssynerna är synen på huruvida verkligheten ska 

studeras ur ett helhetsperspektiv eller ej. Hermeneutiken antas vara en kontextuell 

filosofi där helhetsbilden är beroende av att mindre helheter måste kontextualiseras i 

sammanhanget för att tillsammans kunna förklara helheten (Ödman, 2007, 98 - 99). 

Enligt positivism bör delarna studeras separat (Johansson-Lindfors, 1993, s. 46). Med 

tanke på att det hermeneutiska synsättet är holistiskt och syftar till att förklara helheten 

med delar som måste kontextualiseras anser vi att detta synsätt är applicerbart i denna 

studie.  Med avseende på studiens problem och syfte är det intressant för oss som 

författare att analysera de olika dimensionerna, för att bättre förstå helheten inför valet 

att upprätta eller att inte upprätta en hållbarhetsredovisning. Avslutningsvis menar 

Johansson-Lindfors (1993, s. 46) att hermeneutikern förespråkar förståelse framför 

förklaring. Även här antar vi som författare ett hermeneutiskt synsätt då vi avser att 

försöka förstå varför kommunikationen ser ut som den gör inom gruvbranschen. 
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I studien vill vi även undersöka jämförbarheten mellan företagens 

hållbarhetsredovisningar samt miljörapporter. Vi ämnar därför genomföra en innehålls- 

och dokumentanalys av företagens hållbarhetsredovisningar samt miljörapporter. 

Dokumentanalysen är faktabaserad och här är syftet endast att avbilda verkligheten; vi 

vill således undvika subjektiva tolkningar. Studien har vissa positivistiska inslag i och 

med att vi objektivt försöker att avbilda informationen i rapporterna och vår intention är 

att hålla oss objektiva i arbetet då vi vill skapa en så rättvis bild som möjligt, men 

eftersom ramverket vi studerar lämnar rum för egna tolkningar anser vi att även detta 

arbete domineras av hermeneutiska, tolkande inslag. Detta beror på att indikatorerna 

som företagen rapporterar kan vara helt eller delvis uppfyllda samt att innehållsanalysen 

kräver att vi som författare gör egna bedömningar av huruvida vi anser att företagen 

uppfyllt informationskraven för indikatorerna. 

2.5 Angreppssätt 

 

Teorier används för att beskriva den verklighet som forskaren ämnar studera (Patel & 

Davidsson, 2011, s. 21). Valet av teorier görs således utifrån empirin och en viktig del i 

forskarens arbete är att relatera dessa till varandra (Patel & Davidsson, 2011, s. 23). I 

denna studie kommer vi att anta ett deduktivt angreppssätt (“bevisandets väg”) vilket 

innebär att vi kommer att utgå från befintliga teorier för att sedan relatera dessa teorier 

till empirin och därefter dra slutsatser. Denna forskningsansats innebär att forskaren 

testar den valda teorin empiriskt för att sedan kunna bekräfta eller förkasta densamma. 

Ett induktivt angreppssätt (“upptäckandets väg”) innebär omvänt att forskaren utgår från 

empirin och utifrån dragna slutsatser formulerar en teori. (Patel & Davidsson, 2011, s. 

23) Dessa angreppssätt kan ses som relativt linjära och logiska i sin ordningsföljd men 

bör samtidigt betraktas som en generell bild av forskningsprocessen då de olika 

processerna ofta har inslag av varandra (Bryman & Bell, 2005, s. 24-25). Kopplingen 

mellan teori och empiri kan även göras genom en abduktiv forskningsansats, vilken 

förenklat kan beskrivas som en kombination av de två ovan nämnda angreppssätten 

(Patel & Davidsson, 2011, s. 24). 
 
I denna studie kommer vi inledningsvis att sammanställa befintlig teori, forskning och 

litteratur inom vårt valda problemområde. På så sätt bygger vi upp en teoretisk 

referensram som vi sedan kommer att utgå ifrån då vi genomför våra kvalitativa 

intervjuer. Genom att återge och analysera svaren från våra respondenter kan vi sedan 

analysera dessa utifrån studiens valda teorier. En nackdel med det valda angreppssättet 

är att det kan begränsa nya upptäckter, eftersom forskaren utgår från redan befintliga 

teorier (Patel & Davidsson, 2011, s. 23).  

2.6 Val av metod 

 
Ejvegård (2009, s. 33) menar att forskaren bör reflektera över hur korrekt ett visst 

metodval är, i enlighet med syftet att uppnå vetenskaplighet i sin egen forskning. 

Således är det viktigt att valet av metod görs med avseende på studiens 

problemformulering och syfte. Inom forskningsmetodiken görs en distinktion mellan 

kvantitativ och kvalitativ forskning och en förenklad förklaring av dessa två metoder 

handlar i huvudsak om hur forskare väljer att generera, bearbeta och analysera det 

insamlade datamaterialet (Patel & Davidsson, 2011, s. 13).  
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2.6.1 Kvalitativa intervjuer 

I den kvantitativa forskningen använder forskaren sig av numeriska data och statistiska 

bearbetningsmetoder, men i och med att denna studie syftar till att tolka och analysera 

våra respondenters svar anser vi att den kvalitativa forskningsstrategin är mest lämplig. 

Detta är i linje med Patel & Davidsson (2011, s. 14) som menar att en kvalitativ 

undersökningsmetod är bäst lämpad om problemet ifråga syftar till att tolka och förstå 

en upplevelse eller undersöka underliggande mönster.  

 

I denna studie är vi främst intresserade av att studera respondenternas egna tolkningar 

och uppfattningar av den sociala verklighet de befinner sig i. Eftersom vi utgår från ett 

deduktivt angreppssätt där vi ämnar relatera teori med empiri kommer vi att använda 

dimensioner från det teoretiska ramverket som kan hjälpa oss att förstå varför 

kommunikationen skiljer sig åt mellan företagen.  Vi menar att dessa dimensioner är 

svåra att mäta statistiskt i en kvantitativ analys då de bygger på respondenternas egna 

subjektiva tolkning av den sociala verkligheten. Av denna anledning anser vi att en 

kvalitativ metod är ett lämpligare val. Då urvalet i studien är begränsat till ett fåtal 

företag anser vi att förklaringsgraden i de modeller som vi skulle använt för att mäta 

samband mellan förklarande och oberoende variabler torde bli väldigt låg och därmed 

skulle modellen inte kunna förklara skillnaderna i kommunikation på ett bra sätt.  

 

Vi anser att djup är viktigare än bredd och även av den anledningen är en kvalitativ 

undersökning ett lämpligare val. Forskningsstrategin är även förenlig med vår 

subjektiva och tolkande verklighetsuppfattning. Dock förknippas ett kvalitativt 

metodval vanligtvis med ett induktivt synsätt och teorigenerering. Det finns emellertid 

undersökningar som visar att det är möjligt att använda sig av kvalitativa 

undersökningsmetoder för att testa teorier och i litteraturen framgår det att en 

undersökning mycket väl kan innehålla drag som vanligtvis förknippas med den 

motsatta forskningsstrategin (Bryman & Bell, 2005, s. 41).  

 

Kritiken mot den kvalitativa undersökningsmetoden handlar till största delen om 

svårigheterna med att replikera och generalisera samt att forskningen styrs alltför 

mycket av forskarens egna osystematiska uppfattningar beträffande verkligheten 

(Bryman & Bell, 2005, s. 318-320). Då syftet med studien inte är att generalisera 

resultatet och med tanke på de statistiska svårigheter som kan tänkas uppstå anser vi att 

den kvalitativa metoden, trots kritiken, är bäst lämpad för vår problemformulering och 

vårt syfte.  

2.6.2 Innehålls- och dokumentanalys 

Innehålls- och dokumentanalys är en metod där forskaren använder sig av skriftliga 

dokument för att tolka meningen eller innebörden av ett skriftligt dokument som initialt 

skapats för något annat ändamål än forskarens egen studie. Johansson-Lindfors (1993, s. 

129) beskriver att dokumentanalysen ofta kan användas som komplement till andra 

metoder för datainsamling. Metoden används i huvudsak inom forskning för att 

kvantifiera ord i texter utifrån studiens frågeställning och syfte. Bergström & Boreus 

(2000) föreslår att ord i texter räknas eller mäts. Detta är inte vad vi ämnar göra i denna 

studie. Däremot kan metoden också användas i en bredare bemärkelse, där forskaren på 

ett systematiskt sätt beskriver innehållet i en text. I denna form blir innehålls- och 

dokumentanalysen en metod som snarare tolkar texter med kvalitativa metoder än att 

kvantifiera ord i texter (Bergström & Boréus, 2000, s. 45). Vi anser att denna metod är 
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applicerbar i denna studie, dels för att undersöka hur den faktiska kommunikationen av 

hållbarhetsarbetet ser ut inom gruvindustrin och dels för att bedöma om det finns delar 

ur hållbarhetsredovisningar i enlighet med GRI:s ramverk som kan anses gemensamma 

med de miljörapporter som företagen är ålagda att lämna in till berörd Länsstyrelse.  

2.7 Litteratursökning 

 

Vi har i första hand använt oss av databaserna EBSCO Business Source Premier och 

Google Scholar som vi har haft tillgång till via Umeå universitetsbibliotekets hemsida. 

Business Source Premier inkluderar många välkända tidsskrifter inom området, 

exempelvis Accounting, Auditing and Accountability Journal och därför anser vi att den 

håller hög kvalitet. Exempel på sökord som vi har använt oss av är ”corporate social 

responsibility”, “sustainability”, “sustainability reporting”, “environmental 

accounting”, ”CSR communication”, “mining industry” och “legitimacy”. För att 

ytterligare avgränsa vår sökning har vi endast valt att titta på de artiklar som är “peer 

reviewed”, det vill säga granskade. För att avgöra ifall artikeln är relevant för studien 

har vi inledningsvis läst sammanfattning, introduktion och slutsatser. Vi har även 

beaktat hur många gånger artikeln blivit citerad i andra källor. Många gånger har vi 

även hittat relevanta artiklar genom att granska referenslistan i de redan använda 

artiklarna.  
 
Utöver dessa artiklar har vi använt oss av böcker som vi har hittat via Umeå 

Universitets biblioteksalbum. De flesta av böckerna som vi har använt i teoriavsnittet 

har vi hittat genom våra valda artiklar och dess referenslistor. Litteraturen som använts i 

metodkapitlet har vi också hittat via Umeå Universitets biblioteksalbum och inspiration 

till dessa metodböcker har vi bland annat fått från Handelshögskolans uppsatsmanual. 

Utöver metodböcker av generell karaktär har vi använt oss av mer specifika böcker 

inriktade på kvalitativ forskning och kvalitativa intervjuer. Dessa har vi främst haft 

användning för när det gäller den praktiska metoden. 

2.8  Kritik mot sekundärkällor 

 
Primärkällor ska ses som den första kända versionen av en källa som en forskare ämnar 

referera till. Senare avskrifter och studier som utgår ifrån primärkällan är därmed en 

sekundärkälla. (Repstad, 2007, s. 119) I denna studie används delvis litteratur som utgår 

från andra forskares studier, det vill säga sekundärkällor (Johansson-Lindfors, 1993, s. 

89). I vår granskning av de sekundära källorna har vi utgått ifrån fyra källkritiska 

principer; äkthet, oberoende, tidssamband och tendensfrihet (Thurén, 2005, s. 13). 
 

Med äkthet menas att källan är vad den utger sig för och alltså inte är förfalskad 

(Thurén, 2005, s. 19). Begreppet förfalskning är ett relativt begrepp och därmed kan en 

förfalskning ibland vara svår att upptäcka. Det är således viktigt att vi som författare är 

medvetna om att materialet eventuellt kan vara förfalskat och därmed är uppmärksam på 

detta. (Thurén, 2005, s. 29) För att undvika detta har vi försökt använda oss av källor 

som är publicerade i välkända tidsskrifter och i sökandet efter dessa har vi använt oss av 

välkända databaser, så som Business Source Premiere. Vi har även tittat på huruvida 

källan är citerad av andra författare och försökt välja källor utefter detta, i den 

utsträckning detta varit rimligt. Då vi har använt oss av tryckt litteratur har vi valt källor 

skrivna av välkända författare inom respektive områden. Genom dessa åtgärder har vi 

ingen anledning att tro att våra valda källor är förfalskade. 
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Oberoendeprincipen innebär att källan inte bör vara en kopia eller ett referat av någon 

annan källa (Thurén, 2005, s. 13). Vi har i många fall valt att använda oss av 

ursprungskällan, men i de fall det inte varit möjligt att hitta dessa i universitetets 

databaser har vi använt oss av andrahandskällor, om vi bedömt att dessa varit relevanta 

för studien. Thurén (2005, s. 65) menar att trovärdigheten gällande andrahandskällor 

beror på omständigheterna, exempelvis hur detaljerad informationen är (Thurén, 2005, 

s. 13, 66). Eftersom teorierna i studien är välkända anser vi att det inte funnits någon 

anledning att ifrågasätta informationen vi funnit i andrahandskällorna, då vi genom 

studiens gång har skapat oss en grundlig uppfattning om ämnet och därmed också känt 

oss trygga med våra val. 
 

Med tidssamband menas att källan ska vara så ny som möjligt, då källans aktualitet 

påverkar källans trovärdighet (Thurén, 2005, s. 30).  Johansson- Lindfors (1993) menar 

dock att det finns en risk att klassiska verk ibland bortses från helt i onödan och att 

aktualitetsprincipen inte bör tillämpas alltför strikt på bekostnad av något äldre och 

värdefulla verk. Vi har i möjligaste mån försökt använda oss av relativt nya artiklar, det 

vill säga artiklar som blivit publicerade inom de senaste tio åren. Samtidigt har vi ibland 

valt att använda oss av ursprungskällan för att bättre kunna återge en teori, men då har 

vi också valt att komplettera denna källa med nyare studier inom området för att öka 

studiens aktualitet. Då många av de teorier vi använder funnits med länge anser vi inte 

att detta utgör något problem. Vi har således gjort en avvägning mellan 

tidssambandskravet och oberoendekravet. 
 

Den sista källkritiska principen benämns tendensfrihet. Denna princip utgår från att 

källan inte är partisk, det vill säga visar upp en falsk bild av verkligheten. Skälen till 

detta kan vara exempelvis politiska, personliga eller ekonomiska. (Thurén, 2005, s. 66) 

Detta har vi tagit hänsyn till genom att använda vetenskapliga artiklar som blivit 

publicerade i välkända, granskade databaser vilket vi anser minskar risken för 

partiskhet. De vetenskapliga artiklarna som vi använt i studien är dessutom ”peer 

reviewed”, vilket innebär att de har blivit noga granskade och därmed har högre 

trovärdighet. Vi har även reflekterat över detta vid val av tryckt litteratur men likt 

äkthetskravet har vi använt oss av välkända källor samt författare inom respektive 

område, vilket vi anser minskar risken för att källan ska vara partisk.  

2.9 Etiska aspekter 
 

Gällande det kvalitativa metodvalet finns det vissa etiska riktlinjer som vi som författare 

har tagit hänsyn till före och under våra intervjuer. Dessa är informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. (Kvale, Brinkmann, & Torhell, 2009, 

s. 84) Dessa riktlinjer behandlar vanliga problemområden som författarna bör vara 

uppmärksamma på vid intervjuundersökningar (Kvale m.fl., 2009, s. 85).  

 

Informerat samtycke innebär att forskaren informerar intervjupersonerna om syftet med 

undersökningen samt hur undersökningen är upplagd. Det innebär även att 

intervjupersonerna deltar frivilligt i undersökningen. (Kvale m.fl., 2009, s. 87) Dessa 

aspekter har vi tillgodosett genom att informera undersökningspersonerna om studiens 

syfte, upplägg och frivillighet vid minst två olika tillfällen; vid första kontakten samt 

vid intervjutillfället. Om det har skett förändringar under arbetets gång, har vi även 

försökt att kommunicera detta löpande med respondenterna. 
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Med konfidentialitet menas att privat information som kan identifiera 

undersökningspersonerna inte kommer att avslöjas, alternativt att dessa personer 

godkänner att informationen publiceras (Kvale m.fl., 2009, s. 88). Till att börja med 

frågade vi undersökningspersonerna vid intervjutillfället ifall de ville förbli anonyma i 

studien. Samtliga godkände att vi publicerade person- och företagsnamn efter att de fått 

möjlighet att granska materialet. Vi har därför skickat ut intervjumaterialet för 

granskning till samtliga företag innan publicering av uppsatsen. 

I en kvalitativ studie måste författarna även bedöma konsekvenserna för de inblandade i 

studien, så att de inte lider skada av deltagandet (Kvale m.fl., 2009, s. 89). Detta är av 

naturliga skäl svårt att förutsäga (Kvale m.fl., 2009, s. 90) Vi bedömer att risken för 

skada är liten, då ett mål med studien är att hjälpa branschen som helhet att utveckla sin 

redovisning, med avseende på studiens andra problemformulering. Vi anser inte heller 

att frågorna i intervjumallen behandlar känsliga ämnen. Vissa respondenter har även 

uttryckt att en del av materialet är offentligt, vilket delvis bekräftar denna åsikt. 

 

Forskarens roll fokuserar på forskarens integritet och moraliska beteende (Kvale m.fl., 

2009, s. 91). Kunskap om etiska riktlinjer gällande kvalitativa intervjuer kan hjälpa 

forskaren i sitt arbete och därför har vi också tagit hjälp av kvalitativa metodböcker och 

läst på om etiska aspekter kopplade till intervjuerna innan genomförandet. Det är bland 

annat viktigt att forskaren är oberoende, det vill säga opartisk i förhållande till de 

inblandade i undersökningen (Kvale m.fl., 2009, s. 91). Vi upplever att vi har kunnat 

förhålla oss opartiska i förhållande till respondenterna då vi endast haft kontakt med 

dem vid enstaka tillfällen och då även förhållit oss professionella. 
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3 Teoretiskt ramverk 

 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska ansatsen som ligger till grund för studiens 

kvalitativa intervjuer. De valda teorierna är centrala inom ämnesområdet och kan 

hjälpa oss att svara på studiens problemformulering. Inledningsvis presenteras den 

svenska gruvindustrin samt de tillstånd som krävs i samband med gruvbrytning. Vidare 

presenteras en teori inom kommunikation, begreppet hållbarhetsredovisning samt det 

internationella regelverket GRI som ligger till grund för studiens innehålls- och 

dokumentanalys. Slutligen presenteras Carrolls pyramid, agentteorin, tre olika 

systemorienterade teorier samt accountability theory. 

 
 

3.1 Den svenska gruvindustrin 
 

Detta är ett inledande avsnitt som syftar till att läsaren ska få en bättre förståelse för den 

svenska gruvindustrin. Det ger en bild av branschens betydelse för svenskt näringsliv 

men kan även hjälpa läsaren att förstå hur vi som författare förstår och tolkar det 

empiriska materialet. En del av detta material kommer även att ligga till grund för 

frågeställningar i intervjumallen.  

Enligt statistik från SCB bidrog gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustrin 

med 14,91 procent till Sveriges BNP år 2012 (SCB, 2012). Gruvbranschen bidrog med 

cirka en procent till Sveriges BNP samma år (SveMin, 2012, s. 20) Sveriges ekonomi 

består till stor del av export, vilket utgör cirka 50 procent av BNP. Den svenska 

gruvindustrin bidrog med cirka 2 procent till den svenska exporten. (SCB, 2013) 

Råvaruindustrin och inte minst gruvindustrin har stor betydelse för den svenska 

ekonomin. Ett sätt att illustrera detta på är att titta på investeringarna inom industrin, 

eftersom dessa investeringar utgör grunden för fortsatt ekonomisk utveckling. 

Gruvbranschens bidrag till Sveriges totala industriinvesteringar steg markant år 2010, 

från att ha legat på runt 2-3 procent åren dessförinnan till cirka 13 procent. Detta beror 

till stor del på LKABs stora flytt av Kiruna samt LKABs och Bolidens pågående 

expansionsprojekt av Gruvberget respektive Garpenberg. (SveMin, 2012, s. 20) I en 

undersökning av PwC (2013, s. 9) framgår det att svenska företagsledare inom 

gruvindustrin har en annan, mer optimistisk syn på marknadens utveckling jämfört med 

de globala gruvföretagen. Svenska företagsledare avser även, till skillnad från de 

internationella gruvföretagen, att öka sina investeringar och sin produktion vilket till 

stor del kan bero på att den svenska gruvindustrin omfattar metaller som i dagsläget är 

högt värderade (PwC, 2013, s.4). Dessa metaller är koppar, guld samt järnmalm där 

priserna stigit med 240, 350 respektive 429 procent sedan 2005. Svårigheterna med att 

öka produktionen är dock, enligt företagsledarna själva, den komplicerade och ofta 

tidskrävande tillståndsprocessen. (PwC, 2013, s. 10)  

 

Enligt en rapport av Sveriges geologiska undersökning (SGU, 2012, s. 9-10) så innebar 

de höga metallpriserna också att prospekteringen i Sverige nådde en ny rekordnivå år 

2011, då de svenska gruvföretagen sammanlagt satsade närmare 783 miljoner kronor på 

prospektering. Även 2011 var ett rekordår sett till produktion av järnmalm, som nådde 

30,8 miljoner ton (SGU, 2012, s. 16). Även antal undersökningstillstånd nådde en 

rekordnivå samma år, 573 stycken, fördelade på ett hundratal företag och ett femtiotal 

privatpersoner (SGU, 2012, s. 36). 
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År 2012 sysselsatte gruvindustrin närmare 9 300 personer (SCB, 2013). Räknas de 

indirekta arbetstillfällena in handlar det snarare om upp mot 40 000 arbetstillfällen 

(SveMin, 2012, s. 19) Sett till sysselsättning är industrin särskilt viktigt för glesbygden. 

Även i dagsläget ser det ljust ut vad gäller antal arbetstillfällen inom industrin; i och 

med att de svenska gruvföretagen avser öka sin produktion under 2013 har företagen ett 

ökat behov av att rekrytera ny personal. PwC:s undersökning visar att 79 procent av 

företagen anser sig ha ett ökat behov av att nyanställa under 2013, jämfört med 

föregående år (PwC, 2013, s. 11).  

 

Statistik visar att antalet anställda inom metallgruvorna uppgick till cirka 6 700 personer 

år 2012 (SCB, 2013). Sett till sysselsättningen utgör metallgruvorna alltså en stor del av 

den totala industrin, cirka 70 procent. De svenska metallgruvornas verksamhet bidrog 

även med 2,1 procent till den svenska exporten, vilket är nästintill hela den totala 

exporten inom gruvindustrin, som var 2,3 procent år 2012 (SCB, 2013). I Sverige är 

metallgruvornas verksamhet till största delen koncentrerad till två regioner; norra 

Norrland och Bergslagen. I norra Norrland bryter man mestadels järnmalm, guld och 

olika sulfidmineraler, så som koppar och zink. Även i Bergslagen producerar företagen 

mestadels järnmalm och sulfidmineraler. Sett till volym utgör järnmalm och koppar den 

största delen av den svenska produktionen. (SveMin, 2012, s. 10) De svenska 

metallgruvorna är även viktiga för EU:s råvaruförsörjning. År 2011 bidrog de svenska 

metallmalmsgruvorna med närmare 90 procent av Europas totala produktion av 

järnmalm, vilket motsvarar närmare 26 miljoner ton (SGU, 2012, s. 19). Sverige är 

således EU:s ledande malmproducent, men är även en stor producent av andra mineraler 

så som bly, zink och silver, där den svenska produktionen uppgår till cirka 15-30 

procent av den totala (SveMin, 2012, s. 10). 

3.1.1 Tillstånd för gruvbrytning 

För att få tillstånd att anlägga en gruva måste företag genomgå prövningar i åtskilliga 

led. Initialt måste företaget ansöka om ett undersökningstillstånd, vilket ger företaget 

ensamrätt till att prospektera efter mineraler i ett specifikt område. Detta tillstånd 

utfärdas av Bergsstaten i enlighet med minerallagens (SFS 1991:45) bestämmelser. 

(Bergstaten, 2012) Länsstyrelsen fungerar som en remissinstans och har rätt att yttra sig 

innan beslutet fattas (Länsstyrelsen, 2013). Tillståndet gäller i tre år, men kan under 

vissa omständigheter förlängas ända upp till 15 år (Bergstaten, 2012). 

 

Vidare måste fyndigheten anses vara ekonomiskt försvarbar samt ur ett tekniskt 

perspektiv anses vara möjlig att bryta i för att företaget ens ska kunna ansöka om 

bearbetningskoncession
1

 hos Bergsstaten. Mineralfyndigheten får inte anses vara 

belägen på en olämplig plats och inte heller får fyndigheten anses vara av olämplig art. 

En bedömning av detta sker då ansökan om bearbetningskoncession prövas. Vidare 

måste en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens (1998:808) bestämmelser 

bifogas med ansökningen. Denna ansökan prövas av Bergsstaten i samråd med 

Länsstyrelsen. (Bergstaten, 2012) Även den berörda kommunen lämnar ett yttrande med 

avseende på bearbetningskoncessionen, gällande lokaliseringen på fyndigheten. I denna 

prövning vägs olika fördelar och nackdelar mot varandra och man beaktar även olika 

riksintressen för att avgöra om platsen i fråga är lämplig (Länsstyrelsen Östergötland, 

2013). En bearbetningskoncession gäller i 25 år (Bergstaten, 2012) 

                                                           
1
 ”Tillstånd från bergmästaren att i enlighet med minerallagens bestämmelser bedriva gruvdrift” 

(Nationalencyklopedin[NE], 2013). 
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Givet att en bearbetningskoncession utfärdas ger detta inte gruvföretaget tillstånd att 

börja bryta, utan endast ensamrätten för fyndigheterna för samma område som 

bearbetningskoncessionen utfärdats för. Därför måste företaget slutligen ansöka om ett 

miljöbalkstillstånd som utfärdas av mark- och miljödomstolen. Det är i denna instans 

som lokalisering och utformning av ovanjordsanläggningar så som anrikningsverk, 

sandmagasin och gråbergsupplag prövas och avgörs. Företaget måste även inkludera en 

beskrivning av verksamhetens påverkan på mark, luft och vatten som blir en 

konsekvens av företagets samtliga anläggningar. Slutligen kommer, vid denna prövning, 

exempelvis buller, damning, utsläppspunkter och villkor för utsläpp att regleras. 

Avslutningsvis måste företaget förvärva den plats som gruvfyndigheten befinner sig på. 

Detta kan lämpligtvis göras genom ett arrende- eller köpeavtal. (Bergstaten, 2012) 

3.1.2 Miljörapporter 

Enligt miljöbalken måste företag som bedriver tillståndspliktig verksamhet varje år 

lämna in en miljörapport till respektive Länsstyrelse. I miljörapporten ska framgå vilka 

åtgärder som företaget vidtagit för att uppfylla respektive villkor i tillståndsbeslutet, 

men även resultatet av dessa åtgärder ska redovisas. Miljörapporten är en offentlig 

handling. (Naturvårdsverket, 2013)  

 

3.2 Kommunikation 

 
Då studien tar sin utgångspunkt i företagens kommunikation av hållbarhetsarbete vill vi 

med detta avsnitt ge läsaren en beskrivning av de utmaningar som finns beträffande 

CSR-kommunikation. 

CSR, som handlar om att företag ska ta ansvar för väsentliga förtroendefrågor gällande 

företagets viktigaste intressenter, är nära sammankopplat med aktiviteten 

kommunikation. Föreställningar beträffande företagens ansvar har skapats genom 

kommunikation i olika medier, vilket i sin tur har vidareutvecklat och format begreppet 

CSR. (Borglund m.fl., 2012, s. 256) Kommunikation av företagens CSR-arbete är idag 

en nödvändighet för företagen. Intressenterna ställer högre krav på företagen och deras 

kommunikation av information. Genom att vara transparenta kan företagen skapa 

förtroendet hos allmänheten. (Borglund m.fl., 2012, s. 257). Detta förtroende är i sin tur 

avgörande för företagets legitimitet (Grafström m.fl., 2008, s. 133). Med hjälp av 

kommunikation av företagets CSR-arbete kan företagen skapa värde, genom att öka sin 

attraktionskraft på marknaden. Att marknaden uppfattar företaget som attraktivt kan 

resultera i att folk exempelvis vill investera i, eller arbeta för företaget. (Borglund m.fl., 

2012, s. 258) 

Företagens kommunikation av CSR-arbete har ökat markant den senaste tiden och då 

framförallt den kommunikation som riktar sig mot investerare och analytiker, men så 

småningom även mot kunder och samhälle. Ökningen går framförallt att hänföra till 

företagens upprättande av hållbarhetsredovisningar. (Borglund m.fl., 2012, s. 259) En 

undersökning av KPMG (2011, s. 6) visar att 95 procent av världens 250 största företag 

hållbarhetsrapporterar. Av dessa företag använder en majoritet riktlinjerna GRI för 

denna typ av redovisning, vilka vi kommer att redogöra för senare i detta kapitel. Dessa 

riktlinjer skapar en viss trovärdighet gällande företagens kommunikation, bland annat 

av den anledningen att riktlinjerna gör det möjligt att jämföra information mellan 

företag (Borglund m.fl., 2012, s. 265).  
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3.2.1. Vad ska företaget kommunicera? 

 

Kommunikationen beträffande företagens arbete med CSR-frågor är viktigt för 

företagen, men det finns en rad problem förknippade med just detta. Exempelvis vad 

som ska kommuniceras. (Grafström m.fl., 2008, s. 134) Enligt Grafström m.fl (2008, s. 

134) leder denna typ av kommunikation inte sällan till att företaget blir extra hårt 

granskat utifrån den information som företaget delger. Enligt författarna finns det även 

en risk att aktiviteten endast uppfattas som ett PR-trick av företaget (Grafström m.fl., 

2008, s. 137). Det krävs att företagets aktiviteter inom området för socialt 

ansvarstagande är trovärdiga för utomstående, för att kommunikationen ska ha 

möjlighet att skapa värde för företaget (Grafström m.fl., 2008, s. 136). 

Du m.fl. (2010) menar att företag kan välja mellan att kommunicera sitt engagemang 

gällande en specifik fråga eller endast frågan i sig. Då kommunikationen enbart handlar 

om frågan i sig tenderar intressenter att bli misstänksamma gentemot företaget, men 

vanligtvis fokuserar företag på att kommunicera det egna engagemanget. (Du m.fl., 

2010, s. 10) I detta sammanhang är det viktigt att företagets engagemang i den specifika 

frågan har en naturlig koppling till verksamheten för att aktiviteten ska verka trovärdig. 

I de fall där det inte finns någon logisk koppling mellan företaget engagemang och 

identitet uteblir eventuella fördelar som företaget kan åtnjuta genom sitt engagemang 

(Du m.fl., 2010, s. 12). Borglund m.fl (2012, s. 271) anser att budskapet bör vara 

baserat på företagets värderingar och verksamhet. Om företaget inte lyckas med sitt 

budskap finns risk att företaget förstör viktiga relationer med sina intressenter. Att 

kommunicera ett budskap och få det att verka trovärdigt är således en stor utmaning vad 

gäller CSR-kommunikation. 

3.2.2. Till vem kommunicerar företaget? 

 

För att upprätta en fungerande kommunikation mellan företaget och dess externa 

intressenter menar tidigare forskning att organisationen bör reflektera över mål och 

målsättningar med just kommunikationen. Utan en målgrupp och given målsättning med 

kommunikationen är sannolikheten hög att aktiviteten misslyckas. Ett budskap som inte 

kan relateras till ett specifikt mål är senare svår att utforma rent strategiskt med 

avseende på att definiera målgrupper, formulera budskap, använda rätt 

kommunikationskanaler och så vidare. Därför är det i första hand viktigt för 

organisationen att klargöra för sig själv om informationen som avses kommuniceras är 

väsentlig samt om aktiviteten överhuvudtaget är nödvändig. Forskare menar här att 

företag och organisationer har en tendens att upprätta målsättningar och definiera 

målgrupper utifrån slentrianbeteenden och därmed kanske inte företagen och 

organisationerna reflekterar över aktivitetens och målsättningens relevans. (Larsson, 

2008, s. 109 - 110).  

Det är viktigt för organisationen att ställa sig frågan om informationen som 

kommuniceras är efterfrågad av mottagaren eller om det endast är organisationen själv 

som har ett behov att kommunicera denna. Tidigare forskning föreslår här att det finns 

fall där sändaren har ett egenintresse i att sprida sitt budskap och i dessa fall kan det 

handla om att sändaren har ett eget legitimitetsbehov (Larsson, 2008, s. 110). I vissa fall 

är kommunikationen överflödig och i dessa fall riskerar kommunikationen att generera 

svag uppmärksamhet samt att kommunikationen är ett slöseri med avseende på 

företagets resurser ( Larsson, 2008, s. 110).  
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CSR-kommunikation har många olika målgrupper, exempelvis investerare, lagstiftare, 

kunder samt anställda (Dawkins, 2005, s. 110). Då de olika intressenternas behov och 

förväntningar skiljer sig åt, är det viktigt att företag anpassar sin kommunikation till de 

olika intressentgrupperna (Du m.fl., 2010, s. 15). Om företaget inte lyckas med detta, 

finns risken att intressenterna inte uppfattar budskapet (Dawkins, 2005, s. 110). En 

ytterligare utmaning med denna typ av kommunikation är således att identifiera 

målgrupper och välja ut lämplig kommunikationskanal (Borglund m.fl., 2012, s. 265; 

Du m.fl., 2010, s. 15).  

3.2.3 Hur ska företaget kommunicera? 

 

Företag kan välja att kommunicera sitt CSR-arbete genom exempelvis 

hållbarhetsredovisningar, företagets hemsida, reklam av olika slag eller genom etiketter 

och produktmärkningar (Du m.fl., 2010, s. 15). Exempel på andra kanaler där företaget 

inte utövar lika stor kontroll över innehållet är media, kunder samt olika slags sociala 

media. Till vilken grad företaget har kontroll över den information som kommuniceras 

beror således på vilken kanal som används. Du m.fl (2010) hävdar att informationen är 

mer trovärdig, ju mindre kontroll företaget har över vad som kommuniceras. Företagets 

CSR-kommunikation är således mindre trovärdig än information som kommer från 

externa källor, så som media och kunder. Enligt författarna är ”word of mouth” en 

trovärdig form av kommunikation, då informationen kommer direkt från företagets 

intressenter. (Du m.fl., 2010, s.  13)  

Dawkin (2005, s. 118) menar att företag inte ska underskatta sina anställda vad gäller att 

sprida företagets budskap till andra intressenter. Författaren menar att denna typ av 

kanal är den mest effektiva vad gäller att informera allmänheten (exempelvis kunder 

och samhället) och anställda anses dessutom vara en högst trovärdig källa. Andra 

kommunikationskanaler som riktar sig mot allmänheten är media, 

marknadsföringskampanjer, reklam samt produktmärkningar (Du m.fl., 2010, s. 16). 

Enligt Du m.fl (2010) bör företag använda sig av en kombination av dessa kanaler, 

alternativt fokusera på en eller två av de mest effektiva kanaler, så som word-of-mouth. 

Enligt Dawkin (2005) upprättas hållbarhetsredovisningar sällan med allmänheten i 

åtanke, utan snarare med aktieägare, investerare, lagstiftare, business press samt NGO- 

organisationer i åtanke. För att öka trovärdigheten gällande hållbarhetsredovisningen 

kan företag välja att redovisa enligt allmänt vedertagna riktlinjer, så som GRI. En 

anledning till att aktieägare och investerare använder sig av hållbarhetsredovisningar är 

att de efterfrågar kvantitativ, mätbar information (Borglund m.fl., 2008, s. 118). 

Morsing m.fl. (2008, s. 102) konstaterar i sin studie att hållbarhetsredovisningar och 

kommunikation på företagets hemsida är mer uppskattade kommunikationskanaler 

bland intressenter, till skillnad från reklam och PR.  

Grafström m.fl. (2008, s. 143) menar att det är viktigt att företag inte endast rapporterar 

sitt CSR-arbete genom att använda sig av envägskommunikation, det vill säga genom 

att endast informera intressenterna om företagets arbete. Genom att framkalla en dialog 

med intressenterna skapas relationer sinsemellan. Dessa intressentrelationer kan bli 

viktiga för företaget, då de skapar förutsättningar för att lära inför framtiden samt ökar 

företagets trovärdighet gentemot omvärlden. (Grafström m.fl., 2008, s. 144) Ett annat 

problem relaterat till denna typ av kommunikation är således hur företagen ska 

kommunicera med sina intressenter.  
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Morsing och Schultz (2006) illustrerar detta med hjälp av empiriska bevis från de 

skandinaviska länderna Sverige, Norge och Danmark. Dessa visar tydligt att 

intressenterna värdesätter företagens CSR-arbete, men åsikterna gällande hur företagen 

bör kommunicera skiljer sig åt vilket skapar problem för företagen när de ska utveckla 

en kommunikationsstrategi. Morsing och Schultz (2006) betonar, i linje med föregående 

resonemang, vikten av att skapa en dialog med företagets intressenter. Detta synsätt tar 

sin utgångspunkt i intressentteorin, vilken vi kommer att redogöra för senare i samma 

kapitel. Författarna har i sin studie redogjort för tre olika kommunikationsstratregier; 

the stakeholder information strategy, the stakeholder response strategy och the 

stakeholder involvement strategy.  

Den första strategin, the stakeholder information strategy, handlar om att företaget 

endast informerar sina intressenter om sitt CSR-arbete. Detta är en form av enkelriktad 

kommunikation som sker exempelvis genom redovisningar, hemsidor eller annonser. 

Morsing och Schultz (2006, s. 325) menar att denna typ av kommunikation är 

nödvändig för företagen, men inte tillräcklig. The stakeholder response strategy är en 

form av tvåvägskommunikation mellan företaget och företagets intressenter. Genom 

denna strategi försöker företaget att påverka intressenternas beteende och attityder samt 

övertyga dessa om företagets attraktion, snarare än att göra interna förändringar i 

företagets verksamhet. Företaget söker återkoppling från intressenterna genom 

exempelvis marknadsundersökningar, men eftersom det inte finns någon vilja att 

förändra kan denna strategi till stor del ses som en form av envägskommunikation, då 

företaget styr kommunikationen och intressenterna har en relativt passiv roll i 

sammanhanget. (Morsing & Schultz, 2006, s. 327) 

Den sista strategin, the stakeholder involvement strategy, föreslår att företaget engagerar 

sig i en systematisk dialog med intressenterna. Genom denna dialog försöker vardera 

part övertala varandra till att göra någon slags förändring och till skillnad från 

föregående strategi är båda parterna villiga att genomföra nödvändiga förändringar. 

Företaget försöker inte bara informera sina intressenter, utan även involvera dem i sitt 

CSR-arbete. Morsing och Schultz (2006, s. 336) betonar den ökade betydelsen av att 

involvera intressenterna i företagets arbete, så att företaget kan anpassa sig vartefter 

intressenternas förväntningar förändras. På så sätt skapas även förutsättningar för 

företagets fortsatta överlevnad. 

3.2.3.1 Hur mycket ska företaget kommunicera? 

 

I en studie beträffande CSR- kommunikation bland danska företag konstaterar Morsing 

(2008, s. 108) att det en utmaning för företag att veta hur mycket information de bör 

kommunicera. Intressenterna förväntar sig att företagen engagerar sig i dessa typer av 

frågor, men uppskattar inte då företagen kommunicerar sitt arbete för mycket. 

Författarna benämner detta fenomen för ”catch 22”. Företag som vill skapa värde och 

erhålla fördelar av sin kommunikation bör därför kommunicera mer sofistikerat och inte 

alltför aggressivt (Morsing & Schultz, 2006, s. 109). 

Du m.fl. (2010) menar att intressenterna efterfrågar information gällande företagets 

ansvarsarbete, men blir lätt misstänksamma om företagets kommunikation är alltför 

aggressiv. Under dessa förutsättningar skapar kommunikationen inget värde för 

företaget. Om företaget kommunicerar för lite och intressenterna är omedvetna om det 

arbete som företaget utför, försvinner å andra sidan de positiva effekterna som kan 

uppkomma tack vare denna typ av kommunikation (Du m.fl., 2010, s. 9).  
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Som tidigare nämnt finns det en risk att företag som kommunicerar mycket runt sitt 

CSR-arbete blir granskat i media, vilket också gör att många företag drar sig för att 

informera om just detta (Grafström m.fl., 2008, s. 134; Borglund m.fl., 2008, s. 114). En 

annan anledning till att företag väljer att kommunicerar mer återhållsamt beror på att 

företag som inte har kommit så långt i sitt arbete är rädd för att lova för mycket och 

därför väljer att avvakta med att informera om sitt arbete. Att kommunicera för lite kan 

vara en nackdel då investerare behöver informationen för att kunna värdera företaget 

(Borglund m.fl., 2008, s. 114). 

För att kommunikationen ska kunna skapa värde för gruvföretagen är det viktigt att 

förstå hur intressenterna uppfattar kommunikationen i dagsläget. Företagen behöver 

även reflektera över vad de ska kommunicera samt hur de bör kommunicera för att 

budskapet ska nå ut till intressenterna. I slutändan handlar det om att informationen som 

företagen kommunicerar ska vara trovärdig, för att den ska ha möjlighet att skapa värde 

för företagen. 

3.3 Hållbarhetsredovisning 

Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en förståelse för en annan av studiens 

utgångspunkter. Inledningsvis presenteras begreppet hållbarhetsredovisning, detta för 

att läsaren ska bli införstådd i problematiken kring ämnesvalet samt studiens 

problemformuleringar relaterade till denna typ av redovisning. Därefter presenteras 

Global Reporting Initiative (GRI), ett ramverk för frivillig hållbarhetsredovisning, för 

att läsaren ska bli införstådd i hur ramverket är uppbyggt då företagen i studien 

hållbarhetsredovisar enligt dessa riktlinjer. Dessa delar utgör även grunden för vissa av 

studiens frågeställningar. 

Enligt GRI (2009, s. 3) är benämningen hållbarhetsredovisning ”en bred term, som 

anses synonym med andra termer som används för att beskriva redovisning av 

ekonomisk, miljömässig och social påverkan”. Precis som denna beskrivning föreslår 

utgår hållbarhetsredovisningen från begreppet TBL och uppfattningen om att hållbarhet 

bör mätas utifrån tre olika perspektiv; det sociala, det ekonomiska och det miljömässiga 

perspektivet (Elkington, 1999, s. 73). Utöver denna beskrivning finns det vissa 

svårigheter med att närmare fastställa vad en hållbarhetsredovisning verkligen är, hur 

den bör se ut och vad den bör innehålla. Svårigheten med att ge en exakt beskrivning av 

vad en hållbarhetsredovisning är består i att det inte finns någon allmänt vedertagen 

definition av begreppet. Till skillnad från benämningen årsredovisning, som finns 

definierad i Årsredovisningslagens (1995:1554) andra kapitel, finns inget lagrum som 

reglerar vad en hållbarhetsredovisning ska innehålla och vad en hållbarhetsredovisning 

verkligen är. Årsredovisningslagens (1995:1554) följande kapitel ger en mer ingående 

beskrivning av innehållet i en årsredovisning men häri regleras också form och språk för 

redovisningen, som tillsammans ger en tydlig bild över vad man kan förvänta sig. 

 

En viktig anledning till att det saknas en närmare definition av begreppet är det faktum 

att redovisningen i dagsläget utgör en frivillig aktivitet för de allra flesta företag i 

Sverige, bortsett från de statliga företagen som tidigare nämnt är tvingade att följa 

GRI:s riktlinjer. Hållbarhetsredovisningen i Sverige är därmed en slags självdeklaration 

som i praktiken kan omfatta en enda sida på internet, om ens det. Att de svenska, 

statliga företagen måste följa GRI:s ramverk beror på att riktlinjerna är internationellt 

normgivande (Näringsdepartementet, 2007, s. 1). Enligt en omfattande undersökning av 
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KPMG (2011, s. 21) hållbarhetsredovisade 80 procent av världens 250 största företag 

enligt dessa riktlinjer år 2011, vilket tyder på att riktlinjerna är det närmsta en standard 

inom området som går att komma.  

 

GRI definierar en hållbarhetsredovisning som ”en enda konsoliderad rapport, som ger 

en rimlig och balanserad presentation av resultaten under en bestämd tidsperiod” 

(Global Reporting Initiative, 2009, s. 38). Resultaten syftar på företagets 

hållbarhetsresultat, det vill säga resultaten av företagets ekonomiska, miljömässiga och 

sociala arbete. Detta innebär bland annat att företagen bör redovisa både positiv och 

negativ påverkan på omgivningen (Global Reporting Initiative, 2009, s. 40). Vidare bör 

redovisningen, enligt detta ramverk, upprättas i elektronisk form eller i tryckt form, 

alternativt både och (Global Reporting Initiative, 2009, s. 38). Detta är jämförbart med 

formen på en årsredovisning och begränsar omfattningen av begreppet än mer. 

Organisationen som upprättar redovisningen ska även använda sig av en periodisk cykel 

för publiceringen av redovisningen, vilket för de flesta företag innebär en årlig cykel 

(Global Reporting Initiative, 2009, s. 38). Genom att använda sig av GRI:s ramverk och 

beskrivning av en hållbarhetsredovisning går det att begränsa användningen av 

begreppet till att endast omfatta redovisningar som följer en viss struktur, dock inte 

nödvändigtvis GRI:s specifika riktlinjer. Detta innebär att en beskrivning av företagets 

hållbarhetsarbete på en hemsida inte omfattas av begreppet, då formkraven för en 

hållbarhetsredovisning inte är uppfyllda.   

För de företag som väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning finns det två val; ett 

företag kan välja att inkludera denna i samma dokument som årsredovisningen eller 

upprätta en separat hållbarhetsredovisning, det vill säga en fristående rapport. En 

integrerad redovisning kan enligt GRI stärka sambandet mellan företagets 

hållbarhetsresultat och finansiella resultat. (Global Reporting Initiative, 2009, s. 38) 

KPMG:s undersökning (2011, s. 23-24) visar att endast 27 procent av världens 250 

största företag har valt att inkludera företagets hållbarhetsresultat i någon form i sin 

årsredovisning. Då integrerad rapportering utgör den senaste trenden inom området 

kommer fler företag antagligen att välja att rapportera på det här sättet i framtiden. År 

2010 grundades IIRC, International Integrated Reporting Council och organisationens 

målsättning är att upprätta ett internationellt accepterat ramverk för integrerad 

rapportering, som ska komma att ersätta all slags redovisning i framtiden (International 

Integrated Reporting Council, 2013). Enligt IIRC (2013) skulle detta sätt att rapportera 

bidra till en mer hållbar global ekonomi men i dagsläget kan företag alltså välja 

huruvida de vill integrera rapporteringen i årsredovisningen eller inte. 

3.3.1 Global Reporting Inititative 

Global Reporting Inititative (GRI) är dagens mest använda globala regelverk för 

frivillig hållbarhetsredovisning. Idén med GRI och ett gemensamt, internationellt 

ramverk gällande rapportering av hållbarhet kan härledas tillbaka ända till 1970-talet, 

men det var först på 1990-talet i samband med framväxten av begreppet CSR som idén 

på allvar började utformas. GRI är en ideell nätverksorganisation som grundades 1997 

av Coalition for Enviromental Responsible Economies (CERES) och United Nations 

Enviroment Program (UNEP). Syftet var att utveckla ett globalt regelverk för 

redovisning av icke-finansiell information inom sociala och miljömässiga områden. 

Regelverket syftar till att vinna global acceptans inom hållbarhetsredovisning och 

inneha samma höga nivå som den finansiella rapporteringen. (Nikolaeva & Bicho, 

2011, s. 137). Målet med ramverket är att det ska kunna tillämpas av alla organisationer, 
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oavsett bransch, storlek och geografisk placering (Global Reporting Initiative, 2009, s. 

2). Tanken är att GRI:s riktlinjer ska utvecklas i takt med den övriga utvecklingen inom 

området då fler och fler intressenter efterfrågar denna typ av rapportering. De första 

riktlinjerna kom år 1999 och idag gäller tredje generationens riktlinjer, G3.1, som är en 

uppgradering av G3. I slutet av sommaren 2013 kommer fjärde generationens riktlinjer 

ut, G4. (Global Reporting Initiative, 2013) Målet med G4 är att göra det enklare för 

företagen att rapportera då riktlinjerna blivit kritiserade för att vara för komplicerade för 

företagen att följa, samt att skapa förutsättningar för företagen att i framtiden kunna 

integrera den finansiella och icke-finansiella rapporteringen. (Global Reporting 

Initiative, 2013) Fördelen med att fler företag upprättar hållbarhetsredovisningar enligt 

detta regelverk är att redovisningen därmed blir jämförbar över tid och mellan olika 

företag och branscher, likt den finansiella redovisningen.  

Enligt GRI:s riktlinjer finns det vissa saker som bör finnas med i en 

hållbarhetsredovisning, dessa rekommendationer kallas för standardupplysningar. Dessa 

kan likställas med andra riktlinjer och rekommendationer som utges av andra 

redovisningsorgan, så som FAR och bokföringsnämnden vid upprättande av en 

årsredovisning. Det finns tre obligatoriska standardupplysningar vid en 

hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI (Global Reporting Initiative, 2009, s. 5):  

i) Strategi & profil. Den första standardupplysningen syftar till att företaget mer 

specifikt ska definiera sin syn på hållbarhet och hur detta är kopplat till företagets 

strategi, profil och styrning (Global Reporting Initiative, 2009, s. 5). Detta görs på en 

mer överskådlig nivå och syftar till att företaget ska redogöra för sina målsättningar, 

prioriteringar och viktiga hållbarhetsfrågor. Vidare måste företaget rapportera 

generell information om företaget, bolagsstyrningen, redovisningsprinciper och 

redovisningens omfattning. Redovisningens innehåll måste vara väsentligt för 

företagets verksamhet och av relevans för intressenterna som företaget självt 

identifierat (Global Reporting Initiative, 2009, s. 20).  

 

ii) Hållbarhetsstyrning. Under denna del måste företaget redogöra för hur de arbetar 

aktivt i linje med hållbarhet. Således måste företaget beskriva en bakgrund till 

problematiken och resultaten för företagets bransch, detta för att öka förståelsen för 

resultaten. Företaget beskriver hur de arbetat med resultat, mål, policys och annat 

som rör området hållbarhet (Global Reporting Initiative, 2009, s. 24). 

 

iii) Resultatindikatorer. Indikatorerna innebär explicit redovisning av resultat inom 

ekonomiska, miljömässiga och sociala områden. Dessa indikatorer är mätpunkter 

gällande hållbarhet och delas in i kärnindikatorer, tilläggsindikatorer samt 

branschspecifika indikatorer. Kärnindikatorerna anses vara applicerbara på olika 

branscher och av relevans för de flesta organisationer. Ett företag ska enligt GRI 

redovisa kärnindikatorerna så länge de kan anses vara väsentliga för verksamheten 

och intressenterna (Global Reporting Initiative, 2009, s. 24). Tilläggsindikatorer är 

till skillnad från kärnindikatorerna inte lika generellt applicerbara över olika 

branscher, det vill säga måtten skiljer sig åt utifrån relevans för olika branscher 

(Frostenson m.fl., 2012, s. 49). De branschspecifika resultatindikatorerna ska 

behandlas på samma sätt som kärnindikatorerna; dessa ska redovisas i samma 

utsträckning som de är väsentliga (Global Reporting Initiative, 2009, s. 24). Syftet 

med indikatorerna är att det ska gå att jämföra information över tid samt mellan olika 

företag och branscher (Global Reporting Initiative, 2009, s. 3,5) 
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3.3.1.1 Resultatindikator 

Resultatindikatorerna är kategoriserade i tre olika huvudgrupper; ekonomiska, 

miljömässiga och sociala. Vidare är de tre olika huvudgrupperna samt de 

branschspecifika indikatorerna indelade i två olika underkategorier; kärnindikatorer och 

tilläggsindikatorer. De ekonomiska indikatorerna är 9 stycken, miljömässiga 

indikatorerna är 30 stycken och de sociala indikatorerna är 40 stycken. Beträffande de 

miljömässiga indikatorerna ger företaget information om hur företaget påverkat sin 

omgivning genom sin verksamhet. Det kan handla om hur företaget påverkar miljön 

negativt men också vad företagit gör aktivt för att påverka miljön positivt. De 

miljömässiga indikatorerna är uppdelade i nio olika så kallade aspekter; material, 

energi, vatten, biologisk mångfald, utsläpp till luft och vatten samt avfall, produkter och 

tjänster, efterlevnad, transport samt övergripande (se bilaga 1, tabell 1). De ekonomiska 

indikatorerna är i huvudsak en redogörelse för vilken ekonomisk inverkan företaget har 

haft på samhället. Således är det inte i huvudsak finansiella poster som redovisas, utan 

snarare resultatet av den ekonomiska påverkan på samhället. Avslutningsvis redogörs 

för de sociala indikatorerna, som i huvudsak berör företagets personalhantering, men 

även hur produkter och produktion påverkar populationer, samt mänskliga rättigheter. 

(Global Reporting Initiative, 2009, s. 24-35) Eftersom vår studie avgränsar sig till att 

studera de miljömässiga indikatorerna redogörs inte för de ekonomiska och sociala 

aspekterna. 

3.3.1.2  Tillämpningsnivåer 

En hållbarhetsredovisning kan rapporteras efter tre olika tillämpningsnivåer. A, B och C 

där C är den lägsta nivån. För varje nivå kan ett ”+” adderas. Detta gäller endast när 

företaget har fått sin hållbarhetsredovisning externt granskad. (Global Reporting 

Initiative, 2009, s. 5) För nivå C gäller följande; företaget måste presentera en grundlig 

profilupplysning och rapportera minst 10 resultatindikatorer, där minst en indikator från 

samtliga huvudkategorier är representerad. För nivå B gäller det att företaget rapporterar 

minst 20 indikatorer varav minst en från samtliga huvudkategorier. Vidare måste ett 

företag, för att uppnå tillämpningsnivå A, rapportera alla kärnindikatorer samt alla 

branschspecifika indikatorer i den utsträckning dessa finns. Sålunda ökar kraven på 

profilupplysning och hållbarhetsstyrning från nivå C till nivå B och A. (Global 

Reporting Initiative, 2000, s. 2) Frostensson m. fl. (2012, s. 67) menar att 

tillämpningsnivån inte per automatik ska ses som ett betyg på hur bra ett företag 

hållbarhetsredovisar, då antalet indikatorer kan vara missvisande om dessa inte direkt är 

kopplade till det hållbarhetsarbete som företaget i fråga verkligen utför. Däremot kan en 

hållbarhetsredovisning som är externt granskad generellt sett anses mer trovärdig 

(Frostenson m.fl., 2012, s. 67) 

3.4 Carrolls pyramid 

Att företag upprättar hållbarhetsredovisningar kan ses som ett resultat av företagens 

sociala ansvarstagande. Med ansvarsnivåerna i Carrolls pyramid är det möjligt att skapa 

förståelse för hur företag ser på sitt ansvar, vilket i sin tur kan hjälpa oss att förstå 

förekomsten av hållbarhetsredovisningar bland företagen inom gruvindustrin. Denna 

teori relaterar till vad och hur företagen väljer att kommunicera. Med ett utökat ansvar 

har företaget fler aspekter att kommunicera kring och omfattningen av 

kommunikationen torde även öka som ett resultat. Som tidigare nämnt krävs det att 

företagets aktiviteter relaterade till företagets sociala ansvarstagande är trovärdiga för 
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utomstående för att kommunikationen ska kunna skapa värde för företaget, vilket 

innebär att företagets ansvarstagande ska ha en naturlig koppling till verksamheten 

(Grafström m.fl., 2008, s. 136). 

 

Carroll (1991) föreslår att det företagsekonomiska begreppet CSR utgörs av fyra olika 

nivåer av ansvar. Carroll definierar dessa som; ekonomiskt, juridiskt, etiskt samt 

filantropiskt ansvar (Carroll, 1991, s. 42 ). I figur 1 återges de fyra ansvaren i en 

pyramidstruktur där ansvarsnivåerna är hierarkiska, vilket innebär att det är 

grundläggande för företagen att uppfylla den ekonomiska nivån innan företagen kan 

avancera uppåt i de hierarkiskt strukturerade ansvarsnivåerna. Den ekonomiska 

ansvarsnivån utgör grunden för alla andra nivåer. Samtidigt föreslår Carroll (1991, s. 

42) att företaget inte kan bedriva sin verksamhet utan att följa det juridiska ansvaret, det 

vill säga lagar och regelverk. Således anser Carroll (1991) att dessa två samverkar med 

varandra och utgör en grundläggande förutsättning för att företag ska få bedriva sin 

verksamhet. Vidare antar Carroll (1991) att det etiska ansvaret utgör en högre nivå än 

det juridiska och ekonomiska. Slutligen utgör det filantropiska ansvaret den högsta 

nivån i den hierarkiska ansvarsmodellen (Carroll, 1991, s. 42). Nedan beskrivs Carrolls 

fyra olika ansvarsområden.  

 

 
 

 
Figur 1. Carrolls  pyramid 

Källa: Carroll, 1991, s. 42 

Ekonomiskt ansvar 

Den första nivån, ekonomiskt ansvar, handlar i huvudsak om att företag och andra 

finansiella aktörer är skapade för att tillhandahålla varor och tjänster till samhällets 

intressenter och dessa aktörer antas primärt agera utifrån ett vinstmotiv.  (Carroll, 1991, 

s. 40 – 41). 

Juridiskt ansvar 

Denna nivå utökar företagets ansvar med juridiska aspekter. Ett företag måste agera 

efter de lagar och regleringar som stat och kommun fastställt. Grundläggande är att 

företag uppfyller det ekonomiska ansvaret inom ramen för det juridiska ansvar som 

företaget har. Carroll beskriver detta som ett socialt kontrakt. (Carroll, 1991, s. 41) 

Etiskt ansvar 

Inom det ekonomiska och juridiska ansvaret återfinns visst etiskt ansvar beträffande 
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samhället och dess intressenter. Men den etiska ansvarsnivån omfattar mer än vad som 

endast är beskrivet som ansvar i en lagtext. Således omfattar det etiska ansvaret 

samhällets standarder och normer gällande etiskt ansvar och moraliska aspekter. I 

huvudsak handlar detta ansvar om att bedriva en verksamhet som anses rättfärdig samt 

skyddar och respekterar intressenters moraliska rättigheter, att företag undviker och 

försöker att minimera sin negativa påverkan på samhället och dess intressenter. Carroll 

definierar detta som att ett företag gör mer än vad lagen kräver. (Carroll, 1991, s 41). 

Filantropiskt ansvar 

Nivån rörande filantropiskt ansvar omfattar företag som utövar aktiviteter för att möta 

samhällets och dess intressenters förväntningar på dem som goda medborgare. Således 

antas företag genomföra aktiviteter som främjar mänsklig välfärd och goodwill. Det kan 

också röra sig om finansiella bidrag vars ändamål är välgörenhetsprojekt eller 

samhällsnytta. En distinktion mellan etiskt och filantropiskt ansvar är att det 

filantropiska ansvaret inte utgår från att sådana typer av välgörande aktiviteter är 

förväntade av samhället. Den filantropiska ansvarsnivån föreslår att dessa typer av 

aktiviteter är frivilliga för företaget och med andra ord inte obligatoriska enligt lag. 

(Carroll. 1991, 42) 

I denna studie antar vi likt Carroll att det ekonomiska samt juridiska ansvaret är basalt 

för företag att uppfylla för att få bedriva gruvverksamhet. Vi antar också att det etiska 

och filantropiska ansvaret är hierarkiskt strukturerat på en högre ambitionsnivå än de två 

föregående ansvarsnivåerna och därmed inte en förutsättning för få bedriva verksamhet. 

Det vill säga, det är för företagen inte obligatoriskt att uppfylla de etiska eller 

filantropiska kriterierna. Dessa två kan således ses som frivilliga i denna studie, där det 

filantropiska ansvaret är mer frivilligt än det etiska ansvaret. Vi avser att använda denna 

teori för att koppla företagens syn på sitt eget ansvar till ansvarsnivåerna i Carrolls 

pyramid för att undersöka i vilken utsträckning detta påverkar företagens 

kommunikation med avseende på vad och hur företagen kommunicerar. Vi menar att 

det är mer troligt att företag som befinner sig högre upp i Carrolls pyramid 

kommunicerar med sina intressenter, än företag som befinner sig längre ner i 

pyramiden. 

3.5 Agentteorin 

Vi anser att agentteorin kan skapa förståelse för varför publika företag, generellt sett, 

upprättar hållbarhetsredovisningar i större utsträckning än företag som ägs av en enskild 

huvudägare. Agentteorin kan också skapa förståelse för varför företag med många ägare 

hållbarhetsredovisar i större utsträckning än företag med få ägare. Således kan teorin 

hjälpa oss att förstå varför förekomsten av hållbarhetsredovisningar skiljer sig åt mellan 

företagen. Eisenhardt (1989) föreslår att agentteorin kan förklara förhållandestrukturen 

mellan två olika aktörer. Enligt teorin antas en aktör vara principalen och den andra 

agenten. Förhållandestrukturen mellan dessa två aktörer beskrivs i teorin som att 

principalen anlitar en agent att utföra ett åtagande åt densamma. Således antas agenten 

självständigt utföra åtagandet som principalen beskrivit, med syftet att tillgodose 

principalens intresse. I utbyte blir agenten belönad eller kompenserad för sitt arbete 

(Eisenhardt, 1989, s. 58). Nygaard m.fl. (2002, s. 80) anger att ett vanligt principal-

agentförhållande är aktieägare – ledning. Detta innebär att aktieägarna anger 

målsättningar och riktlinjer för bolagets verksamhet som via företagets styrelse 
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förmedlas till agenten, i detta fall ledningen, som slutligen förväntas bedriva företagets 

verksamhet utifrån dessa målsättningar och riktlinjer.  

Inom agentteorin föreslår Eisenhardt (1989, s. 58) att det finns två huvudsakliga 

problem gällande principal- och agentstrukturen. För det första kan agenten och 

principalen inneha olika syn på målsättningar, vilket innebär att agenten inte utför 

arbetet på det sätt som principalen angivit. Denna konflikt kan ofta uppstå på grund av 

informationsasymmetri, innebärande att principalen inte är engagerad i den dagliga 

verksamheten och besitter därmed inte samma information som agenten. Detta kan 

skapa ett missnöje hos principalen då verksamheten inte överensstämmer med de 

målsättningar som principalen angivit. Således föreslår agentteorin att det är viktigt att 

agenten reducerar informationsasymmetrin genom att informera principalen om 

verksamheten och andra faktorer som påverkar verksamheten, så att denna typ av 

missnöje inte uppstår (Kiser, 1999, s. 146). För det andra är det kostsamt för principalen 

att kontrollera i vilken utsträckning agenten arbetar efter den målsättning och de 

riktlinjer som principalen satt upp för det pågående arbetet (Eisenhardt, 1989, s. 58). 

Med tanke på att principalen och agenten ofta har olika målsättningar och att det är 

kostsamt för principalen att kontrollera agentens fortlöpande arbete, är det också rimligt 

att principalen vill försäkra sig om att agenten i första hand arbetar efter principalens 

målsättning och inte sin egen. För att försäkra sig om att agenten arbetar i principalens 

intresse är det därför vanligt att det upprättas ett kontrakt mellan dessa två. Således 

antas agenten kunna styras av principalen genom ett kontraktupprättande, där agenten 

förväntas att uppfylla vissa kriterier för att i sin tur bli belönad (Nygaard m.fl., 2002, s. 

81-82). Därmed är båda parter nyttomaximerande; agenten strävar efter att bli belönad 

maximalt och principalen strävar efter att i utbyte mot belöning erhålla en adekvat 

arbetsinsats av densamme (Nygaard m.fl., 2002, s. 81-82). 

Den aspekt av agentteorin som är av intresse för denna studie är framförallt den 

informationsassymmetri som uppstår mellan agent och principal. Vi antar att ett företag 

med mindre antal ägare inte innehar samma informationsasymmetri som ett företag med 

ett större antal ägare. Vi menar att graden av kommunikation gällande företagens 

hållbarhetsarbete kan förstås av att agenten, det vill säga företaget, utifrån graden av 

informationsassymmetri aktivt försöker reducera denna. 

3.6 Systemorienterade teorier 

Det kan finnas flera motiv bakom företagens frivilliga hållbarhetsredovisningar och 

dessa är ofta sammankopplade med varandra (Deegan, 2002, s. 291). Att företag 

rapporterar icke-finansiell information beror delvis på de lagar och regelverk som 

företagen måste följa. I Sverige är det dock endast de statliga företagen som har krav på 

att upprätta hållbarhetsredovisningar.  

Forskningen inom området har varit splittrad vilket beror på att tidigare forskare har 

behandlat ämnet utifrån olika teoretiska perspektiv (Deegan, 2002, s. 288; Gray, Kouhy, 

& Lavers, 1995, s. 47). Gray (2006, s. 52) förespråkar de perspektiv som har sitt 

ursprung i politisk och social teori, närmare bestämt legitimitetsteorin och 

intressentteorin. Legitimitetsteorin har fått allt större utrymme på senare tid och används 

vanligtvis för att hjälpa till att förklara varför företag rapporterar icke-finansiell 

information, delvis på bekostnad av intressentteorin (Deegan, 2002, s. 288). Dessa två 

teorier ska enligt Gray (1995, s. 52) ses som ett komplement till varandra och inte som 
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två konkurrerande synsätt, vilket den tidigare litteraturen har gjort. Vidare bör dessa 

studeras inom ramen för politisk ekonomi (Gray, 2006, s. 42; Deegan, 2002, s. 292) 

Även institutionell teori har koppling till politisk och social teori och används vanligtvis 

som ett komplement till ovan nämnda teorier (Deegan & Unerman, 2002, s. 361). Dessa 

tre teorier kallas tillsammans för systemorienterade teorier. Genomgående för 

systemorienterade teorier är att organisationer och samhälle anses kunna utöva 

inflytande på varandra, vilket i sin tur betyder att företagen har möjlighet att påverka 

bilden av företaget genom den information de offentliggör. Företagens offentliggörande 

med avseende på deras redovisningar kan således betraktas som en del av en strategi för 

att utöva inflytande på relationerna med företagets intressenter (Deegan & Unerman, 

2002, s. 321) 

3.6.1 Intressentteorin 

Intressentteorin kan förklara vilken effekt intressenterna har på gruvföretagens syn på 

att offentliggöra miljörelaterad information. Vi ämnar därför använda denna teori för att 

skapa förståelse för skillnaderna i kommunikation mellan företagen.  

 

Enligt Freeman (1984, s. 46) definieras intressenter som ”…all of those groups and 

individuals that can affect, or are affected by, the accomplishment of organizational 

purposes”. Precis som namnet på teorin antyder så omfattar den alla de som har ett 

intresse i företaget, exempelvis kunder, leverantörer, kreditgivare, stat och kommun. 

Teorin beaktar även det faktum att de olika intressentgrupperna, med hänsyn till att de 

har olika intressen i företaget, har skilda åsikter gällande hur verksamheten bör bedrivas 

(Deegan, 2002, s. 295). 

 

 
Figur 2. Intressentmodellen 

Källa: Donaldson & Preston, 1995, s. 69 

 

Intressentteorin kan ses utifrån tre olika perspektiv; deskriptiv, instrumentell och 

normativ. Tidigare litteratur inom området har mestadels använt den deskriptiva 

intressentteorin, men Donaldson & Preston (1995, s. 70) menar att teorin är mer 

komplex än så. Den deskriptiva intressentmodellen har använts för att beskriva och 

förklara hur företaget faktiskt agerar och interagerar med sina intressenter (Donaldson 

& Preston, 1995, s. 70). Det deskriptiva perspektivet är följaktligen det mest 

övergripande och används endast för att förklara hur dessa relationer ser ut i 

verkligheten, utan någon förklaring till varför det ser ut som det gör. Enligt författarna 

används det instrumentella perspektivet för att förklara sambandet mellan hur företaget 
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interagerar med sina intressenter och hur väl företaget når upp till sina mål, exempelvis 

ökad lönsamhet. Denna koppling är, enligt författarna, förhållandevis hypotetisk 

(Donaldson & Preston, 1995, s. 72). Enligt detta perspektiv antas företag som tar hänsyn 

till sina intressenters önskan ha bättre förutsättningar för att öka aktievärdet, vilket i 

slutändan gynnar aktieägarna och således intressenterna själva.  

 

Den normativa aspekten av intressentteorin kan beskriva hur företaget borde agera 

gentemot sina intressenter utifrån ett etiskt och moraliskt perspektiv (Donaldson & 

Preston, 1995, s. 71). Detta perspektiv tar följaktligen sin utgångspunkt i vad som är rätt 

eller fel att göra. I och med företagets agerande har företagen även möjlighet att 

tillfredsställa individens moraliska rättigheter. Den normativa aspekten har enligt 

författarna en koppling till konceptet sociala kontrakt (Donaldson & Preston, 1995, s. 

74). Innebörden av detta är att företagen bör agera enligt intressenternas etiska och 

moraliska värderingar för att upprätthålla det sociala kontrakt som föreligger. Eftersom 

det instrumentella perspektivet fokuserar på företagets finansiella mål är detta inte 

applicerbart på vår studie. På samma sätt anser vi inte att det deskriptiva perspektivet är 

applicerbart, eftersom detta synsätt inte förklarar hur företag borde agera gentemot sina 

intressenter, utan endast det faktum att företaget är medvetet om att det verkar i en 

social miljö. Därmed anser vi att den normativa aspekten är mest relevant för denna 

studie, vilket är i linje med Donaldsons & Prestons slutsatser (1995).  

 

 
Figur 3. Tre olika aspekter av intressentteorin 
Källa: Donaldson & Preston, 1995, s. 74 

 

Senare forskning inom intressentteorin, med hänsyn till de tre olika perspektiven, har 

uppmärksammat det faktum att olika intressentgruppers inflytande skiljer sig åt. Pfeffer 

& Salancik (1978) för tidigt ett resonemang i linje med detta som utgår från 

resursteorin, men som även har kopplingar till legitimitetsteorin som vi kommer att 

redogöra för lite senare i detta kapitel. Författarna menar att samhället kan sägas utöva 

en slags extern kontroll över företagen vilka är beroende av de resurser som samhället 

tillhandahåller. För att få tillgång till resurser bör företagen anpassa sig till de krav som 

samhället ställer på företagen, men om företagen inte kan anpassa sig kommer de inte 

heller att kunna bedriva sin verksamhet då företagen i sig inte är självförsörjande 

(Pfeffer & Salancik, 1978, s. 43). Författarna menar dock att det är omöjligt för 

företagen att anpassa sig efter alla grupper i samhället, då förväntningarna och kraven 

på företagen skiljer sig åt mellan dessa olika grupperingar. Slutsatsen blir därför att 

företag torde anpassa sig efter de grupper i samhället som kontrollerar resurserna 

(Pfeffer & Salancik, 1978, s. 44). Till skillnad från Freeman (1984) menar forskarna på 
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senare tid, i linje med föregående resonemang, att företagen bör försöka anpassa sig till 

de grupper i samhället som har störst makt då företagens förmåga att legitimera sin 

verksamhet beror av dessa intressenters värderingar. Lindblom (1994, s. 52) benämner 

dessa grupper i samhället ”relevant publics” och det är alltså dessa intressenter som 

företagen bör anpassa sin verksamhet efter.  

 

Neu m.fl. (1998) visade i sin forskning av publika, kanadensiska företag inom miljö-

intensiva branscher som gruvindustrin att vissa intressentgrupper har större möjlighet att 

påverka företagens offentliggörande av miljörelaterad information i årsredovisningen än 

andra, i linje med resonemanget ovan. Resultatet visade att finansiella aktörer 

(aktieägare och kreditgivare) samt tillsynsmyndigheter hade större möjlighet att påverka 

företagens transparens, medan ursprungsbefolkningen samt frivillighetsorganisationers 

åsikter hade ett negativt samband med företagens öppenhet. Studien visade också att 

företagen med fördel bör offentliggöra denna typ av information i årsredovisningarna 

och inte genom andra medier, eftersom användarna av årsredovisningen i första hand 

utgörs av företagens relevant publics, dvs. aktieägare och kreditgivare.  

 

I denna studie är vi intresserade av att identifiera företagens mest inflytelserika 

intressenter, det vill säga vilka intressenter som utgör metallgruvornas relevant publics. 

Du m.fl (2010, s. 15) betonar vikten av att anpassa kommunikationen efter olika 

intressentgrupper. Om företaget inte lyckas med detta, finns risken att intressenterna 

inte uppfattar budskapet (Dawkins, 2005, s. 110). Genom att anpassa kommunikationen 

efter dessa intressenters förväntningar och krav skapas förutsättningar för att bättre 

legitimera verksamheten. Vi menar att detta kan hjälpa oss att förstå varför vissa företag 

väljer att upprätta redovisningar, beroende på vilka företagen identifierar som den 

viktigaste intressenten (det vill säga till vem företaget vill kommunicera). 

3.6.2 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin används för att förklara varför företag frivilligt offentliggör icke-

finansiell information men även hur företagen använder kommunikation för att påverka 

samhällets syn på företagets verksamhet, vilket kan vara betydelsefullt i en 

miljöintensiv bransch så som gruvindustrin. Enligt Deegan (2002, s. 292) tar teorin sin 

utgångspunkt i politisk ekonomisk teori och enligt denna teori är samhälle, politik och 

ekonomi oskiljaktiga. Detta innebär att organisationer inte har någon inneboende rätt att 

använda sig av de resurser som finns tillgängliga i samhället. Företagens enda möjlighet 

att kunna driva sin verksamhet vidare är således beroende av huruvida samhället 

betraktar verksamheten som legitim. Enligt Lindblom (1993, s. 52) anses företagens 

verksamhet legitim då företagets grundläggande värderingar sammanfaller med det 

övergripande samhällets värdesystem. Följaktligen måste företagets aktiviteter 

återspegla dessa värderingar (Dowling & Pfeffer, 1975, s. 122). Denna teori ligger 

sålunda även i linje med föreställningen om de sociala kontrakten som existerar i 

samhället; om en verksamhet inte anses legitim finns det inte heller något gällande 

”kontrakt” mellan företaget och samhället, som berättigar företaget till fortsatt existens 

(Deegan, 2002, s. 293). Misslyckas företaget med detta kan det drabbas av sanktioner i 

form av juridiska, ekonomiska eller sociala bestraffningar (Lindblom, 1993, s. 52).  

 

Lindblom (1993, s. 52) menar att legitimitet är ett dynamiskt begrepp eftersom 

intressenternas förväntningar kan förändras över tid. Ett legitimitetsgap uppstår då 

intressenternas förväntningar på företaget inte är förenliga med företagets faktiska 

prestationer (Lindblom, 1993, s. 52). Om ett företags verksamhet inte längre anses 
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legitim kan företaget försöka förändra denna uppfattning genom att offentliggöra 

strategisk information. Det ska dock noteras att det anses enklare att arbeta för att 

bevara legitimiteten än att behöva arbeta för att vinna tillbaka densamma. (Deegan, 

2002, s. 294) 

 

Dowling & Pfeffer (1975, s. 127) redogör för tre olika strategier som företag kan 

använda sig av för att legitimera sin verksamhet, alla tre relaterade till företagets 

offentliggörande av information. Eftersom legitimitet anses vara ett dynamiskt begrepp 

kan det bli nödvändigt för företaget att anpassa sin verksamhet efter rådande 

uppfattningar; företaget kan justera sina mål, produkter och metoder. För att detta ska få 

någon effekt på samhällets uppfattning om företaget måste förändringen följas upp av 

ett offentliggörande. Ett annat alternativ är att företaget genom kommunikation försöker 

förknippa den egna verksamheten med symboler, institutioner eller värderingar som är 

starkt förknippade med legitimitet. Den tredje strategin som författarna nämner innebär 

att företaget försöker förändra sociala normer i samhället, det vill säga vad som anses 

legitimt. Författarna menar dock att detta är svårt för företagen att uppnå och att de 

därmed bör försöka använda sig av någon av de två förstnämnda strategierna.  

 

Lindblom (1993, s. 57-59) presenterar fyra olika kommunikationsstrategier som kan 

hjälpa företag att överkomma det legitimitetsgap som uppstått, vilka till viss del ligger i 

linje med föregående författares resonemang men har fått ännu större uppmärksamhet 

inom området. Ett företag kan välja att tillämpa dessa strategier var för sig, eller 

använda sig av en kombination av flera olika strategier. Alla strategier går dessutom att 

använda antingen i förebyggande syfte eller då företaget anser sig ha behov av att 

reparera sin legitimitet. Om legitimitetsgapet beror på att företaget har misslyckats med 

sina prestationer kan företaget behöva informera och utbilda intressenterna om 

nödvändiga förändringar som de gjort i verksamheten. Det vill säga, företaget måste 

först och främst genomföra vissa interna justeringar beträffande sin verksamhet och 

sedan medvetandegöra intressenterna om detta. Upplever företaget att intressenterna har 

missuppfattat något gällande företagets verksamhet kan företaget försöka förändra detta 

genom att, likt föregående strategi, informera och utbilda intressenterna. Företaget 

känner alltså inget behov av att förändra delar av sin verksamhet, utan försöker endast 

få intressenterna att ändra åsikt. Den tredje strategin som Lindblom (1993) nämner 

innebär att företaget försöker manipulera intressenterna genom att fokusera på delar 

eller aktiviteter inom verksamheten som upplevs som positiva och således dra 

uppmärksamhet från det som egentligen upplevs som problematiskt. På det sättet 

behöver företaget inte göra några justeringar i sin verksamhet. Slutligen kan företaget, 

om det upplever att intressenterna har orealistiska förväntningar på verksamheten, 

försöka att förändra dessa förväntningar så att de bättre överensstämmer med företagets 

verksamhet. 

 

Med avseende på miljö- och hållbarhetsfrågor är det rimligt att företagsledningen 

arbetar med sin verksamhet så att den uppfattas som legitim av dess intressenter. Detta 

utgör dock en viss utmaning för metallgruvorna då verksamheten de bedriver bygger på 

utvinning av icke-förnyelsebara resurser. Legitimitetsteorin föreslår att ett företag kan 

offentliggöra strategisk information om företagets verksamhet inte längre anses legitim, 

det vill säga om företaget upplever att det finns ett legitimitetsgap. Denna teori kan 

således hjälpa oss att förstå varför företag väljer att hållbarhetsredovisa. Vi menar att 

huruvida företagen uppfattar sig som legitima kommer att påverka om och hur företagen 
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kommunicerar med sina intressenter, vilket alltså kan hjälpa oss att förstå skillnaderna i 

kommunikationen mellan företagen. 

3.6.3 Institutionell teori  

Begreppet legitimitet är även centralt för institutionell teori. Skillnaden mellan dessa två 

teorier är att det under legitimitetsteorin finns en föreställning om att det är möjligt att 

förändra samhällets uppfattning om vad som ytterst är legitimt, det vill säga förändra 

sociala normer. Den institutionella teorin utgår från att det finns ett institutionellt tryck 

på företagen, som blir tvungna att förändra sin struktur för att verka legitimt i samhället. 

Företagen kan alltså inte påverka vad som anses legitimt, utan måste anpassa sig efter 

rådande normer. (Deegan, 2002, s. 293-294)  

DiMaggio & Powell (1983) skrev en artikel som bidrog stort till den institutionella 

teorins framväxt och som är aktuell än idag. Författarnas resonemang bygger på att 

företag inom en viss bransch tenderar att bli mer homogena ju mer etablerad branschen 

är. Denna process kallas för isomorfism2. Författarna identifierar tre olika processer 

vilka leder till denna förändring; tvingande isomorfism, härmande isomorfism samt 

normativ isomorfism. Författarna hävdar att denna strukturella förändring hos företagen 

inte är ett resultat av ökad konkurrens eller effektivisering, utan en process som endast 

gör företagen mer likartade. (DiMaggio & Powell, 1983, s. 147-149) 

Tvingande isomorfism är ett resultat av både formella och informella påtryckningar från 

andra företag och samhället i form av kulturella förväntningar. Exempel på detta är 

lagstiftning. (DiMaggio & Powell, 1983, s. 150) Härmande isomorfism innebär som 

namnet antyder att företag imiterar varandra. Detta beror ofta på osäkerhet och uppstår 

exempelvis då ett företag står inför ett problem som de inte vet hur de ska lösa. 

(DiMaggio & Powell, 1983, s. 152) Det imiterande företaget använder då ett annat 

företag inom samma bransch som modell inom ett visst område. Detta kan ske 

omedvetet, indirekt eller uttryckligen. Som modell väljer då företaget ett framgångsrikt 

företag eller ett företag som de uppfattar som mer legitimt än det egna företaget. 

Normativ isomorfism beror på press som uppstår från gruppnormer inom ett visst yrke.  

Dessa normer är i sin tur influerade av utbildningsnivå samt professionella nätverk 

(DiMaggio & Powell, 1983, s. 152) Enligt DiMaggio & Powell (1983) är det inte alltid 

möjligt att avgöra vilken av ovanstående processer som påverkat förändringen mot 

homogenitet, ibland är det också flera som verkar tillsammans.  

Den institutionella teorin kan hjälpa till att förstå varför företag väljer att 

hållbarhetsredovisa som ett resultat av att aktörer inom samma bransch influeras av 

varandra samt rådande normer, både inom branschen men även i samhället. Vår avsikt 

är att med hjälp av den institutionella teorin undersöka huruvida de statliga riktlinjerna 

har påverkat företagens syn på hållbarhetsredovisning, men även huruvida företagen 

påverkas av hur andra företag inom branschen kommunicerar. Denna dimension är 

således kopplad till hur företagen kommunicerar. Vi menar att företag som uppfattar ett 

institutionellt tryck upprättar hållbarhetsredovisningar i högre omfattning än de som inte 

uppfattar några påtryckningar. 

 

 

                                                           
2
 Isomorfi´ (av iso- och grekiska morphē´ 'form', 'gestalt'), strukturlikhet (Nationalencyklopedin[NE], 

2013). 

http://www.ne.se/lang/iso-
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3.7 Accountability theory 

Gray, Owen & Adams (1996) för ett resonemang som utgår ifrån den politiska filosofin 

och föreställningen om att samhället är uppbyggt av en rad sociala kontrakt mellan 

medlemmar i samhället och samhället självt. Författarna menar att företag, till skillnad 

från vad legitimitetsteorin förespråkar, har ett ansvar att rapportera gentemot sina 

intressenter som i sin tur har rätt till informationen. Resonemanget som författarna för 

kan sammanfattas i en förenklad modell, accountability
3
 model, som likt agentteorin 

utgår från en principal och en agent. Ansvaret som agenten har gentemot principalen är 

en funktion av relationen sinsemellan och det sociala kontrakt som föreligger utgör 

grunden för principalens rätt till information. (Gray, Owen, & Adams, 1996, s. 38)  

 

Dessa relationer kan se ut hur som helst och är inte begränsade till att inkludera endast 

individer (Gray m.fl., 1996, s. 39). Medlemmarna i samhället kan ha flera slags 

relationer med varandra samtidigt, därmed kan de också ha både ansvar och rättigheter 

gentemot varandra (Gray m.fl., 1996, s. 38). Dessa kontrakt, eller delar av kontrakt, kan 

vara antingen juridiska eller bygga på etiska och moraliska värderingar eller principer. 

De juridiska kontrakten utgör dock en miniminivå för medlemmarnas ansvar gentemot 

varandra. (Gray m.fl., 1996, s. 39) 

 

Författarna menar att den finansiella rapporteringen fungerar som ett slags bevis på att 

företaget har fullgjort sitt ansvar gentemot intressenterna, trots att det inte med säkerhet 

går att avgöra hur väl de har fullgjort detta ansvar med tanke på att företaget även har ett 

moraliskt ansvar att leva upp till. Därför anser författarna att även den sociala och 

miljömässiga rapporteringen bör lagstadgas, för att den ska bli meningsfull och 

tillräckligt omfattande för att intressenterna ska kunna avgöra huruvida företaget har 

fullgjort hela sitt ansvar (Gray m.fl., 1996, s. 40).  

 

Skillnaden mellan legitimitetsteorin och accountability theory är att legitimitetsteorin 

utgår från att företagen offentliggör icke-finansiell information såsom 

hållbarhetsredovisningar av strategiska skäl och inte för att intressenterna har rätt till 

informationen. Detta innebär även att teorierna kan ses utifrån två olika perspektiv; 

legitimitetsteorin ska ses utifrån ledningens perspektiv med tanke på att dessa beslutar 

om företagets kommunikationsstrategi och accountability theory fokuserar på 

intressenterna och deras rätt till information. (O’Donovan, 2002, s.345). Denna teori 

kan hjälpa oss att förstå varför kommunikationen skiljer sig åt beroende på företagens 

grundsyn gällande huruvida intressenterna har rätt att ta del av företagens miljömässiga 

information. 

3.8 Sammanställning av teorier 

 
Agentteorin kan användas för att hjälpa oss att förstå varför vissa företag upprättar 

redovisningar, med avseende på hur informationsassymmetrin ser ut mellan företaget 

och ägarna. Med hjälp av en hållbarhetsredovisning är det möjligt att minska 

informationsassymmetrin sinsemellan och av den anledningen är det intressant är 

undersöka hur informationsassymmetrin ser ut hos respektive företag. 

                                                           
3
 Vi har valt att använda oss av den engelska benämningen då det inte finns någon svensk motsvarighet 

till begreppet, som täcker in alla dess aspekter.  
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Carrolls pyramid, som är en teori inom CSR, kan hjälpa till att förstå hur företag ser på 

sitt sociala ansvarstagande och därigenom också hjälpa oss att förstå varför 

kommunikationen skiljer sig åt mellan företagen. Teorin har kopplingar till begreppet 

sociala kontrakt vilket också intressentteorin, legitimitetsteorin och accountability 

theory har. Föreställningen om sociala kontrakt innebär att det finns ett kontrakt mellan 

företag och samhälle, som berättigar företaget till fortsatt existens. För att det ska finnas 

ett socialt kontrakt måste företaget uppfylla intressenternas förväntningar, vilket 

exempelvis kan handla om att företaget ska ha ”rätt” slags värderingar eller ta socialt 

och juridiskt ansvar för sin verksamhet. CSR- kommunikation kan användas för att 

upprätta och upprätthålla ett socialt kontrakt. Företagens syn på intressenternas rätt till 

information och hur de uppfattas av omvärlden kan således hjälpa oss att förstå varför 

kommunikationen skiljer sig åt. För att upprätta en fungerande kommunikation krävs 

det att företagen har en fungerande kommunikationsstrategi, det vill säga att företagen 

vet hur de ska nå ut till samtliga intressenter. Intressentteorin är av den anledningen 

central inom kommunikationsforskningen och CSR.  

Intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionella teorin är alla systemorienterade 

teorier. Gemensamt för dessa är att organisationer och samhälle anses kunna utöva 

inflytande på varandra, vilket i sin tur betyder att företagen har möjlighet att påverka 

bilden av företaget genom sin kommunikation. Även begreppet legitimitet är centralt för 

samtliga teorier. Enligt intressentteorin bör företagen fokusera på sina ”relevant 

publics” med störst förmåga att legitimera företaget. Denna teori går hand i hand med 

legitimitetsteorin, som menar att det är möjligt att förändra samhällets uppfattning av 

vad som betraktas som legitimt. Den institutionella teorin menar tvärtom att företagen 

måste förändra sin struktur för att kunna verka legitimt. Vi menar att teorin kan hjälpa 

oss att förstå skillnaderna i CSR-kommunikation genom att ta reda på huruvida 

företagen uppfattar ett institutionellt tryck att hållbarhetsredovisa. Även accountability 

theory har vissa kopplingar till begreppet legitimitet. Det som skiljer accountability 

theory från ovan nämnda teorier är att företaget antas ha ett ansvar att rapportera till sina 

intressenter som anses ha rätt till informationen, vilket ger upphov till ett socialt 

kontrakt. Genom att undersöka huruvida företagen uppfattar att intressenterna har rätt 

till information menar vi att även denna teori kan hjälpa oss att förstå skillnaderna i 

kommunikation. Begreppen sociala kontrakt och legitimitet är således båda centrala för 

denna studie. Vi menar att dessa begrepp har betydelse för CSR- kommunikationen hos 

företagen i studien och såldes påverkar förekomsten av hållbarhetsredovisningar inom 

gruvindustrin.    
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4 Praktiskt tillvägagångsätt 

 
I detta kapitel redogör vi för studiens praktiska metod. De kvalitativa intervjuerna 

genomfördes med sex metallgruvor samt branschorganisationen SveMin. Intervjumallen 

är uppbyggd efter sex stycken teman vilka vi valt utifrån det teoretiska ramverket. Efter 

intervjutillfällena transkriberade vi samtliga intervjuer för att sedan bearbeta och 

sammanställa materialet. Vi redogör även för hur bearbetningen av innehålls- och 

dokumentanalysen gått till. Slutligen presenterar vi den kritik som kan framföras mot 

detta tillvägagångsätt. 

 

4.1 Urvalsprocess och access 

I studier som genomförs med kvalitativa intervjuer är huvudsyftet inte att komma fram 

till en slutsats som är statistiskt generaliserbar över populationer (Bryman & Bell, 2005, 

s. 110). Därav existerar det inte något krav på ett slumpmässigt urval. Med anledning av 

detta har vi valt de företag som vi anser passar studien bäst utifrån syfte och 

problemformulering. Kylen (2004, s. 150) skriver att en forskare uppnår en högre 

tillförlitlighet om forskaren har access till 98 av 100 respondenter (98 procent) jämfört 

med 750 av 1 500 respondenter (50 procent).  

 

I denna studie har vi valt att begränsa urvalet av företag till gruvföretag verksamma i 

Sverige som innehar tillstånd och bearbetningskoncession för att bryta mineraler enligt 

minerallagen (SFS 1991:45). Vi har valt att ytterligare avgränsa studien till att endast 

inkludera koncessionsmineralmetaller som återfinns i 1§ 1p. minerallagen (SFS 

1991:45). Vi har i samråd med Bergsstaten och SveMin valt att exkludera 

koncessionsmineraler enligt 1§ 2p. samt 1§ 3p. Häribland återfinns bland annat grafit, 

lera, olja, kolväten samt diamant. Det som är gemensamt för samtliga 

koncessionsmineraler är att det krävs en bearbetningskoncession för att få bedriva 

verksamhet. Produktionen av koncessionsmineraler i 1§ 2p. samt 1§ 3p. skiljer sig dock 

åt från metallgruvornas produktion. Av denna anledning är inte heller företagen 

jämförbara med varandra. Därmed ansåg vi, i samråd med Bergstaten och SveMin, att 

dessa företags verksamhet inte är relevant för denna studie. 

 

I början av 2013 fanns det 10 företag med tillstånd och bearbetningskoncession för 20 

olika fyndigheter i Sverige (Å. Persson, personlig kommunikation, 28 februari 2013). 

Av dessa 10 företag har vi valt att exkludera två, vilket beror på att dessa utvinner 

industrimineral enligt 1§ 2p. Vidare har vi valt att inkludera branschorganisationen 

SveMin, då vi anser att det ger en bra bakgrund till problemet som vi ämnar undersöka 

samt att de kan bidra med värdefull information rörande hela branschen. Två av 

företagen som vi kontaktade tackade nej till att delta i studien. Båda företagen avböjde 

att delta på grund av tidsbrist. I denna studie har vi således access till 6 av 8 företag, 

vilket motsvarar 75 procent av det totala urvalet som vi ville undersöka. Utöver detta 

har vi alltså valt att inkludera branschorganisationen SveMin.  
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4.2 Undersökningsdesign 

Vid val av undersökningsdesign är det lämpligt att göra detta utifrån den 

problemformulering som studien syftar till att undersöka. Det är därför viktigt att 

aspekter som ”vilka respondenter används i studien?” samt ”hur kommer 

datamaterialet att samlas in?” vägs in då utformning av undersökningsdesign fastställs. 

(Patel & Davidsson, 2011, s. 55). I denna studie försöker vi skapa förståelse för vilka 

dimensioner som påverkar kommunikationen av hållbarhetsarbete. För att besvara vår 

frågeställning är det lämpligt att vi pratar med representanterna hos företagen för att få 

kännedom om hur de ser på sin organisation, sitt hållbarhetsabete samt 

kommunikationen av hållbarhetsarbetet. Vi anser därför att en kvalitativ 

undersökningsdesign är lämplig. Med en kvalitativ studie är det möjligt att skaffa en 

djupare kunskap än den kunskap som erhålls med en kvantitativ undersökning (Patel & 

Davidsson, 2011, s. 119). Med en jämförande design tillämpar forskaren en mer eller 

mindre identisk metod för de olika respondenterna, med syftet att studien kan ge en 

bättre förståelse av ett visst socialt fenomen. Denna metod är också tillämpbar för både 

kvalitativa och kvantitativa undersökningar (Bryman & Bell, 2005, s. 74 - 75). Vi har 

därför valt att genomföra en kvalitativ studie med jämförande inslag. 

4.3 Konstruktion av intervjumall 

Vi har valt att upprätta en huvudsaklig intervjumall som ämnas användas i våra 

intervjuer med metallgruvorna. Eftersom företagen vi intervjuat skiljer sig åt med 

avseende på förekomsten av hållbarhetsredovisningar har vi valt att anpassa 

intervjumallen utifrån om företaget hållbarhetsredovisar i enlighet med GRI eller inte. 

Detta för att uppnå bästa möjliga resultat med intervjuerna. Ingående frågor om 

hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI i intervjumallen skulle för vissa företag vara 

av liten relevans och inte heller generera något specifikt värde till denna studie. Vidare 

har vi valt att inkludera branschorganisationen SveMin i studien och därför har vi valt 

att upprätta en separat intervjumall för detta tillfälle. Så långt det varit möjligt har vi 

försökt att använda oss av samma frågor som i den förstnämnda intervjumallen, men då 

många av frågorna riktar sig direkt till företagen har vi valt att justera vissa frågor i 

SveMins intervjumall. 

Repstad (2007) beskriver att den kvalitativa intervjun ska vara helhetsorienterad 

samtidigt som den ska vara målinriktad. Således är det viktigt att en intervju är grundligt 

planerad, det vill säga att intervjuaren har övervägt vilka teman som kommer att 

beröras. Intervjun riskerar annars att resultera i oväsentlig information (Repstad, 2007, 

s. 87). Med anledning av detta valde vi att utgå från studiens problembakgrund, 

problemställning, syfte samt teoriavsnitt för att utforma studiens intervjumall. Detta för 

att säkerställa att vi som intervjuare inte riskerar att i våra frågor hamna för långt bort 

från studiens utgångspunkter. Slutligen betonar Repstad (2007, s. 87) att det är viktigt 

att intervjuarna har en genomtänkt referensram, exempelvis en utförlig intervjumall, för 

uppnå ett bra resultat med intervjuerna. Det finns olika typer av intervjusmallar där 

forskare inom metodämnet gör skillnad på tre huvudsakliga modeller; strukturerade, 

semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2005, s. 360). Vi har 

valt att använda den semi-strukturerade metoden i våra intervjuer då vi anser att denna 

metod bäst tillmötesgår våra krav och tankar kring intervjuerna. Detta med anledning av 

att den strukturerade metoden föreslår en standardiserad intervjuteknik; frågorna som 

ställs är ofta specifika och tillåter inte respondenterna utrymme att svara fritt utan 
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metoden ger respondenterna svarskategorier som de måste svara utifrån (Bryman & 

Bell, 2005, s. 134-135). Den ostrukturerade metoden föreslår att forskaren i sin intervju 

endast ställer en inledande fråga för att sedan låta respondenten associera fritt kring 

ämnet. Vidare kan den ostrukturerade intervjutekniken liknas med att vanligt samtal 

(Bryman & Bell, 2005, s. 363). Vi anser att dessa två metoder inte tillmötesgår de krav 

och de resultat vi hoppas att erhålla efter intervjuerna för att uppnå studiens syfte och ge 

svar på problemformuleringen.  

Den semistrukturerade metoden föreslår att forskaren har en intervjumall med specifika 

teman som under intervjun kommer beröras, men respondenten tillåts att svara relativt 

fritt kring frågorna. Vidare kan forskaren ställa följdfrågor om dessa anknyter till ämnet 

alternativt till något som respondenten sagt, vilket medför att den semistrukturerade 

metoden är relativt specifik gällande de teman som intervjun kommer avhandla samt 

tillåter forskarna och respondenterna att vara flexibla. (Bryman & Bell, 2005, s. 361-

362) 

4.4 Genomförande av intervjuer 

Vi kontaktade företagen första gången ungefär fem veckor innan vår första intervju. 

Detta skedde så snart vi ansåg att vi hade tillräcklig kunskap om gruvindustrin för att 

göra ett lämpligt urval av respondenter, vilket vi delvis fick hjälp med av SveMin och 

Bergsstaten. Anledningen till att vi ville kontakta företagen så tidigt som möjligt 

berodde på att vårt urval består av så pass få företag och vi ville försäkra oss om att vi 

hade en lämplig mängd respondenter för undersökningen. Vid detta tillfälle skickade vi 

ut ett mail till företagen där vi presenterade oss själva och vår studie med förhoppningar 

om att de ville delta i undersökningen som vi hade beräknat skulle ta cirka 30- 60 

minuter. Det tog ett tag innan vi kom i kontakt med rätt person inom företagen men vi 

upplevde att de allra flesta var positiva till vår studie. I detta skede hade vi även 

telefonkontakt med alla företagen då det gav oss bättre förutsättningar att förklara syftet 

med studien. Vi erbjöd även alla företag att vara anonyma i studien om de så ville.  

 
Samtliga intervjuer genomfördes under vecka 15, bortsett från två 

kompletteringsintervjuer som vi genomförde vid ett senare tillfälle. Ett av företagen 

hade vid tidpunkten för vår intervju glömt bort vårt möte och därför bokade vi om 

intervjun till en senare tidpunkt. Vi ansåg att det var bättre att flytta intervjun än att 

riskera att respondenten kände sig stressad under intervjutillfället, vilket eventuellt hade 

kunnat påverka resultatet. En annan respondent kontaktade oss innan tidpunkten för 

intervjun och bokade om till en annan dag på grund av tidsbrist. Intervjuerna 

genomfördes per telefon då företagen som ingår i studien geografiskt ligger väldigt 

långt från varandra. På grund av tidsbrist valde vi att genomföra telefonintervjuer med 

samtliga respondenter. Nästintill alla respondenter befann sig vid tillfället för intervjun i 

sin verksamhetsmiljö, bortsett från en respondent som delvis befann sig i sin 

hemmamiljö. Vid detta tillfälle uppkom vissa störande bakgrundsljud men vår 

bedömning är att det inte påverkat studien alls. Denna intervju bröts även plötsligt vid 

ett senare tillfälle och med anledning av detta fick vi återuppta intervjun nästföljande 

dag. Därmed kom några frågor från vår intervjumall bort och vi var tvungna att 

genomföra en kompletterande intervju vid ett senare tillfälle. Resterande intervjuer 

genomfördes på avtalad tid. 

 
Båda uppsatsförfattarna deltog vid samtliga intervjutillfällen. Alla intervjuer inleddes 

med att vi återigen förklarade studiens syfte och vår fortsatta plan för arbetet. Därefter 
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frågade vi respondenterna om vi hade tillåtelse att använda respondenternas, alternativt 

företagets, namn i studien. Ett av företagen var tveksamt till huruvida de ville vara 

anonyma i studien och därför lovade vi dem att skicka resultatet av intervjun till 

företaget vid ett senare tillfälle, innan publicering. Då det var fler företag som önskade 

att titta igenom materialet innan publicering bestämde vi oss för att skicka ut 

intervjumaterialet till samtliga företag, för att så långt som möjligt undvika 

missförstånd. Efter samtycke från respondenterna spelade vi in intervjuerna på våra 

mobiltelefoner samt på en dator, för att inte gå miste om något material. Längden på 

ordinarie intervjuer varierade från 35 minuter upp till 1 timme och 8 minuter. 

4.5 Bearbetning och tolkning av intervjuer 

Trost (2004) anser att det inom kvalitativa studier inte finns några givna, definierade 

tekniker för bearbetning av datamaterial. Efter att vi genomfört samtliga intervjuer valde 

vi att transkribera alla ljudfiler i sin helhet för att sedan sammanfatta och strukturera 

dem efter studiens intervjumall. Till vår hjälp vid transkriberingen använde vi tjänsten 

transcribe
4
. Trost (2004) menar att det finns fördelar med att sammanfatta intervjuer 

direkt, utan att transkribera dem i sin helhet då han anser att transkriberingsprocessen 

kan vara tidskrävande och påtagligt ansträngande. Trost (2004) anser att forskare istället 

genom sammanfattningar av intervjuer som kopplas ihop med intervjumallen skapar 

fördelar, som att irrelevanta delar av intervjumaterialet exkluderas ur datamaterialet 

vilket underlättar analysen. (Trost, 2004, s. 126- 127) Vi anser att båda dessa metoder 

har sina fördelar. I denna studie har vi valt att kombinera två av dessa förslag till 

bearbetning av datamaterial. Vi har valt att transkribera alla intervjuer i sin helhet för att 

senare sammanfatta dem och koppla ihop dem med intervjumallen. Således har vi inte 

riskerat att av misstag exkludera relevant information och samtidigt har vi strukturerat 

upp sammanfattningar efter intervjumallen. Detta ger oss som författare en mer 

överskådlig bild av datamaterialet samt en bättre struktur vid analysen. Under tiden för 

transkriberingen var vi även noggranna med att föra separata anteckningar, vilket vi 

ansåg kunde underlätta analysen. Efter att vi sammanfattat materialet har vi på begäran 

skickat ut de enskilda sammanfattningarna till respektive respondent. 

 
Vidare så har vi valt att gruppera företagen i tre olika segment; branschorganisationen 

SveMin, segment A - företag som hållbarhetsredovisar och segment B - företag som 

inte hållbarhetsredovisar. Syftet med detta är att underlätta resultatredovisningen för 

läsaren. Vi anser att resultatet av vår intervju med SveMin kan resultera i en djupare 

förståelse för varför det skiljer sig mellan de två segmenten och därför är dessa svar i 

första hand till för att förse läsaren med denna förståelse. Samma gruppering har också 

gjorts i analysen. Vi har även valt att dela in resultatredovisningen samt analysen i sex 

respektive fem olika områden. Denna indelning har gjorts för att betona och lyfta fram 

viktiga dimensioner som kan hjälpa till att förstå varför de olika segmenten skiljer sig åt 

med avseende på kommunikation av hållbarhetsarbete.  
 

 

 

                                                           
4
 http://transcribe.wreally.com/ 

http://transcribe.wreally.com/
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Figur 4. Beskrivning av studiens praktiska metod 
Källa: Egen modell 

4.6 Bearbetning av innehålls- och dokumentanalys 

I denna studie har vi också valt att genomföra en innehålls- samt en dokumentanalys för 

att undersöka vilken information i miljörapporterna som är jämförbar med de 

miljömässiga indikatorerna i GRI:s riktlinjer. Med tanke på att en del företag i urvalet 

av denna studie upprättar en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinje och en del 

företag inte upprättar någon hållbarhetsredovisning alls, har vi valt att dela in företagen i 

två olika segment. Då företagen inom segment A redovisar olika många miljömässiga 

indikatorer samt branschspecifika miljömässiga indikatorer, har vi valt att undersöka 

vilka indikatorer som företagen gemensamt redovisar. Därför har vi initialt i analysen 

synliggjort vilka miljömässiga indikatorer inom GRI:s riktlinjer som är gemensamt 

redovisade av samtliga företag inom segment A. Syftet med detta är att fastställa en 

gemensam nivå gällande de miljömässiga indikatorerna. Sedermera har vi sammanställt 

kriterierna för de miljömässiga indikatorer i GRI:s riktlinjer (se bilaga 1) för att kunna 

jämföra innehållet i de redovisade indikatorerna gentemot den information som finns i 

segment Bs miljörapporter. Avslutningsvis har vi analyserat och tolkat vilken 

information och vilket innehåll i miljörapporterna som kan anses helt, delvis eller inte 

alls jämförbara med de gemensamma miljömässiga indikatorerna enligt GRI.  

 

4.7 Kritik av tillvägagångsätt 

I detta avsnitt vill vi uppmärksamma läsaren på den kritik som vi själva har på 

tillvägagångssättet i denna studie. Detta för att göra läsaren medveten om vilka faktorer 

som hade kunnat göras bättre eller vilka aspekter som eventuellt kan tänkas påverka 

studiens resultat.  

 

Intervjuer 

I våra intervjuer har vi samtalat med personer från olika avdelningar inom företagen, då 

företagen själva avgjort vem som ska representera företaget. Då urvalet inte är 

homogent med avseende på respondenternas position inom företagen menar vi att detta 

kan ha påverkat jämförbarheten i svaren mellan de olika intervjuerna. Vid kvalitativa 
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intervjuer finns även en risk att respondenten tolkar frågorna olika, vilket medför att 

svaren från de olika respondenterna kan skilja sig åt baserat på hur respondenten 

uppfattat frågan. Vi anser att vår studie kan ha påverkats av att respondenterna i 

intervjuerna tolkat frågorna olika vilket kan leda till en försämrad jämförbarhet mellan 

respondenternas svar. 

 

Vi genomförde aldrig någon pilotintervju innan vi påbörjade intervjuerna med 

respondenterna, vilket kan förklaras av tidsramen för studien. Detta kan ha påverkat 

resultatet i den första intervjun då ingen av författarna har genomfört kvalitativa 

intervjuer tidigare. Vi menar att detta kan ha påverkat resultatet av den första intervjun, 

då vi noterat att denna intervju är ungefär hälften så lång som resterande intervjuer.  

 

Under vår intervju med Lovisagruvan uppstod ett tekniskt fel vilket medförde att vi inte 

kunde genomföra intervjun i sin helhet vid samma tillfälle. Intervjun upptogs därför vid 

ett senare tillfälle. Vi anser att detta kan ha påverkat stringensen och innehållet i denna 

intervju och därför är kanske jämförbarheten mellan denna intervju med resterande 

intervjuer lägre. Vid vår intervju med Dannemora Mineral var kvalitén på 

intervjuinspelningen låg. Detta medförde att det var väldigt svårt för oss att transkribera 

intervjun och således existerar det bortfall under några enstaka sekunder. Vi anser dock 

inte att detta har påverkat studiens resultat nämnvärt då bortfallen var obetydliga och vi 

ändå har kunna tolka budskapet i resonemangen. 

 

Innehålls- och dokumentanalys 

Enligt GRI:s riktlinjer kan företag redovisa indikatorerna helt eller delvis. Då endast ett 

av gruvföretagen har ett index över huruvida de redovisar indikatorerna helt eller delvis 

har vår analys av indikatorerna försvårats. Vi har därför inte tagit hänsyn till huruvida 

företagen redovisar informationen helt eller delvis i vår innehålls- och dokumentanalys, 

eftersom det skulle kräva omfattande arbete och mer tid att tillgå. Vi anser att detta kan 

ha påverkat trovärdigheten i analysen av företagens indikatorer. 

 
I innehålls- och dokumentanalysen ville vi analysera 2012 års hållbarhetsredovisningar 

samt miljörapporter för alla företag. Detta var dessvärre inte möjligt då Zinkgruvan inte 

publicerat 2012 års hållbarhetsredovisning vid tidpunkten för innehålls- och 

dokumentanalysen. Vi har därför valt att använda den senaste utgivna publikationen av 

hållbarhetsredovisningar samt miljörapporter hos samtliga företag. Således är alla 

dokument, utom Zinkgruvans hållbarhetsredovisning, från år 2012. Vi anser att detta 

har påverkat vilka indikatorer som i denna studie fastställts som gemensamma. Vi 

övervägde våra alternativ noga men anser att det inte hade varit rättvist mot de andra 

företagen att använda oss av de äldre hållbarhetsredovisningarna då dessa företag utökat 

innehållet i 2012 års redovisning.  
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5 Empiri 
 

I detta avsnitt redovisas resultaten av de sju intervjuer som genomförts med 

gruvföretagen som inkluderats i studien samt branschorganisationen SveMin. 

Inledningsvis kommer samtliga företag att presenteras med en kort beskrivning av 

organisationen, därefter kommer resultaten av genomförda intervjuer att redogöras för.  

 

5.1 Presentation av företagen 

SveMin 

SveMin är en branschorganisation för gruvor, mineral-, och metallproducenter i Sverige 

och organisationen har för tillfället omkring 60 företag anslutna till sig. I 

SveMins förvaltningsberättelse från 2011 beskrivs syftet med organisationen enligt 

följande: “föreningens ändamål är att tillvarata frågor av gemensamt intresse för 

medlemmarna, och upprätthålla samband mellan föreningen, medlemmarna och 

Förening Svenskt Näringsliv” (SveMin, 2012, s. 8)  Inom ämnena miljö och hållbarhet 

definierar SveMin sina huvudsakliga uppgifter inom området till tre huvudsakliga 

punkter: 

 I första hand ska SveMin bistå medlemmarna med hjälp rörande miljöarbete. 

Detta kan ske i form av information och rådgivning. Vidare ska verksamheten 

främja kunskaps- och erfarenhetsspridning genom att arrangera konferenser och 

seminarier. Vidare ska SveMin aktivt delta och utveckla riktlinjer och medverka 

inom forskning och teknikutveckling inom samma ämne.  

 Aktivt informera intressenter i samhället om branschen och miljöarbetet som 

pågår. Detta kan ske genom olika kanaler som skriftlig information samt att även 

för intressenter anordna konferenser och seminarier.  

 Bevaka branschens egna intressen i samband med utveckling av nya principer 

och ny lagstiftning inom EU och Sverige. (SveMin, 2013)   

 
I vår intervju med SveMin har vi samtalat med Per Ahl, VD. 

Boliden 

Företaget Boliden bildades 1931 och härstammar från en sammanslagning av 

Västerbottens Gruvaktiebolag och Skellefteå Gruvaktiebolag. Idag bryter Boliden i fyra 

olika gruvområden; Aitik, Garpenberg, Bolidenområdet och Tara, där de tre 

förstnämnda är lokaliserade i Sverige och den sistnämnda på Irland. Boliden utvinner i 

huvudsak zink, koppar, silver, guld och bly ur sin malm. Boliden har sitt huvudkontor i 

Stockholm och är listade på Stockholms- och Torontobörsen. Boliden har 4 795 

anställda. I vår intervju med Boliden har vi samtalat med Henrik Östberg, Direktör 

Corporate Responsibility.  

LKAB 

LKAB bildades 1890 och har sedan 1976 varit helägt av svenska staten. Idag bryter 

företaget järnmalm i tre olika gruvområden; Svappavaara, Kiruna och Malmberget. 

LKAB har sitt huvudkontor i Luleå och har totalt ca 4 000 anställda. Under vår intervju 

med LKAB har vi samtalat med Malin Brännvall, Sektionschef Hållbarhet. 
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Zinkgruvan 

Zinkgruvan har varit i drift sedan 1857, är belägen i Askersunds kommun och har 350 

anställda. Zinkgruvan ingår sedan 2004 i Lundin Mining-koncernen och Lundin 

Minings ägande i Zinkgruvan uppgår i dagsläget till 100 procent. Zinkgruvan utvinner 

zink, koppar och silver. Zinkgruvan är börsnoterad på Stockholms- samt Torontobörsen. 

I vår intervju med Zinkgruvan har vi samtalat med Fredrik Lundström, Hälsa- Miljö och 

Säkerhetsansvarig.  

 

Björkdalsgruvan 

Björkdalsgruvan har funnit sen 1985 då guldfyndigheten upptäcktes. Verksamheten 

bedrevs mellan åren 1988–1999 av bolaget Terra Mining AB som sedermera gick i 

konkurs på grund av fallande guldpriser. Idag är Björkdalsgruvan helägd av Elgin 

Mining. Gruvan är belägen två mil väster om Kåge i Västerbotten och har cirka 160 

anställda, varav hälften är entreprenörer. Vid vår intervju med Björkdalsgruvan har vi 

samtalat med Emil Ekblad, Ekonomiansvarig.  

 

Dannemora Mineral 

Dannemoragruvan har historik ända tillbaka till 1400-talet, men lades ned 1992 som en 

konsekvens av sviktande malmpriser. Koncernen Dannemora Mineral bildades 2005 

och återupptog då den nedlagda gruvan. Dannemora Minerals verksamhet omfattar i 

huvudsak järnmalmsbrytning i Dannemoragruvan men en annan del av verksamheten 

består i prospektering med syftet att utöka järnmalmsreserverna i Dannemorafälten. 

Dannemora Mineral är listade på Stockholmsbörsen och har 78 anställda. I vår intervju 

med Dannemora Mineral har vi samtalat med Jan Sundberg, Kvalitets-, Miljö- och 

Arbetsmiljöchef på Dannemora Magnetit, dotterföretag till Dannemora Mineral. 

 

Lovisagruvan 

Fyndigheten till Lovisagruvan hittades 1985 i ett joint venture mellan LKAB och BP. 

Fyndigheten ansågs vid denna tidpunkt vara för liten för dessa bolag. 1989 förvärvades 

koncessionen för fyndigheten och 1994 bildades bolaget Lovisagruvan. Lovisagruvan 

bryter i huvudsak zink och bly och utvinner en liten andel silver ur sin malm. Gruvan är 

belägen söder om Stråssa i Lindesbergs kommun och har i dagsläget 17 anställda. 

Bolaget är börsnoterat på Aktietorget. I vår intervju med Lovisagruvan har vi samtalat 

med Göran Nordenhök, Styrelseordförande. 

5.2 Resultat av intervjuerna 

För att underlätta empiriredovisningen har vi delat in företagen enligt tre kategorier; 

SveMin, Segment A- företag som hållbarhetsredovisar och Segment B- företag som inte 

hållbarhetsredovisar. Vi har valt att redovisa svaren från intervjufrågorna enligt 

storleken på företaget; vi börjar således med det företag som hade störst omsättning år 

2012 och redovisar sedan svaren i fallande ordning. Vidare har den kvalitativa 

empiriredovisningen delats upp i sex olika dimensioner som vi har arbetat fram ifrån 

valda teorier. Dessa dimensioner är kommunikation, organisation, intressenter, ansvar 

och hållbar utveckling, externa påtryckningar och legitimitet samt statliga riktlinjer.  
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5.2.1 Kommunikation 

Under denna rubrik har vi samlat frågor som berör företagens kommunikation. Detta 

avsnitt är tänkt att öka förståelsen för hur företagen inom gruvindustrin resonerar runt 

sin kommunikation samt varför de kommunicerar.  

SveMin 
Enligt Per Ahl kommunicerar branschorganisationen SveMin för hela branschen, men 

varje företag tar ansvar för sin egen verksamhet då SveMin inte tar sig an enskilda 

företagsärenden. Han anser att allmänheten generellt sett besitter för lite kunskap om 

branschen och SveMins uppfattning är att många fortfarande har en förlegad bild av hur 

arbetet i gruvorna ser ut. Detta, tillsammans med att gruvindustrin går bra i dagläget, 

gör att det är än viktigare för branschen att kommunicera rätt bild. Gruvbranschen som 

helhet behöver bli bättre på att kommunicera och informera och det är en av SveMins 

uppgifter att arbeta med detta, menar Per Ahl. I och med gruvindustrins framgångar har 

fokus på branschen ökat och de bilder som ibland presenteras är osakliga och ökar oron 

bland allmänheten. Därför är det viktigt att SveMin försöker ge en rättvisande bild av 

branschen, däribland vilka ambitioner som finns, hur man resonerar kring olika frågor 

samt hur regelverket ser ut då det också finns en stor okunskap gällande just detta. 

Företagen behöver bli mer aktiva i sin kommunikation men också i samhällsdebatten.  

 

Vad gäller företagens kommunikation av sitt hållbarhetsarbete måste de se till att 

anpassa kommunikationen efter sina respektive målgrupper, så att de kommunicerar rätt 

typ av information. Företagen måste således kommunicera klokt. SveMin menar att en 

dialog med närboende är en självklarhet och att den måste vara betydligt tätare och mer 

“direkt på”, jämfört med den kommunikation som är riktad mot exempelvis analytiker. 

Under förutsättning att företagen anpassar sin kommunikation efter mottagarna är 

mycket information bra. 

 

SveMin tror att mindre företag till viss del förlitar sig på att SveMin och andra större 

företag inom branschen kommunicerar åt dem indirekt. SveMin menar dock att 

kommunikation är som viktigast för ett företag då en ny gruva anläggs och i samband 

med detta kan företaget inte förlita sig på att branschen som helhet ska kommunicera för 

företagets egen del. På SveMin anser de att hållbarhetsredovisningar är viktiga men 

omfattningen av dem styrs av vilken fas de olika företagen är i. Stora etablerade 

verksamheter ska ha en mer omfattande redovisning, men SveMin anser inte att man 

kan kräva samma omfattning av små juniorbolag som än inte är etablerade. Det är även 

en resursfråga för företagen. 

 

Segment A 
Boliden anser att det är viktigt att kommunicera kring företagets hållbarhetsarbete då 

företaget har en viktig roll i samhället. I och med detta är det också viktigt att samhället 

har en tydlig bild över vad Boliden faktiskt bidrar med. Företaget anser även att 

kommunikation i förlängningen är varumärkesbyggande och därmed kan bidra till att 

Boliden framstår som ett attraktivt företag, både som arbetsgivare och att äga andelar i. 

På Boliden har de en speciell avdelning för miljö-, hälso- och säkerhetsfrågor, där 

Henrik Östberg är ansvarig. Gällande företagets hållbarhetsarbete kommunicerar 

företaget via sin hållbarhetsredovisning, lokalpress, platsannonser, employer branding- 

aktiviteter, föredrag, sin personaltidning samt sponsring. Boliden menar att alla 

kommunikationskanaler har sina respektive syften och att det därför inte går att avgöra 

vad som är det bästa sättet för företaget att kommunicera på. Hållbarhetsredovisningen 

är viktig med avseende på aktieägare, kapitalmarknaden, medarbetare, branschen samt 



44 
 

inom industrin. När det gäller gemene man är företagets uttalanden i lokala media och 

insatser i det lokala samhället mycket viktigare än exempelvis hållbarhetsredovisningen. 

Boliden berättar att de under de senaste åren känt av en ökad efterfrågan på 

hållbarhetsinformation från intressenterna, vilket Östberg tror beror på den allmänna 

samhällsdebatten med avseende på affärsetik. 

 

Enligt LKAB är kommunikationen viktig då företagets fortsatta verksamhet är beroende 

av att de är accepterade i samhället, annars finns risken att folk inte vill arbeta hos dem. 

Då företaget håller på att expandera sin verksamhet är det även viktigt att intressenterna 

förstår LKABs verksamhet, annars finns det en risk att intressenterna motsätter sig detta 

av fel anledningar. En bra dialog med intressenterna är således helt nödvändig för 

företagets fortsatta verksamhet. På LKAB har de en sektion som heter hållbarhet, där 

Malin Brännvall är ansvarig. På denna avdelning arbetar tre personer och de arbetar 

bland annat med att samla in data till hållbarhetsredovisningen. Det är sedan företagets 

kommunikationsavdelning som har huvudansvaret för redovisningen. Företaget 

kommunicerar via sin hållbarhetsredovisning, hemsida, tidningen LKAB framtid, 

veckoblad till närboende, konferenser samt via sitt intranät. Brännvall anser att “många 

sätt är det bästa sättet att kommunicera på” och berättar att LKAB i sin 

kommunikation försöker använda så många kanaler som möjligt för att nå ut till många 

människor. 

 

Zinkgruvan menar att kommunikationen kring företagets hållbarhetsarbete är viktig då 

de vill kunna visa att Zinkgruvan är ett seriöst företag. Det är även viktigt att företaget 

kommunicerar ut så mycket information som möjligt för att undvika missförstånd. På 

Zinkgruvan har de också en avdelning för hälso-, miljö och säkerhetsfrågor, där Fredrik 

Lundström är ansvarig. Det arbetar sammanlagt tio personer på denna avdelning. 

Företaget kommunicerar sitt hållbarhetsarbete externt via sin hållbarhetsredovisning 

samt genom informationsmöten för närboende två gånger per år. Internt använder 

företaget sig av ett intranät, tv-skärmar på anläggningen samt ett månadsblad som går ut 

till anställda. Zinkgruvan tror inte att gemene man reflekterar speciellt mycket kring 

företagets kommunikation gällande hållbarhetsbiten, utan att allmänheten är mer 

intresserad av huruvida företaget går bra eller inte. Lundström berättar dock att 

kommunikationen har ökat i samband med den tillståndsprocess som företaget i 

dagsläget är mitt uppe i, då det är ett krav att företaget anordnar samråds- och 

informationsträffar under själva processen. I likhet med Bolidens resonemang tror 

företaget att hållbarhetsredovisningen främst är av intresse för investerare och att 

gemene man samt närboende, istället för att läsa hållbarhetsredovisningen, förlitar sig 

på vad de kan se med blotta ögat. Zinkgruvan menar att gruvindustrin är unik på så sätt 

att företagen är öppna och samarbetar mellan varandra, vilket beror på att företagen inte 

behöver konkurrera med varandra om metallerna.  

 
Segment B 

Björkdalsgruvan skall följa de lagar, regler och villkor som är uppsatta för att få bedriva 

verksamheten. Företaget har löpande kommunikation med intressenterna. På 

Björkdalsgruvan har de en person som är miljöansvarig. Företaget kommunicerar 

löpande med kommun och Länsstyrelse gällande aktuella miljöfrågor, en miljörapport 

sammanställs årligen till tillsynsmyndigheten. Lokalbefolkningen och fastighetsägare 

informeras till exempel när företaget ska spränga i området. I och med att så pass många 

närboende arbetar i gruvan så kommunicerar företaget även indirekt, via de anställda. 

Björkdalsgruvan berättar att företaget inte hållbarhetsredovisar då fokus i deras 
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verksamhet har varit att få gruvan lönsam samt att det i dagsläget inte finns något krav 

från deras kanadensiska ägare att hållbarhetsredovisa. Björkdalsgruvan menar att det är 

kostsamt att hållbarhetsredovisa och givet att det inte kostat något hade företaget 

upprättat en redovisning, men som kostnadsbilden ser ut idag skulle företaget behöva 

anställa fler personer och det skulle krävas ytterligare resurser för att kunna genomföra 

ett sådant projekt. Björkdalsgruvan menar att om kravet från ägarna skulle förändras, 

skulle hållbarhetsredovisningen i första hand behandla den miljöpåverkan som företaget 

har.  

 

Dannemora Mineral menar att eftersom det här med miljö och hållbar utveckling ligger 

i tiden och företaget verkar inom en bransch med viss miljöpåverkan är det självklart att 

företaget ska kommunicera angående dessa frågor. Jan Sundberg som vi har intervjuat 

arbetar som kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöchef på Dannemora Magnetit. Sundberg 

berättar att de är en liten organisation och därför har de inte heller en avdelning speciellt 

för hållbarhetsfrågor. Företaget kommunicerar sitt hållbarhetsarbete via sin 

årsredovisning samt den miljörapport som de årligen skickar in till Länsstyrelsen. 

Utöver detta har företaget en dialog med de närboende, vilken till stor del handlar om 

företagets dagliga arbete. Detta kallar företaget för närboendemöten och de sker ungefär 

en gång i halvåret. Eftersom Dannemora Mineral återinvigdes 2012 har företaget haft 

mer frekventa möten på senare tid. Företaget berättar även att de har haft stor hjälp av 

lokalpressen som sökt upp dem för olika reportage i samband med uppstarten av gruvan, 

vilket Dannemora upplever som positivt. Olika grupper kräver olika information och 

därför behöver företaget också använda sig av olika typer av kommunikationskanaler 

för att nå ut med sitt budskap, menar Sundberg. Dannemora Mineral berättar att 

företaget inte hållbarhetsredovisar i dagsläget, men att företaget resonerar kring att i 

framtiden hållbarhetsredovisa och företaget syftar då i första hand på GRI:s regelverk.  
 
Lovisagruvan anser att det viktigt att kommunicera för att bolaget ska uppfattas som 

seriöst av intressenterna. På Lovisagruvan är företagets VD ansvarig för miljöfrågorna. 

Företaget kommunicerar sitt hållbarhetsarbete via årsredovisningen och upplever inte att 

det behövs någon ytterligare kommunikation tack vare företagets goda rykte och 

idylliska förhållande på orten. Utöver årsredovisningen stödjer företaget en del lokal 

verksamhet, vilket också kan ses som en slags kommunikation, berättar Göran 

Nordenhök. Lovisagruvan hållbarhetsredovisar inte och det är inte heller något som står 

på agendan i dagsläget. Göran Nordenhök konstaterar att det är en fråga om 

företagsstorlek. Lovisagruvan är avsevärt mycket mindre än de andra företagen och 

företaget menar att en fristående hållbarhetredovisning inte är tillämpbar på 

Lovisagruvan i dagsläget. Företaget menar att kommunikationen till intressenterna 

måste vara praktiskt genomförbar för företaget och eftersom de inte mottagit några 

klagomål anser de inte att de har något behov av att aktivt kommunicera med samhället 

omkring gruvan. Företaget menar att eftersom de inte har några större miljöproblem, så 

finns det inte heller någon anledning att gå ut och informera intressenterna. I de fall 

företaget vill kommunicera med sina viktigaste intressenter, det vill säga lokalsamhället, 

skulle företaget troligtvis använda sig av lokaltidningen. Eftersom intressenterna inte 

upplever något problem finns det förmodligen inte heller något intresse av att ta del av 

en hel redovisning.  
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5.2.2 Organisation 

 

Informationen under detta avsnitt utgörs av bakgrundsfakta gällande företagen i de båda 

segmenten. Här presenteras företagens ägarstruktur, utestående aktier samt omsättning. 

Då vi även ämnar analysera företagens ägarspridning har vi inkluderat företagens fyra 

största ägare i en fotnot.  

 
Företag Ägarstruktur Utestående 

aktier 
Omsättning 2011/2012 

(tusentals kronor) 

BOLIDEN Privat 271 511 1695 40 001 000 

LKAB Statligt - 26 971 000 

ZINKGRUVAN Dotterbolag till Lundin 

Mining 
584 206 673 1 233 291 

Tabell 1. Organisation, segment A 

Företag Ägarstruktur Utestående 

aktier 
Omsättning 2011/2012 

(tusentals kronor) 

BJÖRKDALSGRUVAN Dotterbolag till Elgin 

Mining 
148 082 718 421 838 

DANNEMORA MINERAL Privat 15 360 4006 137 293 

LOVISAGRUVAN Privat 3 322 0007 43 500 

Tabell 2. Organisation, segment B 

 

5.2.3 Kommunikation till intressenter 

Under denna kategori har vi valt att samla intervjufrågor som berör företagets viktigaste 

intressenter med avseende på företagets hållbarhetsarbete och kommunikationen av 

detta.  

SveMin 

SveMin menar att det inte går att avgöra vem som är den viktigaste intressenten i 

sammanhanget då alla intressenter är viktiga med tanke på företagens hållbarhetsarbete. 

Det är inte bara en fråga för lokalbefolkning och närboende utan av intresse även för 

andra intressenter, som ägare, investerare och allmänheten. Per Ahl ger exempel på ett 

gruvprojekt i Rönnbäcken utanför Tärnaby, där företaget gjorde en omfattande 

utredning om övergripande samhällseffekter i samband med projektet. “Så här tycker 

jag fler projekt inom gruvindustrin ska redovisa, man belyser hela regionens struktur 

och hur projektet påverkar arbetstillfällen, infrastruktur, samhällen, social struktur och 

miljö. Och allt det här står i en och samma rapport”, berättar Per Ahl. Olika 

intressenter vill ju veta hur de påverkas och det måste presenteras i sitt sammanhang. 

Företagen behöver således vara duktiga på att kommunicera samt ha en öppen dialog 

och samverkan mot många olika intressenter, vilket är en utmaning då det är svårt att nå 

alla.  

 
 

                                                           
5
 De fyra största ägarna i Boliden är Swedbank Robur fonder, AMF Försäkring och Fonder, SEB Inv. 

Management, Nordea fonder. 
6
 De fyra största ägarna i Dannemora Mineral är Pohjola Bank PLC, Avanza Pension, Individ 1, JP Morgan 

Bank. 
7
 De fyra största ägarna i Lovisagruvan är Pavillion Life, Individ 2, Individ 3, Individ 4. 



47 
 

5.2.3.1 Företagets viktigaste intressenter 

 

Segment A 

Samtliga företag nämner aktieägarna som den viktigaste intressenten med avseende på 

företagets hållbarhetsarbete och kommunikationen av detta. “Om man inte säger 

aktieägare begår man tjänstefel. Det är faktiskt de som äger vårt företag och de måste 

känna sig trygga med vad vi håller på med.”, menar Henrik Östberg på Boliden. 

Boliden anser att ägare och medarbetarna är lika viktiga båda två. De menar att det är 

viktigt att medarbetarna kan känna stolthet, tillit och trygghet beträffande företagets 

verksamhet. Utöver aktieägare och medarbetare nämner företaget media, analytiker 

samt politiker och beslutsfattare. Analytiker kan bidra med en realistisk bild av företaget 

och politiker och beslutsfattare är viktiga eftersom de reglerar förutsättningarna för 

gruvverksamheten. LKAB anser att ägarna är de viktigaste intressenterna men nämner 

även medarbetare, lokalbefolkningen på verksamhetsorterna samt intresseorganisationer. 

Zinkgruvan anser att aktieägarna, närboende samt kunder är de viktigaste i 

sammanhanget. Sammantaget kan vi konstatera att de viktigaste intressenterna enligt 

dessa företag är aktieägare, medarbetare samt lokalbefolkningen. 

 

Segment B 

Björkdalsgruvan anser att lokalbefolkning, Länsstyrelse och kommun är de viktigaste 

intressenterna men nämner även ägarna som viktiga i sammanhanget. Företaget menar 

att aktieägare förmodligen skulle bli ännu viktigare om de hade haft problem med 

miljöfarliga utsläpp från berggrunden, vilket de i dagsläget är förskonade från. 

Dannemora Mineral anser att aktieägare, investerare och närboende är de viktigaste 

intressenterna för företaget. På Lovisagruvan menar de att samhället omkring gruvan är 

den viktigaste intressenten med avseende på hållbarhet och företagets miljöpåverkan. 

5.2.3.2 Intressenternas rätt till information 

 

Segment A 

Samtliga företag är också överens om att intressenterna har rätt att ta del av den 

information gällande företagens hållbarhetsarbete som finns tillgänglig inom företaget. 

Henrik Östberg på Boliden betonar dock att det finns vissa restriktioner i hur öppna 

företaget kan vara med tanke på börslagstiftningen. Men så länge informationen är 

publicerad i en kvartalsrapport eller årsredovisning har Boliden full öppenhet och 

publicerar i princip allt, berättar Östberg. Företaget försöker även öka sin transparens så 

intressenterna bättre kan förstå vad Boliden är för företag och hur de jobbar. ”Det finns 

alltid ett önskemål hos en del intressenter att ta del av mer”, berättar Östberg. 

 

På LKAB anser de att det är självklart med transparens och de har än så länge inte 

upplevt några negativa aspekter av företagets öppenhet. Företaget upplever snarare att 

det leder till ökad trygghet bland lokalbefolkningen samt mindre klagomål. Risken med 

att kommunicera mycket är dock att företaget inte når ut med hela sitt budskap, men 

som företaget resonerar i dagsläget försöker de gå ut med så mycket information som 

möjligt. ”Det visar att vi inte har något att dölja”, menar Malin Brännvall. På 

Zinkgruvan anser de att intressenterna har rätt att ta del av informationen. Intressenterna 

har rätt att ta del av den utveckling som sker inom området men även sådant som direkt 

påverkar de närboende. Fredrik Lundström berättar att företaget informerar om de har 

haft något utsläpp eller liknande, alternativt ifall de skulle överskrida något riktvärde 

eller villkor. Lundström menar att företaget inte har några restriktioner att förhålla sig 
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till men att de försöker redovisa sådant som de anser är av intresse, så att inte företaget 

dränker mottagarna i information.  
 

 

Segment B 

Även dessa företag anser att intressenterna har rätt att ta del av företagens 

hållbarhetsrelaterade information. Björkdalsgruvan kommunicerar genom sin 

miljörapport som tillsynsmyndigheterna efterfrågar, vilken är en offentlig handling. Jan 

Sundberg på Dannemora Magnetit berättar att företaget inte vill dölja någonting för sina 

intressenter, men menar samtidigt att det finns en viss gräns för hur mycket företaget 

kan dela med sig med avseende på att intressenterna även måste kunna tillgodogöra sig 

informationen. På Lovisagruvan menar de att det är självklart att intressenterna har rätt 

att ta del av informationen, eftersom denna är av vikt för intressenterna. ”Det ger inget 

förtroende om man säger att det är hemligt”, berättar Göran Nordenhök. De upplever 

inte att det finns någon gräns för vad företaget kan dela med sig av. 

5.2.4 Ansvar och hållbar utveckling 

Under den här rubriken har vi samlat de frågor som är relaterade till begreppet hållbar 

utveckling samt företagens ansvar med avseende på miljön. 
 

SveMin 

SveMin anser att begreppet hållbarhet ofta används ur ett för smalt perspektiv då fokus 

ofta ligger på det miljömässiga perspektivet när man talar om detta. Miljöaspekten är 

naturligtvis viktig, då gruvorna har ett ansvar att säkerhetsställa att jordens resurser inte 

förstörs samt att utvinningen sker på ett miljövänligt sätt. Hållbarhet måste dock ses 

utifrån alla tre perspektiven; det sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektivet.  

 

“Jag tycker hållbarhetsfrågan är väldigt intressant just i den här branschen därför att vi 

hanterar ju någonting som verkligen tillhör det hållbara samhället, nämligen metaller. 

Som kan användas om och om igen.” - Per Ahl, SveMin 

 

Metaller är direkt nödvändiga för att människor ska kunna utveckla sin standard då de 

utgör basen för exempelvis bostäder, teknik, fordon samt infrastruktur. Givet att 

utvecklingsländerna i framtiden ska kunna uppnå samma levnadsstandard som 

västvärlden måste det finnas tillgång till metaller då den återvinning som sker inte 

räcker till. Således är det sociala och ekonomiska perspektivet också viktigt med 

avseende på hållbarhet. SveMin berättar vidare att Sverige har världens modernaste 

gruvindustri, modern miljöteknik, en mineralrik berggrund samt goda 

arbetsmiljöförhållanden. Därmed finns goda förutsättningar för att bedriva gruvbrytning 

på ett hållbart sätt och det vore därför ansvarslöst om vi lät något annat land, med sämre 

förutsättningar, ta ansvar för att bryta de metaller och mineraler som krävs för välfärden. 

 

SveMin menar att företagens ansvar med avseende på miljön sträcker sig från det att 

företaget påbörjar sitt arbete inom området tills dess att gruvbrytningen upphör, och då 

måste miljön i området som företagen lämnar efter sig vara lika god som innan 

gruvbrytningen startades. Därför är det också bra att Sverige har väldigt tydlig 

lagstiftning inom området som ställer höga krav på företagen.  
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Segment A 

Samtliga företag anser att de har ett ansvar att minimera sin miljöpåverkan genom att 

arbeta resurseffektivt, samt ett efterbehandlingsansvar. Hållbar utveckling för Boliden 

innebär att företaget ska minimera sin negativa påverkan på miljön, säkerställa att 

företaget inte i något läge skadar sina medarbetare, se till att företaget aldrig blir 

föremål för misstanke gällande korruption, barnarbete eller andra frågor som handlar 

om mänskliga rättigheter. Företaget ska även säkerställa att de ger sina medarbetare den 

bästa tänkbara utvecklingen på arbetet. Boliden anser att metallgruvorna har ett stort 

ansvar med avseende på miljön. Företaget menar att de har ett ansvar att säkerställa att 

företaget under brytperioden arbetar hållbart. Gruvföretagen har dessutom, enligt lag, 

evigt ansvar för sina nedlagda gruvor. Detta kallas efterbehandlingsansvar och det 

ansvaret blir dessutom större i takt med att ny lagstiftning tillämpas på gamla, nedlagda 

gruvor. Detta är således ett ständigt pågående arbete för företaget.  

 

Hållbar utveckling för LKAB innebär ett långsiktigt, ansvarsfullt agerande och 

nyttjande av resurser. Begreppet inkluderar även många andra områden som mänskliga 

rättigheter, etik, antikorruption, arbetsvillkor samt mångfald. LKAB anser att 

verksamheten ska bedrivas på ett ansvarsfullt sätt, det vill säga resurseffektivt. När 

företaget har brutit klart ska området återställas så att företaget inte efterlämnar några 

risker eller miljöskulder. Företaget menar att marken inte nödvändigtvis kommer att 

kunna se ut precis som omgivande mark, med den ska kunna användas för andra 

ändamål. Exempelvis fungerar nu en gammal damm i Kiruna som golfbana.  

 

Enligt Zinkgruvan har företaget ett ansvar att utvinna metallen på bästa effektivaste sätt, 

med så liten miljöpåverkan som möjligt och utan att skapa miljöproblem för kommande 

generationer. Företaget arbetar således aktivt med efterbehandlingsplaner. ”Vi har ju 

trots allt en påverkan på omgivningen, men vi ska minimera den så mycket som möjligt”, 

menar Fredrik Lundström. Begreppet hållbar utveckling innebär för Zinkgruvan även att 

de gör utredningar kring historiska miljöproblem inom sitt område samt tittar på hur de 

kan bygga säkra deponier för anrikningssanden i framtiden.  
   

Segment B 

På Björkdalsgruvan menar de att de inte har kommit så långt i sitt arbete med 

redovisning av hållbar utveckling, då gruvan historiskt sett kämpat med lönsamhet när 

guldpriserna har varit sämre. Fokus har således varit på produktionen och att hålla nere 

kostnaderna. Miljöarbetet styrs av gällande lagar och framförallt av lagen om 

egenkontroll. Björkdalsgruvan anser att de har ett ansvar för de utsläpp som gruvan 

orsakar, ju mindre utsläpp desto bättre. Företagen har även ett efterbehandlingsansvar 

som innebär att företaget ska återställa landskapet efter att gruvbrytningen är klar. 

Efterbehandlingsplanen är godkänd och pengar är reserverade. På Dannemora Mineral 

innebär begreppet hållbar utveckling att företaget ska producera sina produkter utan att 

belasta miljön i onödan samt ta hand om resurserna och hantera restprodukterna på ett 

varsamt sätt. Dannemora Mineral anser att gruvorna varken har ett större eller mindre 

ansvar bara för att de bedriver gruvdrift. ”Vi har ett jätteansvar och det har alla som 

bedriver verksamhet, gruvor eller vad det än är”, menar Jan Sundberg.  

 

Hållbar utveckling för Lovisagruvan innebär att företaget ska skapa en hållbar situation, 

vilket bland annat innebär att göra avsättningar till företagets efterbehandlingsplan. 

Göran Nordenhök berättar dock att företagets fyndighet är väldigt ren i sin natur. 

Lovisagruvan menar att miljöproblemen går att lösa på ett bra sätt och att företagen ska 
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göra vad som är rimligt och möjligt tekniskt och ekonomiskt sett för att ”minska det 

som ofrånkomligen sker”, berättar Göran Nordenhök. Lovisagruvan sätter också av 

pengar varje år för att möta det efterbehandlingsansvar som företaget har.  

5.2.5 Externa påtryckningar och legitimitet 

Under detta avsnitt har vi samlat frågor gällande huruvida företagen uppfattar externa 

påtryckningar samt deras syn på branschens legitimitet. 

 

SveMin 

SveMin anser att gruvindustrin har varit utsatt för stora påtryckningar, dels för att det 

har varit en framgångsrik bransch och dels som resulterat av den allmänna diskussionen 

om resurser som pågår i samhället. Lagstiftningen inom området bidrar också till 

diskussionen då metaller, som är ett koncessionsmaterial, omfattas av en minerallag 

vilket medför att enskilda markägares önskemål är underordnade myndigheternas beslut. 

I och med allt detta blir kommunikation ännu viktigare i sammahanget.  

 

Ett exempel där det förts en debatt är mellan gruvindustrin och rennäringen, där de två 

näringarna ställs emot varandra. ”En gruva kan bara placeras där mineralet, 

fyndigheten, ligger. Om då också renbetesland finns i samma område måste en 

samverkan med rennäringen ske. I allmänhet kan en lösning acceptabel för alla uppnås 

och det är viktigt att det blir en vinna-vinna lösning där näringarna tar nytta av 

varandra”, menar Per Ahl. På SveMin tror de inte heller att påtryckningarna skiljer sig 

åt mellan företag beroende på ägarstyrning, då det per definition inte existerar några 

utländska gruvföretag i Sverige. Att ägarstrukturerna skiljer sig åt inom gruvindustrin är 

inte heller någonting som är unikt för just gruvbranschen. LKAB, som numera är 100 

procent statligt, har till exempel varit utländskt ägt. SveMin tror däremot att det kan 

finnas en känslomässighet i att gruvbolag med utländskt ägande bryter i den svensk 

berggrunden, men företagen måste trots allt följa samma regelverk som alla andra.  

 

Företaget anser även att det existerar ett legitimitetsproblem gällande metallgruvornas 

verksamhet i allmänhet, oftast baserat på okunskap. För att uppnå legitimitet bör 

företagen arbeta med öppenhet. ”Det kanske inte räcker med bara det men att vara 

öppen är viktigt i sammahanget”, avslutar Per Ahl.  
 

5.2.5.1 Externa påtryckningar 

 

Segment A 

Samtliga företag inom detta segment anser att branschen varit utsatt för större externa 

påtryckningar än andra branscher. Boliden upplever att gruvbranschen till viss grad är 

mer utsatt än andra branscher, speciellt beträffande arbetsmiljö- och miljömässiga 

frågor. För några år sedan inträffade en hissolycka i Sverige där två entreprenörer avled. 

Den första frågan efter olyckan var, ”är detta något som skulle kunna hända hos er?”. I 

samband med olyckor som denna ökar frågorna kring säkerheten i gruvorna.  ”Det finns 

en bild av gruvindustrin som stort, tungt, smutsigt och livsfarlig. Och när det händer 

någonting så får man den schablonen bevisad för sig själv”, menar Östberg. Malin 

Brännvall på LKAB uppfattar det personligen som att gruvindustrin betraktas som 

någonting smutsigt och elakt, vilket det inte behöver vara. LKAB arbetar därför med 

kommunikation för att ge en rättvisande och nyanserad bild av industrin. 

 



51 
 

Zinkgruvan anser gruvbranschen är mer utsatt än andra branscher. De menar att det har 

varit mycket diskussioner beträffande gruvindustrin på senare tid i media beträffande 

utländska företag som kommer till Sverige och orsakar potentiella problem och lämnar 

efter sig miljöskulder. En konsekvens av detta är att hela branschen granskas och 

ifrågasätts. Zinkgruvan menar även att de diskussioner som förts i media beträffande de 

intressekonflikter som ofta uppstår mellan naturintressen och metallutvinning kan 

påverka bilden av branschen negativt. I och med detta måste företagen kommunicera 

mer och även använda sig av SveMin för detta ändamål. 
 

Segment B 

Samtliga företag utom ett anser att påtryckningar utifrån är mer påtagliga inom 

gruvindustrin än inom andra branscher. Björkdalsgruvan upplever att det existerar en 

viss problematik med påtryckningar utifrån gentemot gruvindustrin. Det förs till 

exempel en del debatter och protester gentemot företag som ska starta en ny gruva, 

vilket kan vara en konsekvens av dessa påtryckningar. Björkdalsgruvan menar dock att 

de inte märkt av det speciellt mycket då företaget har låga utsläppsvärden från 

berget. ”Vi är inte i fokus för miljöfrågor”, berättar Emil Ekblad. Gruvbrytningen har 

även förbättrat pH-värdena i närliggande vattendrag, vilket fiskvårdsföreningen tycker 

är bra. Många närboende arbetar dessutom i gruvan och utöver detta bidrar den till 

inflyttning på orten, så företaget upplever att lokalsamhället är positivt inställt till 

gruvan. ”Vi har damm-problematik när det blåser mycket på somrarna. Vi har väldigt 

få klagomål”, avlutar Emil Ekblad. 

 

Dannemora Mineral anser inte företaget eller branschen som helhet är mer utsatt för 

externa påtryckningar än någon annan bransch. Detta kan förklaras av att det finns ett 

kärnkraftverk tre mil från Dannemora som är mer genomlyst än företaget självt, vilket 

gör att fokus flyttas från gruvföretaget. Även Lovisagruvan anser att gruvbranschen är 

utsatt för större påtryckningar än andra branscher. I artiklar och forskning tas inte de 

positiva effekterna av företagandet i beaktande, utan dessa fokuserar endast på 

gruvindustrins miljöpåverkan. ”Det är ju så med miljöproblem, att de måste ställas 

emot de positiva effekterna av företagandet. Allt ifrån sysselsättningseffekter och att 

man faktiskt skapar ekonomiskt värde för hela samhället”, menar Göran Nordenhök. En 

onyanserad bild av gruvornas verksamhet kan även bidra till att de som arbetar inom 

industrin kan uppleva en skuldmedvetenhet i onödan. Lovisagruvan poängterar att 

företagen har väldigt stränga krav på sig och det krävs en mer nyanserad bild av 

branschen. 

5.2.5.2 Legitimitet 

 

Segment A 

Två av tre företag inom segmentet anser att det existerar ett legitimitetsproblem inom 

gruvindustrin. Boliden upplever inte alls att det existerar ett legitimitetsproblem inom 

gruvindustrin: 
 

“Så länge vi tycker att det är den här samhällsmodellen som vi lever i är någorlunda 

rimlig så finns det inte på  kartan. När det kommer till den diskussionen så har jag nog 

inte hört någon som säger att nej, metaller det är bara elände. Så nej, vi känner inte 

alls av något legitimitetsproblem” - Henrik Östberg, Boliden 

 

LKAB upplever att det, bland de synpunkter som kommer in till företaget, finns vissa 

tendenser som kan tolkas som att branschen inte uppfattas som legitim Malin Brännvall 
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menar att det beror på att företagen utvinner en icke förnyelsebar resurs och att det är 

anledningen till att det har varit mycket negativ publicitet kring gruvornas verksamhet. 

Även globala händelser och olyckor har betydelse för synen på gruvbranschen i Sverige, 

då det påverkar branschens gemensamma rykte. Företagen kan uppnå legitimitet genom 

att arbeta på ett ansvarfullt sätt samt kommunicera i allmänhet. 

 

Zinkgruvan berättar om ett läckage som skedde i Finland förra året och menar att 

olyckor som denna påverkar gruvföretag i hela Skandinavien, så att branschen som 

helhet ifrågasätts i större utsträckning. Företaget menar att diskussionen som förts i 

media gällande gruvindustrin har varit mer laddad jämfört med andra branscher, trots att 

det statistiskt sett förekommer färre olyckor inom gruvindustrin än på vanliga svenska 

byggarbetsplatser, vilket alltså inte diskuteras i media. Detta kan såldes vara en 

konsekvens av att branschen är föremål för ett större tryck utifrån.  
 

Segment B 

Samtliga företag utom ett i detta segment anser att det existerar ett legitimitetsproblem 

inom gruvindustrin. Emil Ekblad på Björkdalsgruvan anser att det finns ett 

legitimitetsproblem inom gruvindustrin och menar att det kanske är så det ska vara med 

tanke på verksamhetens miljöpåverkan. ”Till vilket pris som helst ska man inte utvinna 

metaller”, menar Ekblad. Björkdalsgruvan upplever dock att lokalsamhället har en 

odelat positiv syn på företaget. Dannemora Mineral anser inte att det existerar ett större 

legitimitetsproblem i gruvindustrin än inom andra branscher. Det har visserligen 

figurerat en del negativ publicitet gällande gruvföretagens verksamhet i samband med 

olika tillståndsprocesser men detta är ingenting unikt för gruvbranschen, menar 

företaget. De tror dock inte att det har någon betydelse huruvida alla företag inom 

industrin skulle hållbarhetsredovisa eller inte. 

 

Göran Nordenhök på Lovisagruvan anser att det existerar ett legitimitetsproblem inom 

gruvindustrin och att den kritik som branschen får utstå inte är i proportion till de ytor 

som gruvnäringen upptar. I relation till de ytor som exempelvis rennäringen tar upp 

utgör gruvverksamheten endast en knappnål. Lovisagruvan har själv inte några sådana 

problem men konstaterar att denna typ av konflikter kan vara kostsamma för 

gruvföretagen i form av utdragna tillståndsprocesser. För att mildra 

legitimitetsproblematiken arbetar Lovisagruvan med att uppfylla tillståndskraven som 

ställs på dem. 

5.2.6 Statliga riktlinjer 

Under detta avsnitt redovisas företagens svar beträffande huruvida de statliga 

riktlinjerna påverkat företag att hållbarhetsredovisa. 
 

SveMin 

Enligt SveMin är det svårt att avgöra hur de statliga riktlinjerna har påverkat företagens 

syn på hållbarhetsredovisningar, men de tror att de kan ha en viss påverkan i och med 

att företagen inom branschen tittar på varandra och hur de andra företagen 

kommunicerar. SveMin tror att intresset för företag och företagande i mångt och mycket 

är kopplat till att företagen arbetar hållbart. Därför är det också intressant för de publika 

bolagen att kommunicera sitt hållbarhetsarbete, jämfört med exempelvis LKAB, 

eftersom dessa företag är beroende av extern finansiering och således nöjda ägare. 
 

Segment A 
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Boliden hållbarhetsredovisade redan innan riktlinjerna infördes och Henrik Östberg 

förklarar att riktlinjerna inte alls påverkade företaget särskilt mycket i sitt beslut att 

börja redovisa enligt GRI:s ramverk. LKAB, som redan omfattas av de statliga 

riktlinjerna, är mycket positiva till beslutet då de tror att det kan få fler företag att börja 

hållbarhetsredovisa. Om fler företag visar upp sitt hållbarhetsarbete kanske andra 

företag känner att de också måste följa efter och om inte redan företagets ägare eller 

marknaden efterfrågar en hållbarhetsredovisning, tror företaget att det har en viss 

betydelse. Zinkgruvan menar att införandet av dessa riktlinjer inte påverkat dem alls då 

företaget arbetar på en global marknad. För de företag som inte hållbarhetsredovisar har 

Zinkgruvan svårt att se att de skulle ha påverkats av riktlinjerna då även dessa företag 

arbetar och säljer sina produkter på en global marknad samt att de inte har någon 

koppling till staten.  

 

 

Segment B 

Björkdalsgruvan menar att de inte har påverkats av riktlinjerna eller på något annat sätt 

känt krav på sig att redovisa och hänvisar i första hand till att företaget inte har några 

direkta ägarintressen i Sverige. Emil Ekblad på Björkdalsgruvan tror eventuellt att 

situationen hade sett annorlunda ut ifall företaget var listat på en svensk börs. De mindre 

företagen inom gruvindustrin tenderar att efterlikna både LKAB och Boliden, bland 

annat med avseende på redovisningar. Företaget menar att både LKABs och Bolidens 

röster väger tungt hos SveMin och att de mindre företagen ges möjlighet att ta efter de 

stora bolagen. ”Vi skulle förmodligen aldrig börja med det först men nu har ju Boliden 

börjat med det så man vet aldrig hur det blir i framtiden”, berättar Ekblad. Ekblad 

berättar även att företagen inom gruvnäringen inte uppfattar varandra som konkurrenter 

eftersom de får sålt allt som de producerar och priserna bestäms av världsmarknaden.  

 

Jan Sundberg på Dannemora Magnetit avstår från att svara på frågan. Han arbetar själv 

med kvalitets- och miljöfrågor och anser att han har för dålig inblick i hur företaget 

resonerar kring dessa typer av redovisningsfrågor. Inte heller Lovisagruvan anser att de 

har påverkats av det statliga kravet och företaget menar att det inte finns någon yttre 

press på att de ska börja hållbarhetsredovisa med anledning av att andra företag inom 

branschen hållbarhetsredovisar. Lovisagruvan menar att deras verksamhet är för liten att 

upprätta en hållbarhetsredovisning med avseende på resurser.   
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6 Analys 

I detta avsnitt ämnar vi diskutera och analysera det empiriska materialet från våra sju 

kvalitativa intervjuer. Analysen kommer att presenteras enligt fem olika dimensioner i 

enlighet med resultatredovisningen i föregående kapitel. Syftet med detta kapitel är att 

analysera resultatet av det empiriska materialet i förhållande till det teoretiska 

ramverket som vi presenterat i ett tidigare kapitel.

 

6.1 Organisation 

I tabell 1 och 2 i avsnitt 5.2.2 framgår det att företagen i segment A är avsevärt mycket 

större jämfört med företagen i segment B med avseende på omsättning. Det största 

företaget i segment A är cirka hundra gånger så stort som det minsta i segment B och 

det minsta företaget i segment A är lite mer än dubbelt så stort som det största i segment 

B. Att företagen i segment A har betydligt högre omsättning tyder på att företagen borde 

ha mer resurser att tillgå gällande sitt hållbarhetsarbete. Vidare menar vi att detta kan 

förklara varför endast företagen i segment A har speciella avdelningar där de jobbar 

med hållbarhetsfrågor, jämfört med de små företagen där de generellt sett endast har en 

anställd som är ansvarig för företagets miljöfrågor. Då det torde krävas omfattande 

resurser i form av pengar, tid samt personal att upprätta en hållbarhetsredovisning kan 

detta hjälpa oss att förstå varför företagen i segment B inte upprättar redovisningar och 

således varför kommunikationen i de två segmenten skiljer sig åt. Denna dimension 

utgör ingen utmaning vad gäller företagens CSR-kommunikation, men kan ses som en 

bakomliggande, förklarande dimension till skillnaderna i kommunikation mellan 

företagen. 

 

Företagen som ingår i studien har tre olika typer av ägarstrukturer; statligt ägande, 

dotterbolag i en koncern samt publikt ägande. I de två förstnämnda utgörs ägandet av 

endast en huvudägare, men hos de publika företagen utgörs ägandet av ett flertal ägare. 

Därav varierar informationsassymmetrin hos de olika företagen. Med tanke på att 

publika företag har fler ägare bör informationsassymmetrin vara större hos dessa företag 

än hos de företag som endast har en huvudägare. Vidare kan antalet ägare inom 

kategorin publika företag variera. Därav kan även graden av informationsassymmetri 

variera inom denna kategori. Då vi inte har tillgång till information beträffande totalt 

antal ägare hos respektive företag har vi valt att analysera andelen storägare av det totala 

ägandet hos de publika företagen. Vi menar att hos företag där andelen storägare av det 

totala ägandet är lågt är informationsassymmetrin högre och omvänt hos de företagen 

med hög andel storägare av totalt ägande. Då vi endast har tillgång till fyra av 

storägarna i ett av företagen har vi valt att endast utgå från de fyra största i samtliga 

publika företag, för att resultatet ska bli jämförbart. 

 

I tabell 3 och 4 framgår det att ägandet i de olika segmenten skiljer sig åt, då två bolag i 

segment A respektive ett bolag i segment B är till 100 procent ägda av en enskild 

huvudägare. I tabell 3 och 4 kan vi observera att andelen storägare i de bolag som inte är 

helägda av en enskild ägare skiljer sig åt. Dannemora Mineral i segment B ägs till 28.5 

procent av de fyra största ägarna och Lovisagruvan ägs till 39.2 procent av sina fyra 

största ägare. Detta kan jämföras med Boliden som ägs till 11.9 procent av sina fyra 

största ägare. Således utgör storägarna en mindre del av det totala ägandet i Boliden 

jämfört med Dannemora Mineral och Lovisagruvan. Detta är en indikation på att det 
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finns fler ägare inom Boliden än i de andra två företagen. Således är 

informationsassymmetrin större hos Boliden, vilket kan hjälpa oss att förstå varför de 

hållbarhetsredovisar. Med avseende på publika företag är informationsassymmetrin 

större inom segment A än i segment B och därför kan agentteorin hjälpa oss att förstå 

varför kommunikationen skiljer sig åt mellan de två segmenten.  

 
FÖRETAG BOLIDEN ANDEL

(%) 

LKAB ANDEL 

(%)  

ZINKGRUVAN ANDEL 

(%) 

STORÄGARE Swedbank Robur fonder 3.8 Svenska staten 100 Lundin Mining 100 

 AMF Försäkring och Fonder 3.1 - - - - 

 SEB Inv. Management 2.5 - - - - 

 Nordea fonder 2.5 - - - - 

TOT. STORÄGARE  11.9  100  100 

ÖVRIGA  88.1  0  0 

TOTALT  100  100  100 

Tabell 3. Storägare, segment A 

 
FÖRETAG DANNEMORA 

MINERAL 

ANDEL  

(%) 

BJÖRKDALS-

GRUVAN 

ANDEL 

(%) 

LOVISAGRUVAN ANDEL 

(%) 

STORÄGARE Pohjola Bank PLC 10.2 Elgin Mining 100 Pavillion Life  14.0 

 Avanza Pension 7.2 - - Individ 2 9.8 

 Individ 1 5.6 - - Individ 3 8.1 

 JP Morgan Bank  5.5 - - Individ 4 7.3 

TOT. STORÄGARE  28.5 - 100 - 39.2 

ÖVRIGA  71.5  0  60.8 

TOTALT  100  100  100 

Tabell 4. Storägare, segment B 

.  
                     Segment A    Segment B  

BOLIDEN LKAB ZINKGRUVAN DANNEMORA MINERAL BJÖRKDALSGRUVAN LOVISAGRUVAN 

P S D P S P 

Tabell 5.  Företagens ägarstruktur 

P = publikt, S = statligt och D = dotterbolag 

 

I båda segmenten återfinns dotterbolag som ingår i en större koncern samt LKAB i 

segment A, som är statligt ägt. I tabell 3 och 4 framgår det även att dessa bolag endast 

har en enskild huvudägare då ägandet uppgår till 100 procent av en enskild aktör. Med 

anledning av detta borde inte kommunikationen skilja sig åt mellan de två segmenten 

gällande dessa bolag då informationsassymmetrin är likvärdig. Dotterbolagen ägs i sin 

tur av ett moderbolag som i sin tur är ett publikt företag. Vi menar därmed att 

informationsassymmetrin mellan moderföretag och deras ägare kan påverka 

dotterföretagets kommunikation. Att Zinkgruvan hållbarhetsredovisar kan bero på att 

moderföretaget har en större informationsassymmetri jämfört med Björkdalsgruvans 

moderbolag och av den anledningen valde vi att utöka vår analys till att undersöka 

moderföretagens storägare. Vår analys visar att andelen storägare av det totala ägandet i 

Lundin Mining är 4,778 gånger större än i Elgin Mining, Björkdalsgruvans moderbolag. 

Vi menar härmed att moderföretagets informationsassymmetri kan hjälpa oss att förstå 

varför dotterföretagens kommunikation ser olika ut i de två segmenten. 

 

 

  

                                                           
8
 Uträkning: 6,2/1,3= 4,77 
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FÖRETAG ELGIN MINING INC. ANDEL(%) LUNDIN MINING CORP. ANDEL (%)  

STORÄGARE RBC Global Precious Metals 4.42 Vanguard Tot. Intl Stock Index 

Inv. 

0.42 

 Investors Mergers & Aquisitions B 0.73 GAMCO Glb Gold Natural Res 

& Inc Common 

0.28 

 AGF Precious Metals Serious F 0.47 U.S Global Investors Global 

Res 

0.18 

 Acuity Pooled Canadian Small 

Cap 

0.32 Putnam International capital 0.16 

Investors Mergers & Aquisitions 

Class B 

0.14 GAMCO Nat Res Gold & 

Income 

0.15 

AGF Canadian Small Cap Disc.F 0.12 Blackrock Global Small Cap 

Inv A 

0.14 

TOT. STORÄGARE  6.2  1.3 

ÖVRIGA  93.8  98.7 

TOTALT  100  100 

Tabell 6. Storägare, moderföretag 

 

Att LKAB hållbarhetsredovisar kan förstås av att de har sådana krav från sin ägare, det 

vill säga svenska staten, och inte av informationsassymmetrin. 

6.2 Kommunikation till intressenter 

Här har vi samlat frågor som berör företagets viktigaste intressenter med avseende på 

företagets CSR-arbete och kommunikationen av detta samt intressenternas rätt till 

information.  

6.2.1 Företagens viktigaste intressenter 

Enligt Freeman (1984) är intressenter alla individer eller grupper som påverkar eller 

påverkas av organisationens verksamhet. Du m.fl (2010, s. 15) menar att företag bör 

anpassa sin CSR- kommunikation efter olika målgrupper, vilket beror på att 

intressenternas behov och förväntningar skiljer sig åt. Risken är annars att intressenterna 

inte uppfattar budskapet (Dawkins, 2005, s. 110). Vi argumenterar för att vilka 

företagen definierar som sina viktigaste intressenter har betydelse för hur företagen 

väljer att kommunicera sitt hållbarhetsarbete, i linje med resonemanget ovan. 

Enligt Pfeffer & Salancik (1978) bör företagen anpassa sig efter de grupper i samhället 

som kontrollerar de resurser som företaget är beroende av för sin fortsatta överlevnad. 

Lindblom (1994, s. 52) benämner dessa intressentgrupper relevant publics. Vi menar att 

företagen i första hand kommer att anpassa sin kommunikation efter de intressenter som 

företaget anser är de viktigaste med tanke på att dessa intressenter kontrollerar de 

resurser som företaget vill komma åt. Exempel på intressenter och resurser som är 

nödvändiga för företagen är aktieägare och investerare då alla företag förutom LKAB är 

i behov av extern finansiering, samhället i form av humankapital samt myndigheter, då 

samtliga företag är beroende av tillstånd för sin gruvbrytning. Denna avvägning 

kommer att påverka hur företaget väljer att kommunicera sitt hållbarhetsarbete, 

beroende på hur företagen anser att de bäst når ut till dessa intressenter. Vi menar därför 

att företagens syn på vilka som är den viktigaste målgruppen kan hjälpa oss att förstå 

skillnaderna i kommunikationen mellan företagen, eftersom detta påverkar vilka 

kommunikationskanaler företagen använder sig av. 

SveMin menar att alla intressenter är viktiga med avseende på företagens 

hållbarhetsarbete. Detta kan förklaras av att gruvföretagen verkar inom en miljöintensiv 
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bransch, vilket innebär att alla intressenter till en viss del påverkas av företagens 

verksamhet. Därmed finns även ett behov av att kommunicera hållbarhetsrelaterad 

information till alla dessa intressenter. De företag som hållbarhetsredovisar nämner 

främst aktieägare, medarbetare samt lokalbefolkning som sina viktigaste intressenter. Vi 

fokuserar dock på aktieägarna då vi anser att detta bäst kan tydliggöra vårt resonemang. 

Samtliga företag som hållbarhetsredovisar anser således att aktieägarna är bland de 

viktigaste intressenterna med avseende på företagens hållbarhetsarbete och 

kommunikationen i samband med detta. “Om man inte säger aktieägare begår man 

tjänstefel. Det är faktiskt de som äger vårt företag och de måste känna sig trygga med 

vad vi håller på med.”, berättar Henrik Östberg på Boliden. Det vanligaste principal-

agentförhållandet utgörs av aktieägare respektive företag. Det är också rimligt att ägarna 

vill ha insikt i verksamheten, hur verksamheten bedrivs. Eftersom företagen anser att 

aktieägarna är viktiga i sammanhanget vill de också informera och kommunicera med 

dessa. Enligt Dawkins (2005) riktar sig hållbarhetsredovisningar främst till aktieägare 

och investerare eftersom det finns en efterfrågan av kvantitativa, mätbara data bland 

dessa intressenter. Att dessa företag, som identifierat aktieägare bland sina viktigaste 

intressenter, använder hållbarhetsredovisningar som kommunikationskanal är därför 

också rimligt då det är en lämplig kanal för att nå ut till dessa intressenter. Detta ligger 

också i linje med Neu m.fl. (1998) som fann att företagens finansiella aktörer, det vill 

säga aktieägare samt kreditgivare, hade en positiv påverkan på graden av transparens 

hos företagen. Att upprätta en hållbarhetsredovisning kräver omfattande arbete och har 

en positiv inverkan på företagets transparens. 

Henrik Östberg på Boliden uttryckte även vikten av att aktieägarna och medarbetare 

känner sig trygga med det företaget gör. Vi menar att företagen skapar den tryggheten 

genom att upprätta en hållbarhetsredovisning, som fungerar som en slags mekanism för 

att minska informationsassymmetrin mellan företaget och intressenterna. Enligt 

Eisenhardt (1989, s. 58) är ett problem med principal- och agentstrukturen att 

principalen och agenten kan ha olika målsättningar för verksamheten. Att minska 

informationsassymmetrin är således extra viktigt i de fall där principalens och agentens 

intressen skiljer sig åt. Genom redovisningen kan aktieägarna försäkra sig om att 

företaget uppträder enligt aktieägarnas målsättningar och intressen. Risken är annars att 

företaget fokuserar på att maximera den egna nyttan och således struntar i ägarnas 

önskemål om att exempelvis arbeta mot en hållbar utveckling, vilket ökar risken för 

konflikter. Detta kan på lite längre sikt skada uppfattningen om företagets legitimitet 

och överlevnad. 

Dannemora Mineral som är näst störst av företagen i segment B anser att aktieägare, 

investerare samt närboende är de viktigaste intressenterna. Björkdalsgruvan däremot 

nämner lokalbefolkningen samt Länsstyrelse och kommun som de viktigaste 

intressenterna. På Lovisagruvan menar de att lokalsamhället är den viktigaste 

intressenten. Sammantaget konstaterar vi att de närboende är en viktig intressent för 

dessa företag. 

Att de två segmenten har olika syn på vilka som är deras viktigaste intressenter påverkar 

alltså vilka kommunikationskanaler företagen använder. Larsson (2008) menar att 

företagen bör reflektera över vilken målgrupp de vill kommunicera till för att aktiviteten 

ska bli lyckosam. Samma resonemang för Du m.fl (2010), som menar att intressenterna 

har olika behov och förväntningar och att företagen därför bör anpassa sin 

kommunikation efter olika intressenter. Boliden, som hållbarhetsredovisar, menar att 
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hållbarhetsredovisningen är en lämplig kommunikationskanal i förhållande till bland 

annat företagets aktieägare och medarbetare. Även Zinkgruvan för samma resonemang. 

De menar att hållbarhetsredovisningen är viktigt med tanke på exempelvis investerare. 

Det vi kan konstatera är att dessa företag, som redan hållbarhetsredovisar, menar att 

hållbarhetsredovisningen främst riktar sig till aktieägare, medarbetare och investerare. 

Detta stämmer överens med Dawkins (2005), som påstår att en hållbarhetsredovisning 

främst riktar sig till bland annat aktieägare och investerare.  

Företagen i segment A menar också att uttalanden i lokala media och andra insatser i det 

lokala samhället är viktigare för gemene man samt att gemene man förlitar sig på vad de 

kan se och alltså inte är intresserade av att läsa en hållbarhetsredovisning. SveMin 

menar till exempel att då företagen ska kommunicera med de närboende krävs det att 

dialogen är mer direkt, jämfört med annan kommunikation. Denna åsikt delas även av 

företagen i segment B. Dannemora Mineral kommunicerar genom sina närboende-

möten. Morsing och Schultz (2006) betonar vikten av att skapa en dialog med företagets 

intressenter. Genom att hålla regelbundna möten med företagets intressenter har 

företaget möjlighet att skapa en dialog med intressenterna och de närboende, vilket kan 

förbättra relationen sinsemellan. Grafström m.fl. (2008, s. 144) menar att dessa 

intressentrelationer är viktiga för företaget då det bland annat ökar företagets 

trovärdighet. Björkdalsgruvan som också nämner lokalbefolkningen i sammanhanget 

informerar dessa på andra sätt, bland annat då företaget behöver spränga i området. 

Björkdalsgruvan menar även att en del av deras kommunikation till lokalsamhället sker 

indirekt, då det är så pass många som arbetar i gruvan. Denna form av kommunikation, 

även kallad ”word of mouth”, är enligt Dawkins (2005, s. 118) en av de mest effektiva 

kanalerna vad gäller att sprida företagets budskap till exempelvis kunder och samhället. 

Eftersom företaget inte kan kontrollera vilken information som kommer från denna 

källa anses den också vara högst trovärdig. Lovisagruvan menar att ett bättre sätt att 

kommunicera med dessa intressenter, än genom en hållbarhetsredovisning, är via 

lokaltidningen. Företaget menar dessutom att de närboende förmodligen inte heller har 

intresse av att ta del av en hel hållbarhetsredovisning.  

Vi kan därmed konstatera att en hållbarhetsredovisning inte är speciellt lämpad för 

lokalbefolkningen och att det finns andra, bättre kanaler för denna kommunikation. Vi 

argumenterar för, i linje med Larsson (2008), att om informationen inte är efterfrågad av 

intressenterna kommer de inte heller ta den till sig och således är aktiviten överflödig. 

Vi menar att lokalbefolkningen kan ha svårt att tillgodogöra sig informationen i 

hållbarhetsredovisningen då mängden information är omfattande och att 

lokalbefolkningen snarare efterfrågar information gällande sådant som sker på orten, 

vilket kan vara svårt att hitta i en hållbarhetsredovisning. Som vi tidigare nämnt riktar 

sig en hållbarhetsredovisning främst till andra intressenter, så som investerare och 

aktieägare. Vi menar att detta resonemang kan bidra till att hjälpa oss att förstå varför 

redovisningen ser olika ut bland företagen inom gruvbranschen.  

6.2.2 Intressenternas rätt till information 

Enligt accountability theory har företagen ett ansvar gentemot intressenterna att 

hållbarhetsredovisa, vilket kan ses som en funktion av relationen och det sociala 

kontraktet sinsemellan (Gray m.fl, 1996). Enligt Gray m.fl (1996) utgör de juridiska 

kontrakten en mininivå för medlemmarnas ansvar. Med tanke på att en 

hållbarhetsredovisning inte är obligatorisk för privata eller publika företag i Sverige har 

företagen inget juridiskt ansvar att redovisa. LKAB som är statligt ägt måste dock 
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hållbarhetsredovisa, men gör också det. Enligt accountability theory har de företag som 

inte hållbarhetsredovisar inte fullgjort sitt moraliska ansvar gentemot företagets 

intressenter. Vi menar dock att skillnaderna i kommunikationen mellan segmenten kan 

förstås av att företagen inom respektive segmenten har olik syn på huruvida 

intressenterna har rätt att ta del av företagens information. 

Samtliga företag i segment A anser att intressenterna har rätt att ta del av företagens 

information beträffande hållbarhetsarbetet. Zinkgruvan anser att intressenterna har rätt 

att ta del av informationen. Boliden och LKAB menar att företaget försöker vara så 

öppna som möjligt. På LKAB uppfattar de att företagets transparens leder till ökad 

trygghet samt mindre klagomål. Detta kan tolkas som att intressenterna, tack vare 

företagets transparens, upplever att företagen uppfyller sitt moraliska ansvar. Detta är 

enligt Gray m.fl. (1996) fördelen med en omfattande redovisning, att det fungerar som 

ett slags bevis på att företaget har fullgjort sitt ansvar. I och med att företagen har 

omfattande hållbarhetsredovisningar kan intressenterna känna sig trygga med företagets 

verksamhet, att de arbetar på ett moraliskt och etiskt sätt. Boliden poängterar dock att de 

har vissa restriktioner som de måste förhålla sig till, i form av börslagstiftningen och 

Zinkgruvan poängterar att de försöker redovisa information som är av intresse för 

intressenterna, så att det inte ska bli för mycket att tillgodogöra sig.  

 

Två av tre företag i segment B, menar att intressenterna har rätt att ta del av företagens 

information. Dannemora Mineral poängterar däremot att företaget inte vill 

kommunicera för mycket, då risken finns att intressenterna inte kan tillgodogöra sig 

informationen. Lovisagruvan anser att det är en självklarhet att intressenterna kan ta del 

av företagets information. ”Det ger inget förtroende om man säger att det är hemligt”, 

berättar Göran Nordenhök.  

 

Enligt Donaldson & Preston (1995)  föreslår den normativa aspekten av intressentteorin 

att företag ska agera korrekt utifrån sina intressenters etiska och moraliska värderingar. 

Vi menar att en hållbarhetsredovisning kan vara ett sätt för företagen att bekräfta att 

företaget agerat i linje med dessa värderingar. Gray (1996) menar, i linje med detta, att 

redovisningar kan ses som ett bevis på att företag har fullgjort sitt moraliska ansvar och 

därmed agerat korrekt efter sina intressenters värderingar. Vi menar att företag som 

hållbarhetsredovisar, i enlighet med O’Donovan (2002), bör anse att intressenter har rätt 

att ta del av företagets information. Under våra intervjuer har vi dock funnit att alla 

företag utom ett anser att intressenterna har rätt att ta del av företagets information. 

Därmed kan accountability theory inte hjälpa oss att förstå skillnaderna i 

kommunikation mellan de två segmenten.  

 

Däremot framgick att hälften av företagen var rädda för att kommunicera för mycket 

information. Vi noterar att två företag i segment A, trots detta försöker kommunicera så 

mycket som möjligt. Att företag upplever det som en utmaning att veta hur mycket 

information de ska kommunicera kunde också Morsing (2008, s. 108) konstatera i sin 

studie bland danska företag. Du m.fl. (2010) menar att intressenterna efterfrågar 

information gällande företagets ansvarsarbete, men blir lätt misstänksamma om 

företagets kommunikation upplevs alltför aggressiv. Risken för att bli granskad av 

medierna kan förklara varför vissa företag väljer att kommunicera mindre kring sitt 

CSR-arbete. En annan förklaring till att företag är återhållsamma vad gäller sin CSR-

kommunikation kan bero på att företaget inte har kommit så långt i sitt arbete och inte 



60 
 

vill lova för mycket. Detta skulle till exempel kunna förklara varför Dannemora Mineral 

inte hållbarhetsredovisar, då deras verksamhet är relativt nyuppstartad. 

 

Enligt Larsson (2008) är det även viktigt att organisationen funderar över huruvida 

informationen är efterfrågad av mottagaren, då överflödig kommunikation är ett slöseri 

med resurser för företaget samt att det också kan tyda på ett legitimitetsbehov hos 

företaget. Således är det bra att företagen reflekterar över vilken information 

intressenterna kan tänkas vilja ha.  

6.3 Ansvar och hållbar utveckling 

 

Vi anser att företagens syn på ansvar och hållbar utveckling kan hjälpa oss att förstå 

varför det förekommer skillnader i kommunikationen av hållbarhetsarbete inom 

gruvindustrin. Därför ville vi undersöka om det föreligger skillnader i företagens syn på 

ansvar och hållbar utveckling mellan de olika segmenten. Företagens syn på ansvar och 

hållbar utveckling kan relateras till de olika nivåerna i Carrolls pyramid och beroende 

på vilken nivå företagen befinner sig på kan kommunikationen skilja sig åt. Detta kan 

även påverka vad och hur företagen väljer att kommunicera.  

 

Carroll (1991) föreslår att företag kan befinna sig på olika nivåer i den hierarkiskt 

strukturerade ansvarspyramiden. Vi menar att alla företag inom gruvindustrin är 

tvungna att uppfylla det juridiska ansvaret för att kunna bedriva sin verksamhet. Det är 

därför inte lika relevant för företag som befinner sig på denna grundläggande nivå att 

kommunicera, då det redan framgår att de uppfyller sitt juridiska ansvar. Vidare menar 

vi att företag som befinner sig på högre upp i ansvarpyramiden torde känna ett större 

behov av att kommunicera med sina intressenter då företaget frivilligt tar mer ansvar än 

vad lagen kräver. Dessa företag torde således kommunicera kring fler aspekter av sitt 

CSR-arbete samt kommunicera en större mängd information, för att få med alla delar av 

sitt hållbarhetsarbete. Om dessa företag inte skulle kommunicera allt vad de gör inom 

ramen för hur de ser på sitt samhällsansvar skulle resultatet bli att intressenterna var 

omedvetna om det arbete som företaget utför och därmed uteblir även de positiva 

effekter som kan uppkomma genom att kommunicera kring detta, enligt Du m.fl (2010, 

s. 9)  

 

Samtliga respondenter i segment A och B anser att de har ett efterbehandlingsansvar. 

Detta ligger i linje med det juridiska ansvar som beskrivs i Carrolls pyramid då 

efterbehandlingsansvaret regleras i lag. Carroll (1991) definierar det juridiska ansvaret 

så som att företag bedriver sin verksamhet i enlighet med de lagar och regelverk som 

finns. Två av företagen i segment A beskriver att deras ansvar även inkluderar 

exempelvis mänskliga rättigheter, korruption, mångfald samt utveckling på arbetet. 

Således tolkar vi det som att företagen anser att de har ett har ett utökat ansvar. Detta 

representerar den etiska ansvarsnivån enligt Carroll (1991). Ansvaret omfattar 

samhällets normer gällande etiskt ansvar och moraliska aspekter, vilket innebär även att 

verksamheten ska skydda intressenternas moraliska rättigheter. Även Donaldson & 

Preston (1995) menar att företag kan uppfylla individens moraliska rättigheter genom 

hur de agerar. Således menar båda teorierna att företagen ska agera enligt 

intressenternas moraliska rättigheter. Vi anser att företagens beskrivning av deras ansvar 

ligger i linje med dessa två teorier. Vi menar att företagen i segment A, generellt sett, 

befinner sig på den etiska ansvarsnivån vilket kan förklara varför företagen har en 

önskan att kommunicera information med avseende på det arbete som företaget frivilligt 
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utför. Detta resulterar i att dessa företag även kommer att vilja kommunicera kring deras 

ansvar beträffande exempelvis mänskliga rättigheter och mångfald, vilket påverkar vad 

och hur mycket företagen kommunicerar.  

 

Som svar på vår fråga nämner företagen i segment B att det är en självklarhet att 

företagen ska minska sin miljöpåverkan så långt det är möjligt. ”Vi har ett jätteansvar 

och det har alla som bedriver verksamhet”, säger Jan Sundberg. Vår tolkning av detta 

är att företagen i segment B, generellt sett, befinner sig på den juridiska ansvarsnivån 

och således inte känner samma behov att kommunicera sitt hållbarhetsarbete med tanke 

på att de redan gör det som är obligatoriskt enligt lag. Vi anser att det med Carrolls 

pyramid är möjligt att förstå varför kommunikationen av hållbarhetsarbete skiljer sig åt 

mellan företagen i de två segmenten, med avseende på vad och hur företagen 

kommunicerar. 

6.4 Externa påtryckningar och legitimitet 

Enligt legitimitetsteorin uppstår ett legitimitetsgap då företagens verksamhet inte är 

förenlig med företagets intressenters förväntningar. När ett sådant legitimitetsgap 

uppstår föreslår Lindblom (1993) att företagen kan reducera gapet genom att 

offentliggöra strategisk information. En av utmaningarna för företagen är därmed vad 

för information som de bör kommunicera, för att minska legitimitetsgapet. Vi 

argumenterar för att hur företagen ser på påtryckningar utifrån gentemot branschen samt 

huruvida företagen anser att det existerar ett legitimitetsproblem inom branschen delvis 

kan hjälpa oss att förstå varför kommunikationen av hållbarhetsarbete skiljer sig åt 

mellan de två segmenten. Vi bedömer att företag som uppfattar att de är utsatta för 

påtryckningar torde kommunicera sitt hållbarhetsarbete i högre utsträckning då 

informationen kan tänkas reducera pressen på företaget. Detta påverkar således hur och 

hur mycket information som företaget kommunicerar. Även företag som anser att det 

existerar ett legitimitetsproblem torde till högre utsträckning kommunicera sitt 

hållbarhetsarbete, då kommunikation kan minska legitimitetsgapet.  

6.4.1 Externa påtryckningar 

Samtliga företag i segment A anser att branschen har varit utsatt för påtryckningar 

utifrån i högre utsträckning än andra branscher. I segment B anser samtliga företag utom 

ett att branschen har varit utsatt för externa påtryckningar. ”Det finns en bild av 

gruvindustrin som stort, tungt, smutsigt och livsfarlig”, menar Henrik Östberg på 

Boliden. Dessa påtryckningar, som en majoritet av företagen upplever, kan ses som ett 

resultat av intressenternas negativa uppfattning gällande gruvindustrin. Detta kan i sin 

tur bero på att intressenterna inte uppfattar gruvindustrin som legitim i något avseende 

och intressenterna försöker genom dessa påtryckningar få företagen att anpassa sig 

utifrån intressenternas normer. I enlighet med Deegan (2002) kan det uppfattas som att 

intressenterna upplever att företagen brutit mot ett socialt kontrakt.  

 

Påtryckningar kan således vara ett tecken på att intressenterna tvivlar på företagens 

legitimitet, men då nästintill alla företag uppfattar påtryckningar kan denna aspekt inte 

hjälpa oss att förstå skillnaderna i kommunikation mellan de två segmenten med 

avseende på mängden information. Malin Brännvall på LKAB upplever att företaget är 

utsatt för externa påtryckningar och berättar att företaget kommunicerar för att ge en 

rättvisande och nyanserad bild av företaget samt industrin. Vi anser, i linje med detta, 
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att dessa externa påtryckningar till viss del kan hjälpa oss att förstå varför företagen i 

segment A hållbarhetsredovisar.  

6.4.2 Legitimitet 

Vi föreslår att företag som upplever att det existerar ett legitimitetsgap är mer benägna 

att informera sina intressenter för att reducera detta gap. Under våra intervjuer framgick 

att alla företag utom ett i segment A upplever att det existerar ett legitimitetsproblem 

inom branschen, detsamma gäller företagen i segment B. Vi anser att denna observation 

inte ligger speciellt väl i linje med legitimitetsteorin. Lindblom (1993) menar att företag 

kan använda kommunikation för att reducera ett legitimitetsgap, således borde samtliga 

företag som upplever att intressenterna uppfattar branschen som icke-legitim 

hållbarhetsredovisa. Eftersom utfallen i båda segmenten är jämförbara, där två av tre 

upplever ett legitimitetsproblem, går det inte att se någon skillnad på hur företagen i 

respektive segment resonerar. Detta resultat tyder på att företagens syn på huruvida 

företaget och branschen är legitim inte kan hjälpa oss att förstå skillnaderna i 

kommunikation mellan de två segmenten.  

 

Boliden anser inte att det existerar ett legitimitetsproblem inom industrin. När vi frågade 

Henrik Östberg svarade han att ”när det kommer till den diskussionen så har jag nog 

inte hört någon som säger att nej, metaller det är bara elände.” Att samtliga företag i 

segment A hållbarhetsredovisar trots att företagen inte har samma syn på legitimiteten 

inom branschen kan tänkas förstås av den institutionella teorin. DiMaggio & Powell 

(1983) föreslår att företag inom en viss bransch tillämpar en s.k. härmande isomorfism, 

d.v.s. att företagen imiterar varandra på olika punkter. Förslagsvis kan det vara så att 

företag i de olika segmenten väljer att utforma sin kommunikation av hållbarhetsarbete 

genom att titta på hur de andra jämförbara företagen gör. Detta kan till viss del klargöra 

varför Boliden hållbarhetsredovisar även om företaget inte anser att det finns ett 

legitimitetsproblem inom branschen. Samma resonemang gäller för segment B, då vi 

antar att företag som imiterar varandra främst efterliknar jämförbara företag, exempelvis 

med avseende på storlek. I linje med detta antar vi att om något företag inom detta 

segment börjar hållbarhetsredovisa, finns det förutsättningar för att även de jämförbara 

företagen ska börja redovisa.  

 

Samtliga företag inom segment A redovisar enligt GRI:s ramverk. Dowling & Pfeffer 

(1975) föreslår att företag, i försök att minska ett legitimitetsgap, gärna vill förknippa 

sig med antingen symboler eller institutioner som i sig är förknippade med legitimitet. 

Detta kan vara en förklaring till att samtliga företag inom segment A redovisar enligt 

just GRI:s ramverk, då en majoritet av företagen anser att det existerar ett 

legitimitetsproblem inom branschen. Att GRI är en allmänt vedertagen standard inom 

hållbarhetsredovisning tyder på att ramverket innehar en hög grad av legitimitet och 

därmed även kan tänkas överföra en viss grad av legitimitet till företagen. Dessa 

riktlinjer skapar även en viss trovärdighet gällande företagens kommunikation, bland 

annat av den anledningen att riktlinjerna gör det möjligt att jämföra information mellan 

företag (Borglund m.fl., 2012, s. 265). 

6.5 Statliga riktlinjer 

Enligt DiMaggio & Powell (1983) tenderar företag inom en viss bransch att bli mer 

homogena efter en tid, som ett resultat av ett institutionellt tryck. Vi menar att detta 

institutionella tryck kan hjälpa oss att förstå varför företag inom gruvindustrin väljer att 
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hållbarhetsredovisa. Genom att undersöka huruvida företagen uppfattar institutionella 

påtryckningar med utgångspunkt i de statliga riktlinjerna hoppas vi upptäcka ett 

samband som kan hjälpa oss att förstå varför redovisningen ser ut som den gör inom 

branschen. Denna dimension är kopplad till hur företagen kommunicerar; de företag 

som uppfattar ett institutionellt tryck upprättar troligtvis hållbarhetsredovisningar i 

större omfattning än de som inte uppfattar några påtryckningar. Dessa företag kommer 

troligtvis att använda sig av andra kommunikationskanaler för sin CSR-kommunikation. 

Enligt DiMaggio & Powell (1983) är lagstiftning ett exempel på tvingande isomorfism, 

det vill säga formella eller informella påtryckningar från exempelvis samhället som 

tvingar företagen att anpassa sig för att uppfattas som legitima. Enligt Lindblom (1993) 

anses ett företag legitimt då företagets grundläggande värderingar sammanfaller med det 

övergripande samhällets värdesystem. År 2007 införde staten nya riktlinjer vilket gjorde 

det obligatoriskt för del- eller helägda statliga företag att hållbarhetsredovisa. LKAB, 

som är det enda statligt ägda företaget i denna studie, började således 

hållbarhetsredovisa räkenskapsåret 2008. Riktlinjerna utgör inget lagkrav men är ändå 

obligatoriska för företagen och således anser vi att tvingade isomorfism kan hjälpa oss 

att förstå varför LKAB och andra statliga bolag hållbarhetsredovisar. LKAB ställer sig 

mycket positiva till beslutet då de tror att företagen i och med detta känner en viss press 

att redovisa om andra företag gör det, då inget företag vill verka som att de hamnar 

efter. Enligt Boliden har införandet av de statliga riktlinjerna inte påverkat företagets 

beslut att redovisa enligt GRI särskilt mycket. Zinkgruvan menar att det inte påverkat 

dem alls, med tanke på att företaget verkar på en global marknad. Det är således andra 

faktorer som ligger bakom att dessa två företag hållbarhetsredovisar i dagsläget.  

SveMin tror att lagkravet kan ha haft viss påverkan på företagen i och med att de tittar 

på varandra inom branschen och hur de andra företagen kommunicerar. Med tanke på 

att Boliden började hållbarhetsredovisa räkenskapsåret 2009 och Zinkgruvan samma år, 

det vill säga efter att riktlinjerna kom till, finns det anledning att tro att dessa företag har 

blivit påverkade av att LKAB började redovisa. DiMaggio & Powell (1983) beskriver 

den process som karaktäriseras av att företagen imiterar varandra för härmande 

isomorfism. Vi menar att dessa företag, som i storleksordningen är relativt jämförbara, 

tittar på hur de andra jämförbara företagen inom branschen kommunicerar sitt 

hållbarhetsarbete och medvetet eller omedvetet efterliknar den kommunikationen. Detta 

påverkar alltså hur företagen kommunicerar sitt CSR-arbete. 

Emil Ekblad menar att företag inom gruvindustrin tittar på hur LKAB och Boliden gör, 

bland annat med avseende på företagens redovisning. ”Vi skulle förmodligen aldrig 

börja med det först men nu har ju Boliden börjat med det så man vet aldrig hur det blir 

i framtiden”, berättar Ekblad i vår intervju. Vi menar att kommunikationen trots allt 

skiljer sig åt mellan dessa två segment då de mindre företagen har svårt att relatera till 

de större och därmed tittar på de mindre, jämförbara företagen. Detta bekräftas av att 

Lovisagruvan berättar att de inte har känt någon press på sig att redovisa på grund av att 

andra företag redovisar.  

DiMaggio & Powells (1983) resonemang kan således hjälpa oss att förstå varför det 

finns en skillnad i kommunikationen mellan företagen. I linje med vårt resonemang i 

föregående avsnitt menar vi att företagen i segment B inte kan relatera till företagen i 

segment A, då dessa inte är jämförbara med avseende på storlek. Vi menar återigen att 

företagen inom respektive segment i första hand tittar på varandra. Vi anser därmed att 
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författarnas resonemang inte är applicerbart på en hel bransch som sådan, utan 

begränsar sig till i storleksordningen jämförbara företag inom branschen. 

Avslutningsvis menar vi att den tvingande isomorfismen endast kan hjälpa oss att förstå 

varför LKAB hållbarhetsredovisar. Den härmande isomorfismen kan dock hjälpa oss att 

förstå varför, i storleksordningen jämförbara företag, imiterar varandra vilket i sin tur 

kan hjälpa oss att förstå varför kommunikationen skiljer sig åt mellan segmenten.    

6.6. Nya insikter 

Under våra intervjuer samt bearbetning av intervjuerna har vi upptäckt en 

återkommande förklaring till hur företagen resonerar kring sin kommunikation av 

hållbarhetsarbetet. Detta är ingen dimension som vi tagit hänsyn till då vi påbörjat 

studien, men som har visat sig ha betydelse för resultatet och därför menar vi att detta 

utgör en ny insikt. 

6.6.1 Gynnsamma förhållanden 

Under våra intervjuer med Björkdalsgruvan samt Lovisagruvan framgår det att båda 

företagen upplever att de har en bra relation med lokalsamhället i närheten av gruvan 

och att företagen har små miljöproblem i samband med sin verksamhet. Göran 

Nordenhök menar att de har ett ”idylliskt förhållande” med lokalsamhället och att 

företaget därmed inte har något behov av att kommunicera aktivt med de närboende. 

Företaget poängterar även att de inte har några större miljöproblem i sin verksamhet och 

därmed inte mottagit några klagomål i samband med detta. Även Björkdalsgruvan 

berättar att de har små problem med sin verksamhet då företaget endast har små utsläpp 

från berggrunden. Verksamheten bidrar till inflyttning på orten och då många närboende 

arbetar i gruvan har lokalsamhället också en positiv syn på verksamheten. Företaget 

berättar att de har väldigt få klagomål. Vår uppfattning är att dessa två aspekter är nära 

sammankopplade och att det dessutom är en dimension som påverkar företagens 

kommunikation av sitt hållbarhetsarbete. Denna dimension har betydelse för hur och 

hur mycket företagen kommunicerar sitt CSR-arbete. I och med företagens förhållande 

på orten känner de inget behov av att upprätta hållbarhetsredovisningar.  Vi menar att 

detta kan hjälpa oss att förstå varför vissa företag inom branschen inte upprättar någon 

hållbarhetsredovisning, utan väljer att kommunicera i mindre omfattning. 
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7 Företagens rapportering och miljöindikatorer 

I detta avsnitt avser vi undersöka jämförbarheten mellan den miljömässiga 

informationen i företagens miljörapporter med företagens hållbarhetsredovisningar 

enligt ramverket GRI. I det första inledande avsnittet presenterar vi SveMins åsikter 

gällande hållbarhetsredovisningar och en mer likartad rapportering bland företagen 

samt redogör för företagens egen syn på redovisningsstandarden GRI samt de 

miljörapporter som årligen skickas till Länsstyrelsen. Därefter presenteras företagens 

gemensamt redovisade indikatorer enligt GRI. Avslutningsvis presenteras vår 

jämförande analys av företagens hållbarhetsredovisningar samt miljörapporter, vilket 

även utgör studiens praktiska bidrag. 

 

7.1 GRI och miljörapporter 

Under detta avsnitt har vi sammanställt frågor gällande GRI och företagens 

miljörapporter. Inledningsvis redogör vi för SveMins åsikter gällande företagens 

miljörapporter samt en mer likartad rapportering företagen sinsemellan. Vidare 

presenteras de hållbarhetsredovisande företagens tankar och åsikter gällande GRI:s 

regelverk och därefter de återstående företagens åsikter gällande miljörapporterna. Detta 

avsnitt är tänkt att förse läsaren med en förståelse av hur företagen ser på regelverket, 

för att läsaren ska få en bild över hur applicerbart ramverket är med avseende på 

gruvindustrin. Detta kan vara till nytta för den jämförande analysen.  

 

SveMin 

Per Ahl önskar att miljörapporterna skulle kommenteras lite mer utförligt av företagen, 

utan att för den skull kräva att företagen upprättar en komplett hållbarhetsredovisning. 

Han menar vidare att det inte finns några orsaker till varför företagen själva inte skulle 

kunna publicera sina miljörapporter, då SveMin anser att företagen inom branschen är 

duktiga på att arbeta hållbart. 

 

“Jag tycker inte att vi behöver skämmas på något sätt och så resoneras det inte heller 

inom branschen. Varför inte då visa upp det?” - Per Ahl, SveMin 

 

Per Ahl anser att branschen skulle gynnas av att företagens kommunikation var mer 

likartad med avseende på mängden information, detta för att öka förtroendet bland 

allmänheten gentemot gruvföretagen. Men eftersom förutsättningarna för gruvföretagen 

skiljer sig åt mellan olika gruvverksamheter, måste det finnas tekniska förutsättningar 

för att innehållet i rapporteringen ska kunna ske på ett mer likartat sätt, anser Per Ahl. 

Han menar att man inte kan förvänta sig att den lilla Lovisagruvan ska kunna redovisa i 

samma utsträckning som exempelvis Boliden och LKAB, men tror att branschen skulle 

kunna gynnas av att det fanns någon typ av standardiserad miniminivå som företagen 

var tvungna att följa. Ett exempel skulle vara en enkel, gemensam mall där företagen 

kan fylla i viktig information, möjligtvis att Länsstyrelsen skulle kunna ta fram en 

sådan. Resultatet skulle bli en väldigt förkortad hållbarhetsredovisning där företagen 

även skulle inkludera diagram och infoga kommentarer, ett arbete som ändå sker internt 

menar Per Ahl. På SveMin menar de att det handlar om att sammanställa den 

information som redan finns tillgänglig inom företagen. 
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Segment A 

Företagen i segmentet uppger olika anledningar till varför företaget har valt att börja 

redovisa i enlighet med GRI.  

 

“Varför ska vi uppfinna hjulet när det redan finns? Min uppfattning är också att GRI 

har blivit det etablerade sättet för seriösa företag att rapportera hållbarhet på. Och då 

gör vi det också” – Henrik Östberg, Boliden 

 

Även LKAB redovisar enligt GRI:s riktlinjer vilket beror på att det är ett krav som ställs 

på alla statliga företag. Malin Brännvall tror dock att företagets hållbarhetsredovisning 

hade sett annorlunda ut om de inte hade varit tvungna att redovisa enligt ramverket, då 

en vanlig feltolkning bland företag är att tillämpningsnivåerna är ekvivalenta med hög 

kvalitet. Detta medför att företag ibland strävar efter att redovisa så mycket information 

som möjligt.  

 

“På senaste år så har det blivit väldigt mycket mängduppgifter, man ser inte skogen för 

alla träd. (…) Det viktiga är ju att vi redovisar rätt data, alltså det som vi i vår 

väsentlighetsanalys och enligt intressenterna tycker är de viktigaste frågorna för LKAB 

när det gäller hållbarhet” – Malin Brännvall, LKAB 

 

Att Zinkgruvan redovisar enligt GRI:s riktlinjer beror på att de vill kunna jämföra 

företagets resultat med andra gruvor.  

 

Fördelarna som företagen beskriver handlar i första hand om att riktlinjerna är allmänt 

vedertagna samt skapar förutsättningar för att kunna jämföra resultat mellan olika 

företag. Genom att använda sig av indikatorerna får företagen även en uppfattning om 

vad som är viktigt vad gäller hållbarhet. I och med detta är också chansen större att 

företag tar fram information inom ett visst område som det annars kanske inte hade 

gjort, menar LKAB. Svårigheterna är dock, enligt företaget, att välja ut rätt indikatorer. 

LKAB anser även att ramverket har en pedagogisk effekt på företaget med avseende på 

det interna arbetet. Nackdelarna är enligt Boliden mer internt betingade; bland annat kan 

det vara svårt att få fram de underlag som krävs för redovisningen. Detta beror enligt 

företaget på att riktlinjerna inte är speciellt utformade för gruv- och metallindustrin och 

därmed måste företaget försöka anpassa indikatorerna efter företagets verksamhet. 

Nackdelen med GRI är enligt LKAB att företag riskerar att fokusera på att redovisa en 

viss mängd information, vilket gör att det för intressenterna blir svårt att läsa ut vilken 

information som faktiskt är viktig vad gäller hållbarhet för ett visst företag inom en viss 

bransch. Zinkgruvan menar att en nackdel är att företagen kan välja att redovisa olika 

mycket statistik, vilket försämrar jämförbarheten. Indikatorerna tar inte heller hänsyn 

till gruvornas geografiska belägenhet, vilket medför att vissa numeriska resultat inte är 

jämförbara mellan olika gruvor.   

 

Boliden tror att det kan finnas en korrelation mellan tillämpningsnivå och kvalitet i det 

fall där företaget har erfarenhet av att redovisa utifrån GRI:s ramverk. Vidare tror 

Boliden att företag som saknar erfarenhet riskerar att fokusera för mycket på 

tillämpningsnivåerna, vilket kan försämra kvalitén på redovisningen, då företagen 

ibland väljer att rapportera för mycket information. Ett problem är således att 

tillämpningsnivåerna fokuserar för mycket på kvantitet istället för kvalitet, en åsikt som 

delas av LKAB. Ett ytterligare problem med de olika nivåerna är att de inte säger 

någonting om hur bra företaget är på hållbarhet, menar LKAB. På Zinkgruvan anser de 
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att de olika tillämpningsnivåerna är bra på så sätt att de ger möjlighet för företagen att 

utveckla sin redovisning över tid. För att undvika att informationen blir för omfattande 

bör företagen inom samma bransch komma överens om vad som är väsentligt att 

rapportera, menar Zinkgruvan. 

 

Samtliga företag anser att de viktigaste huvudkategorierna är miljömässiga samt sociala. 

Henrik Östberg menar den ekonomiska aspekten är viktig då företaget har ett större 

ekonomiskt ansvar för samhällsutvecklingen, men då vi i Nordeuropa redan har ett 

fungerande samhällssystem blir andra delar viktigare att redovisa. LKAB fokuserar 

främst på de miljömässiga och sociala delarna i sin redovisning, men trots detta menar 

företaget att det inte går att avgöra vilken kategori som är viktigast att rapportera om då 

de olika delarna är interrelaterade med varandra. Anledningen till att företaget inte 

rapporterar fler än två indikatorer inom kategorin ekonomi beror på att det inte utgör 

något förbättringsområde eller innefattar några risker för företaget, berättar Brännvall. 

Zinkgruvan menar dock att de sociala indikatorerna främst är viktiga för koncernens 

verksamheter i andra länder, där förutsättningarna ser annorlunda ut. 

 
 BOLIDEN LKAB ZINKGRUVAN 

Började rapportera enligt GRI 2009 2008 2009 

Riktlinjer G3 G3 G3 

Nivå B B+ B  

Tabell 7. Tillämpning av GRI 

Källa: database.globalreporting.org 

Segment B 

Gällande miljörapporterna upplever inget av företagen att det finns en efterfrågan på 

dessa dokument, men att de samtidigt inte ser något problem i att publicera denna 

information då miljörapporterna trots allt utgör offentligt material, som går att få tag i 

via Länsstyrelsen. På Björkdalsgruvan anser de inte att det är nödvändigt för företaget 

att publicera miljörapporten, då främsta delen av företagets aktieägare finns i Kanada. 

Skulle företaget ha ett mer spritt aktieägarskap, är det dock möjligt att de hade känt ett 

större behov av att publicera informationen. Företaget tror även att efterfrågan på 

företagets miljörapporter kunde ha varit större om företaget hade haft problem med 

gruvdriften, med tanke på de närboende. Lovisagruvan hänvisar till företagets 

årsredovisning och anser inte heller att det är nödvändigt att publicera miljörapporten då 

de inte har några problem med sin verksamhet med avseende på miljön.  

7.2 Gemensamma indikatorer 

 

I detta avsnitt presenterar vi de hållbarhetsredovisande företagens gemensamma 

miljömässiga indikatorer enligt GRI:s riktlinjer. I tabell 8 och 9 har vi sammanställt de 

redovisade indikatorerna. Vi har även markerat de gemensamt redovisade indikatorerna 

för samtliga företag, för att synliggöra för läsaren hur rapporteringen bland företagen ser 

ut i dagsläget. Vi har därefter sammanställt samtliga gemensamma indikatorer i tabell 

10 nedan. Dessa indikatorer har hämtats från företagens senast publicerade 

hållbarhetsredovisningar på respektive företags hemsida (för definition av indikatorerna, 

se bilaga 1, tabell 1 och 2). Då Zinkgruvan inte har någon förteckning över sina 

redovisade indikatorer, blev vi tvungna att jämföra innehållet i företagets 

hållbarhetsredovisning med definitionerna av indikatorerna (se bilaga 1). För att 

analysen skulle bli så tillförlitlig som möjligt jämförde vi informationen i Zinkgruvans 
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hållbarhetsredovisning med informationen som LKAB och Boliden redovisat för 

respektive indikator, då dessa företag har angett exakta sidnummer för sina indikatorer. 

Vi letade även efter vissa nyckelord i Zinkgruvans redovisning, med utgångspunkt från 

definitionerna av indikatorerna. 

 

 
 
Tabell 8. Redovisade miljömässiga indikatorer 

 
Tabell 9. Redovisade branschspecifika indikatorer 

 
 

Tabell 10. Gemensamt redovisade indikatorer 

7.3 Jämförande analys 

Under detta avsnitt avser vi jämföra de gemensamt redovisade indikatorerna som 

presenterats ovan med den information som finns att hämta i de icke redovisande 

gruvföretagens miljörapporter. Denna information har hämtats från företagens senast 

utgivna miljörapporter från 2012, vilka vi har fått tillgång till via Länsstyrelsen. Vi har 

inte tagit hänsyn till huruvida alla företagen i segment B gemensamt rapporterat dessa i 
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sina miljörapporter, utan vi har endast undersökt vilka delar av företagens 

miljörapporter som kan anses som helt, delvis eller inte alls jämförbara. I tabell 12 

synliggörs den information i miljörapporterna som överensstämmer med indikatorernas 

specificering enligt GRI. Nedan i tabell 11 presenteras huruvida informationen är 

hämtad ur en miljörapport eller endast finns internt hos företaget. Detta följs av en 

presentation av företagens beskrivning av den interna informationen.  

Där: 

 

 
Tabell 11. Innehåll i miljörapporter i enlighet med GRI:s indikatorer 

1. Lovisagruvan innehar denna information, denna utgörs i huvudsak av diesel och 

energi från elnätet. 

 

2. Dannemora Mineral innehar endast en beskrivning av hur utsläpp till grundvatten 

påverkar vatten habitaten. 

 

3. Björkdalsgruvan beskriver att företaget inte har någon sådan påverkan med avseende 

på att företaget inte är verksamt i närheten av områden med dessa klassifikationer. 

 

4. Dannemora Mineral beskriver att företaget internt har information gällande 

växthusgaser. 

 

5. Björkdalsgruvan beskriver att företaget internt har information gällande växthusgaser. 

 

6. Dannemora Mineral innehar endast information om NOx & SOx ämnen som 

tillkommit av användning av fordon. 

 

7. Björkdalsgruvan beskriver att företaget internt har information gällande NOx ämnen i 

verksamheten. 

 

8. Dannemora Mineral har för verksamhetsår 2012 inte diariefört denna typ av 

information, men kommer under år 2013 att diarieföra informationen. 

 

9. Dannemora Mineral har inte blivit ålagd någon sanktion av denna art. Således innehar 

företaget informationen. 
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10. Lovisagruvan har inte blivit ålagd någon sanktion av denna art. Således innehar 

företaget informationen. 

 

11. Dannemora Mineral har i sin verksamhetsplan estimerat andelen av deras totala 

brytning av gråberg som kan anses som potentiell miljöfara. 

 

12. Lovisagruvan beskriver att företaget innehar denna information. 

I denna del avser vi att analysera jämförbarheten mellan innehållet i de miljömässiga 

indikatorerna enligt GRI:s riktlinjer samt innehållet i miljörapporterna. Detta kommer 

att göras indikator för indikator och jämförbarheten kommer att bedömas som helt, 

delvis eller inte alls.  

 

Där: 

 

EN1 Materialanvändning i vikt och volym          

Indikator EN1 handlar om att företagen i vikt eller volym ska ange vilka material som 

används i produktionen. I punkt 14.6 i Björkdalsgruvans miljörapport samt i 

Lovisagruvans material- och avfallsbilaga till deras miljörapport beskriver företagen i 

vikt eller volym de material som används i produktionen. I Dannemora Minerals 

miljörapport har vi inte kunnat hitta denna information. Vi anser att den information 

som återfinns i de två företagens miljörapporter är helt jämförbar med den information 

som används i hållbarhetsredovisningarna i enlighet med GRI.   
 

EN3 Direkt energianvändning per primär energikälla           

Indikator EN3 handlar om att företagen ska ange den totala energiförbrukning som 

används i verksamheten, detta per primär energikälla. I punkt 14.4 och 14.5 i 

Björkdalsgruvans miljörapport samt i punkt 12 i Dannemora Minerals miljörapport 

uppger företagen likvärdig information som i indikator EN3. Vi anser att denna 

information är helt jämförbar med den information som anges enligt GRI:s riktlinjer.  

 

Lovisagruvan, som inte anger denna information, uppger att de internt har tillgång till 

denna information.  
   

EN5 Minskad energianvändning genom sparande av effektivitetsförbättringar        

Paragraf 4§ 12 i Naturvårdsverkets föreskrifter handlar om att redovisa betydande 

åtgärder som genomförts under året med syftet att minska verksamhetens energi- och 

råvaruförbrukning. Punkt 17 i Björkdalsgruvans miljörapport samt punkt 11 i 

Dannemora Minerals miljörapport och slutligen punkt 12 i Lovisagruvans miljörapport 

utgår från 4§ 12. Samtliga företag beskriver vilka åtgärder de vidtagit under året för att 

minska energiförbrukningen under dessa punkter. Denna information är dock inte 

numerisk likt GRI-indikatorn EN5. Därmed anser vi att denna information delvis 

överensstämmer med den information som anges i indikator EN5.  
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EN12 Beskrivning av väsentlig påverkan från aktiviteter, produkter och tjänster på den 

biologiska mångfalden i skyddande områden, samt områden med hög biodiversitet 

utanför skyddande områden       ☐  

Denna information har vi inte funnit i företagens miljörapporter. Därmed saknas 

information som kan liknas vid indikator EN12. Gällande jämförbarheten mellan 

innehållet i miljörapporterna och indikator EN12 anser vi att det inte finns någon 

jämförbarhet alls då informationen inte anges.  

Två av tre företag uppger dock att de internt har liknande information. Dannemora 

Mineral berättar att företaget har information om hur deras utsläpp till grundvatten 

påverkar vattenhabitaten. Björkdalsgruvan beskriver att företaget inte har någon 

påverkan på den biologiska mångfalden med avseende på att området där företaget 

bedriver verksamhet inte har en sådan klassifikation. Vi noterar därmed att dessa två 

företag delvis har denna information internt inom företagen. 

EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser     ☐  

Vi har inte funnit denna information i någon av miljörapporterna. Därmed saknas 

information helt gällande indikator EN16 och således finns inte någon jämförbarhet alls 

mellan miljörapporterna och hållbarhetsredovisningarna. Med tanke på att vi inte funnit 

några föreskrifter från naturvårdsverket i företagens miljörapporter menar vi att detta 

kan vara en förklaring till varför företagen inte har noterat denna information. 

 

På Björkdalsgruvan och Dannemora Mineral har de tillgång till informationen internt. 

 

EN20 NOx, SOx samt andra väsentliga luftföroreningar, i vikt per typ        ☐  

Vi har inte lyckats hitta någon information gällande svavel- och kväveutsläpp till luft i 

någon av företagens miljörapport. I bilagorna till företagens miljörapporter återfinns 

information om utsläppsämnen per typ till vattenrecipienter. Denna information är dock 

inte jämförbar då indikator EN20 syftar till utsläpp till luft. I Naturvårdsverkets 

föreskrifter, närmare 4§ 8 anges: ”utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft 

från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer, 

NFS 2002:26”. Det finns således förutsättningar för att företagen ska rapportera denna 

typ av information, dock anger samtliga företag i sina miljörapporter att denna 

information i dagsläget inte är nödvändig för företagen att rapportera. Då informationen 

inte rapporteras anser vi att det inte heller finns någon jämförbarhet mellan 

miljörapporterna och indikator EN20. 

 

Dannemora beskriver att de internt har information om NOx och SOx- utsläpp som 

tillkommit av användning av fordon. Således noterar vi att detta företag delvis har 

tillgång till denna information internt. Även Björkdalsgruvan har tillgång till 

informationen. 
 

EN21 Totalt utsläpp till vatten, per kvalitet och recipient          

Samtliga företag har i en bilaga till sin miljörapport information om olika ämnesutsläpp 

till vattenrecipienter. Ämnena som anges i miljörapporterna är jämförbara med de 

ämnen som företagen som hållbarhetsredovisar i enlighet med GRI rapporterar. 

Däremot skiljer sig måttangivelsen mellan rapporterna; i miljörapporterna anges 

andelen ämnesutsläpp i vatten via ml/l men GRI föreslår att företagen ska ange totala 
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mängden utsläpp. Vi anser därmed att innehållet i vattenbilagorna delvis är jämförbart 

med den information som anges i indikator EN21.  

  

EN22 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod         

I en av miljörapporterna finns information gällande avfallshantering. I punkt 14.7 i 

Björkdalsgruvans miljörapport anges information av avfall per typ och vikt. Företaget 

anger också vad som ska klassificeras som miljöfarligt avfall. Vi anser att denna 

information är i enlighet med innehållet som anges i indikator EN22. Således anser vi 

att informationen i punkt 14.7 i Björkdalsgruvans miljörapport och indikator EN22 är 

helt jämförbar.  

Dannemora Mineral beskriver att denna information inte noterats under verksamhetsåret 

2012 men att företaget följande år kommer att registrera densamma, dock endast internt.  

 

EN28 Monetärt värde av betydande böter, och det totala antalet icke-monetära 

sanktioner till följd av överträdelser av miljölagstiftning och bestämmelser 

           

I punkt 11 i Björkdalsgruvans miljörapport beskriver företaget anmälningsärenden och 

förelägganden. Företaget beskriver de ärenden som under året inkommit till ansvarig 

myndighet, dock är inget av dessa ärenden av monetärt värde. Vi anser att 

informationen i Björkdalsgruvans miljörapport delvis är jämförbar med den information 

som anges i EN28. 

 

De två andra företagen anger inte detta i sin miljörapport men uppger att de inte har 

blivit tilldelade några monetära sanktioner eller böter. Därmed kan det anses som att 

dessa företag har denna information internt. 

 

MM3 Total mängd gråberg, bearbetningsavfall och slagg som innebär potentiella 

miljöfaror                                  ☐  

Vi anser att det inte finns någon information i miljörapporterna med samma innehåll 

som det som anges i indikator MM3. I miljörapporterna finns det information om 

mängd bruten malm och gråberg, dock med skillnaden att denna information inte är 

kategoriserad som potentiell miljöfara. Således anser vi att den information som finns 

miljörapporterna inte är jämförbar med den som anges i GRI:s riktlinjer. Detta med 

tanke på att informationen inte kategoriseras som potentiella miljöfaror.  

Dannemora Mineral beskriver att de har denna information internt då de har estimerat 

hur mycket av deras totala mängd gråberg som kommer att utgöra en potentiell 

miljöfara i framtiden. Lovisagruvan berättar också att de innehar denna information 

internt.  

 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattande tabell över jämförbarheten i rapporterna.  

Där: 
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Tabell 12. Sammanfattande tabell 
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8 Slutsatser 

Kapitlet inleds med studiens slutsatser. Utifrån vår analys har vi identifierat vilka 

dimensioner som vi anser kan hjälpa oss att förstå skillnaderna i kommunikationen av 

hållbarhetsarbete mellan företagen. Därefter presenteras en sammanställning av den 

jämförande analysen av miljömässiga indikatorer och miljörapporter vilket leder fram 

till studiens rekommendationer. Kapitlet avslutas med studiens förslag till vidare 

forskning. 

 

8.1 Påverkande dimensioner 

Jenkins & Yakevlova (2006) fastslog i sin studie, som inkluderade de tio största 

gruvföretagen i världen, att det inte gick att jämföra företagens hållbarhetsredovisningar 

med tanke på att innehåll och ambitionsnivå varierade mellan företagen. Tidigare 

studier visar att det finns vissa utmaningar förknippade med företagens CSR-

kommunikation. Dessa utmaningar består i vad företag bör kommunicera, hur de bör 

kommunicera samt till vem företagen bör kommunicera. Dessa utmaningar går i sin tur 

att relatera till olika dimensioner som relaterar till företagens verksamhet. Syftet med 

studien var således att ta reda på vilka av dessa dimensioner som kan hjälpa oss att 

förstå varför kommunikationen bland företagen skiljer sig åt. Resultatet av vår studie 

visar att de dimensioner som påverkar skillnaderna i redovisning mellan företagen inom 

den svenska gruvindustrin är följande: 

 

Organisation 

Vi anser att storleken på företagens omsättning kan förklara i vilken utsträckning 

företagen har tillgång till resurser för kommunikation av hållbarhetsarbete. Detta kan 

således förklara varför kommunikationen av hållbarhetsarbetet skiljer sig åt. Det är 

rimligt att anta att bolag med mindre spritt ägande inte upplever samma behov att 

kommunicera till sina ägare genom en hållbarhetsredovisning, då det inte existerar 

informationsasymmetri i lika hög utsträckning som hos bolag med mer spritt ägande. 

Detta är även vad vi kommit fram till i denna studie, då informationsassymmetrin hos 

de företag som i dagsläget inte hållbarhetsredovisar inte är lika påtaglig som hos de 

företag som redovisar. Vi anser även att ägarstrukturerna i de olika bolagen kan förklara 

varför kommunikationen av hållbarhetsarbetet skiljer sig åt.  

 

Intressenter 

Du m.fl. (2010, s. 15) betonar vikten av att anpassa sin kommunikation efter respektive 

målgrupp då olika intressenters behov och förväntningar skiljer sig åt. Denna utmaning 

består delvis i att identifiera vem företaget ska kommunicera till, men även hur företaget 

bäst når ut till intressenterna. De företag som nämner aktieägare bland sina viktigaste 

intressenter upprättar även hållbarhetsredovisningar i högre utsträckning än de andra 

företagen i studien. Detta ligger i linje med Dawkins (2005) resonemang. De företag 

som inte hållbarhetsredovisar nämner i högre grad lokalbefolkningen som sin viktigaste 

intressent och samtliga företag är överens om att det finns bättre kanaler att använda sig 

av då de ska kommunicera med de närboende. Hållbarhetsredovisningen är däremot 

viktig med avseende på bland annat aktieägare samt investerare.  

 

   Ansvar 

Vi anser att skillnaderna i kommunikation mellan företagen kan förklaras av vilken nivå 

i Carrolls pyramid företagen befinner sig på. Det är rimligt att anta att företag som 
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befinner sig på de grundläggande ansvarsnivåerna inte känner samma behov av att 

kommunicera sitt hållbarhetsarbete med tanke på att företagen redan anses legitima ur 

ett juridiskt samt ekonomiskt perspektiv. Företagen som befinner sig på dessa 

grundläggande nivåer känner därmed inte samma behov av att kommunicera med sina 

intressenter som företag som befinner sig på en högre nivå. Vi menar att det torde vara 

mer angeläget för företag som befinner sig på den etiska eller filantropiska ansvarsnivån 

att kommunicera sitt hållbarhetsarbete, då företagen gör mer än vad som krävs enligt 

lagar och regelverk och vill således kommunicera detta till sina intressenter. Detta 

påverkar vad och hur företagen kommunicerar sitt CSR-arbete. 

 

Imitation 

Denna dimension relaterar till hur företagen kommunicerar sitt hållbarhetsarbete. Vi 

menar att företag i de olika segmenten väljer att utforma sin kommunikation av 

hållbarhetsarbete genom att titta på hur andra i storleksordningen jämförbara företag 

gör. Den institutionella teorin föreslår att företag inom en viss bransch tenderar att 

efterlikna varandra efter en viss tid. Vi menar dock att företagen i huvudsak endast kan 

relatera till i storleksordningen jämförbara företag vilket kan förklara skillnaderna i 

kommunikationen. Därmed antar vi även att om något företag inom segment B börjar 

hållbarhetsredovisa, skapas förutsättningar för att även de andra företagen ska börja 

redovisa.  

 

Gynnsamma förhållanden 

Företag som upplever små miljöproblem i samband med gruvbrytningen anser inte att 

det är nödvändigt att kommunicera i lika hög utsträckning som andra företag. Denna 

dimension påverkas alltså av hur och hur mycket företagen kommunicerar. Dessa 

företag upplever även att de har ett gynnsamt förhållande på orten och att 

lokalbefolkningen är positivt inställd till företagets verksamhet. Detta kan således 

förklara varför vissa företag inom gruvindustrin inte upprättar hållbarhetsredovisningar. 

 

8.2 Gemensam information och jämförbarhet 
 

Gemensam information 

Tidigare studier inom samma bransch föreslår att en mer likartad kommunikation 

gällande företagens hållbarhetsarbete skulle vara till branschens fördel. I vår 

innehållsanalys har vi sammanställt de miljömässiga och branschspecifika indikatorerna 

som är gemensamt redovisade för samtliga företag i segment A. Syftet med detta var att 

finna en gemensam nivå hos företagen som hållbarhetsredovisar enligt GRI.  

 

De gemensamma miljömässiga indikatorerna rör kategorierna material, energi, 

biologisk mångfald, utsläpp till luft och vatten samt avfall och slutligen efterlevnad (se 

bilaga 1, tabell 1 för specifikation av aspekter). Således rapporterar företagen inte 

gemensamt några miljömässiga indikatorer inom kategorierna vatten, produkter och 

tjänster, transport eller övergripande. Vi kan konstatera att företagen totalt sett 

rapporterar flest indikatorer under kategorin utsläpp till luft och vatten samt avfall. Vi 

anser att detta kan förstås av att företagen verkar inom en miljöintensiv bransch, vilket 

medför att dessa indikatorer kanske kan anses mer relevanta att rapportera för denna typ 

av företag. Den miljömässiga informationen som företagen rapporterar i sina 

hållbarhetsredovisningar, som dessutom är gemensam för samtliga företag är 
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sammanfattningsvis EN1, EN3, EN5, EN12, EN16, EN20, EN 21, EN22, EN 28 samt 

MM3. 

 

 

 
Tabell 13. Resultat av analys 

 

Jämförbarhet 

Vår avsikt var även att undersöka jämförbarheten mellan innehållet i de miljömässiga 

indikatorerna och informationen i miljörapporterna. I vår analys har vi kommit fram till 

att tre av indikatorerna är helt jämförbara med information i några av företagens 

miljörapporter. Dessa indikatorer är EN1, EN3 samt EN22. Ytterligare tre av 

indikatorerna är delvis jämförbara med informationen som vi funnit i företagens 

miljörapporter. Dessa är EN5, EN21 och EN28. Slutligen har vi funnit att fyra av 

indikatorerna inte alls är jämförbara med informationen i miljörapporterna. Dessa är 

EN12, EN16, EN20 samt MM3.  

 

Resultatet av analysen visade att viss information i miljörapporterna förmedlas mer 

frekvent än annan. I vissa fall rapporterade endast ett företag denna information i sin 

miljörapport men vår undersökning visade att vissa företag har tillgång till denna 

information internt i företaget, trots att de inte rapporterar den. Dessa indikatorer är 

EN12, EN16, EN20, EN22, EN28 samt MM3 (se tabell 11). Då företagen inte 

rapporterar denna information kan vi dock inte säga att den är jämförbar med 

indikatorerna. Vi kan däremot konstatera att företagen i vissa fall har informationen 

tillgänglig internt och vi anser därför att det finns förutsättningar för att rapporteringen 

mellan de två segmenten i framtiden ska bli än mer likartad med avseende på den 

miljömässiga informationen, då informationen i många fall finns i företagens 

miljörapporter eller internt.  

8.3 Rekommendationer 

Studiens praktiska bidrag förser företagen med kunskap om jämförbarheten mellan 

företagens miljörapporter och hållbarhetsredovisningar enligt GRI:s regelverk. 

Resultatet är framförallt av värde för de företag som inte upprättar 

hållbarhetsredovisningar i dagsläget, men även för branschen som helhet då vi anser att 

en mer likartad hållbarhetsredovisning kan gynna gruvindustrin. Det är även till fördel 

för företagen att kunna jämföra sina resultat inom branschen. 
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I våra samtal med företagen framgick det att tillämpningsnivåerna i GRI:s riktlinjer 

uppmuntrar företagen att redovisa många indikatorer, vilket kan påverka kvalitén på 

redovisningen. I vår analys har vi kommit fram till vilka indikatorer som företagen 

rapporterar gemensamt och att samtliga redovisande företag använder sig av dessa 

indikatorer tyder på att indikatorerna är relevanta och väl valda. Vi menar att de 

gemensamt redovisade indikatorerna utgör en rimlig nivå att börja på för de företag som 

inte hållbarhetsredovisar i dagsläget. 

 

Vår undersökning visade även att informationen enligt GRI:s indikatorer i många fall 

fanns tillgänglig i företagens miljörapporter men även internt inom företagen. Det är 

således en fråga om att sammanställa information som redan finns tillgänglig inom 

företagen, vilket skulle bidra till en mer jämförbar rapportering inom branschen. För 

extra tydlighet föreslår vi att företagen använder sig av GRI:s indikatorbenämningar, 

vilket skulle förbättra jämförbarheten ytterligare. Ett förslag är att företagen inkluderar 

denna information i sina årsredovisningar, då företagen i dagsläget redan har viss 

miljömässig information här. Ett annat alternativ vore att företagen publicerar 

informationen på sina hemsidor, vilket vi tror vore det enklaste sättet för företagen att 

publicera informationen på. Detta skulle medföra att rapporteringen inom branschen 

blev mer homogen. 

8.4 Förslag till fortsatt forskning 

Då en majoritet av företagen ansåg att det föreligger ett legitimitetsproblem inom 

branschen vore det intressant att undersöka huruvida intressenterna uppfattar branschen 

som legitim. Studien skulle således genomföras ur ett intressentperspektiv eftersom det 

är intressenterna som legitimerar företagets verksamhet.  

Det skulle även vara intressant att genomföra en jämförande studie av 

hållbarhetsredovisningar mellan företag som verkar inom olika miljöintensiva 

branscher, så som exempelvis vattenkraft, kärnkraft, skogsindustrin samt gruvindustrin.  

Vilka indikatorer rapporterar de olika branscherna? Hur skiljer sig 

hållbarhetsredovisningarna med avseende på innehåll och mängd? 

I denna studie har vi endast undersökt vilka miljömässiga indikatorer de olika företagen 

rapporterar. Det kan därför vara av intresse att analysera hållbarhetsredovisningarna 

utifrån alla tre huvudkategorier enligt GRI:s ramverk, det vill säga även de ekonomiska 

och sociala indikatorerna. Detta för att skapa en helhetsbild av rapporteringen. Även här 

vore det intressant att jämföra redovisningen utifrån olika miljöintensiva branscher. 

Vilken huvudkategori är viktigast inom respektive bransch? Varför? 

Med tanke på att företagen upplever vissa brister hos GRI:s ramverk, bland annat de 

olika tillämpningsnivåerna, vore det av intresse att undersöka hur ramverket kan 

förbättras utifrån företagens åsikter. Vi reserverar oss för att vissa ändringar kommer att 

ske då de nya riktlinjerna, G4, kommer ut i slutet av sommaren. 
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9 Sanningskriterier 

I detta avsnitt presenteras de sanningskriterier som är relevant för studien. Dessa 

sanningskriterier är tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet. Genom att relatera 

dessa till den egna studien tillåts läsaren själv bedöma studiens trovärdighet.

 
 

Guba & Lincolns menar i sina två studier (1985, 1994, refererade i Bryman & Bell 

2005, s. 306) att det är nödvändigt att definiera andra sanningskriterier än de som 

föreslås till den kvantitativa forskningen för att kunna bedöma kvalitén hos en kvalitativ 

undersökning, En direkt applicering av de ortodoxa kvantitativa sanningskriterierna 

reliabilitet och validitet i en kvalitativ studie resulterar ofta i en osäkerhet och 

tveksamhet i studiens trovärdighetsbedömning. Förklaringen till detta är att 

sanningskriterierna reliabilitet och validitet ofta förutsätter att forskarna kan komma 

fram till en enda absolut bild av den sociala verkligheten. Den kvalitativa forskningen 

föreslår ofta att det torde finnas mer än en beskrivning av verkligheten (Lincoln & Guba 

1985, refererad i Bryman & Bell 2005, s. 306). Därmed anser vi att de kvantitativa 

sanningskriterierna inte blir applicerbara på denna studie och vi avser att bedöma 

studiens trovärdighet med de alternativa sanningskriterierna som Lincoln & Guba 

(1985, 1994) definierar. Dessa kriterier är trovärdighet samt äkthet.  

9.1 Trovärdighet 

 

Tillförlitlighet 

Kriteriet tillförlitlighet föreslår att om det existerar flera olika definitioner av 

verkligheten så bedöms trovärdigheten i forskarens egen beskrivning av verkligheten 

utifrån andra personers bedömning. Tillförlitligheten i en studies resultat skapas genom 

att forskaren bland annat säkerställt att studien genomförts i enlighet med de regler som 

existerar samt att forskarna rapporterar resultatet och materialet till de respondenter som 

är en del av den sociala verklighet som studien ämnar undersöka. Detta görs för att 

bekräfta att forskarna uppfattat verkligheten på ett korrekt sätt. För att säkerställa 

tillförlitligheten i studien har vi genomfört denna i enlighet med de etiska riktlinjer som 

finns redovisade i avsnitt 2.10. Utöver detta har vi efter intervjuernas genomförande 

kontaktat respondenterna så att de fått möjlighet att verifiera att vi uppfattat 

intervjupersonernas åsikter korrekt. I de fall vi har missuppfattat respondenternas åsikter 

har vi justerat detta. 

Överförbarhet 

Med tanke på att den kvalitativa forskningen generellt sett omfattar en mindre grupp 

med vissa gemensamma egenskaper tenderar den kvalitativa forskningens resultat att 

endast fokusera på det kontextspecifika samt meningen alternativt betydelsen hos den 

del av verkligheten som studeras (Bryman & Bell, 2005, s. 307). Med anledning av 

detta föreslår Geertz (1973, refererad i Bryman & Bell, 2005, s. 307) att den kvalitativa 

forskaren ska fokusera på att utföra fylliga och djupa beskrivningar av detaljer i den 

sociala verklighet och kultur som forskaren utför studien i. Detta menar Guba & 

Lincoln (1994, refererad i Bryman & Bell, s. 307) kan underlätta för andra läsare av 

studien att bedöma överförbarheten av resultaten till en annan miljö.  

För att ge läsaren en kontextuell förståelse har vi i problembakgrunden samt i 

problemdiskussionen redogjort för den problematik som gruvindustrin är förknippad 

med. I studiens teorikapitel har vi sedan beskrivit gruvindustrin med avseende på andel 
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av BNP, export, arbetstillfällen och så vidare. Genom detta hoppas vi kunna ge läsaren 

en bild av verkligheten som studien grundar sig i. Slutligen har vi valt att inkludera 

branschorganisationen SveMin i denna studie för att om möjligt få en bredare förståelse 

för den kultur som finns inom branschen. Utöver detta har vi så långt det är möjligt 

försökt redogöra för omständigheterna vid intervjutillfällena i de fall vi anser att det har 

kunnat påverka studiens resultat.   

Pålitlighet 

Guba & Lincoln (1994, refererad i Bryman & Bell, 2005, s. 307) anser att begreppet 

pålitlighet kan ses som en motsvarighet till begreppet reliabilitet vilket används inom 

den kvantitativa forskningen. För att studiens trovärdighet ska kunna bedömas utifrån 

detta kriterium måste forskarna anta ett granskande synsätt. Således är det även en 

förutsättning att forskarna redogör för samtliga faser i studien, det vill säga 

problemformulering, val av respondenter och så vidare. Detta för att externa läsare ska 

kunna fungera som granskare av studien. Denna granskning kan ske löpande under 

processen. Bryman & Bell (2005, s. 306) anser dock att denna metod inte är speciellt 

vanlig då datamaterialet som genereras i en kvalitativ studie oftast är väldigt omfattande 

och således blir denna metod mycket tidskrävande för en extern granskare. För att det 

ska vara möjligt att granska denna studie externt har vi försökt redogöra för studiens 

tillvägagångsätt så tydligt och utförligt som möjligt. Detta har vi beskrivit i den 

praktiska metoden, där vi stegvis redogör för hur studiens har genomförts. Utöver detta 

har vi under studiens gång fått materialet externt granskat av vår handledare.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera 

Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att forskaren agerar utifrån kännedom 

om att det inte är möjligt att skapa en fullständig objektivitet i samhällelig forskning. 

Därför föreslås det att forskaren ska kunna styrka och konfirmera att denna har agerat i 

god tro, det vill säga att forskaren inte har tillåtit personliga värderingar eller sin egna 

teoretiska referensram påverka utförandet av studien och inte heller låtit dessa påverka 

studiens slutsatser (Guba & Lincoln, 1994, refererad i Bryman & Bell, 2005, s. 307 - 

308). I avsnitt 2.1 har vi redogjort för våra tidigare erfarenheter, som eventuellt kan 

komma att påverka studien. Vår ambition har varit att förhålla oss objektiva till studien 

och detta har vi försökt att säkerställa genom att sträva efter att ge en nyanserad bild av 

problemet samt att vi varit noggranna med att återge vad som utgör våra personliga 

åsikter. Vid utformningen av intervjumallen har vi eftertänksamt utformat frågorna för 

att undvika att ställa ledande frågor vid intervjutillfället, då risken finns att 

respondenternas svar återspeglar våra personliga åsikter. För att undvika att våra egna 

åsikter ska påverka studien har vi efter sammanställningen av intervjumaterialet låtit 

respondenterna ta del av materialet, så att de fått möjlighet att konfirmera resultatet. 

 

9.2 Äkthet 
Guba & Lincoln (1994, refererad i Bryman & Bell, 2005, s. 308) redogör även för fem 

äkthetskriterier; rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 

autenticitet samt taktisk autenticitet. Dessa kriterier behandlar forskningens politiska 

konsekvenser. Vi har endast valt att redogöra för den förstnämnda av de fem kriterierna 

då vi anser att resterande inte är relevanta för denna studie. 

Rättvis bild 

En fråga som forskaren bör ställa sig är om undersökningen ger en rättvis bild av 

åsikterna och uppfattningarna som innehas av den grupp individer som studerats. Med 
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detta menar Guba & Lincoln (1994, refererad i Bryman & Bell, 2005, s. 309) att studier 

ibland kan innehålla syftningsfel.  Vid resultatredovisningen har vi försökt att vara 

tydliga med att återge vilka åsikter som hör till respektive respondent. 
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Bilaga 1. GRI:s resultatindikatorer 

 

Tabell 1. Miljöindikatorer 

K = kärnindikator,  T = tilläggsindikator 

 

Aspekt Typ Benämning Beskrivning 

Material K EN1 Materialanvändning i vikt och volym 

K EN2 Återvunnet material i procent av materialanvändning 

Energi K EN3 Direkt energianvändning per primär energikälla 

K EN4 Indirekt energianvändning per primär energikälla 

T EN5 Minskad energianvändning genom sparande av 

effektivitetsförbättringar 

T EN6 Initiativ för att tillhandahålla produkter och tjänster som 

är energieffektiva eller baserade på förnyelsebar energi, 

samt minskningar av energibehovet som ett resultat av 

dessa initiativ  

T EN7 Initiativ för att minska indirekt energianvändning samt 

uppnådd reducering 

Vatten K EN8 Total vattenanvändning per källa 

T EN9 Vattenkällor som väsentligt påverkas av 

vattenanvändning 

T EN10 Återvunnen och återanvänd vattenvolym, i totala siffror 

och i procent av totalt använd volym 

K EN11 Lokalisering och storlek av ägd, hyrd och brukad mark, i 

eller intill skyddade områden med högt biologiskt 

mångfaldsvärde utanför skyddande områden 

K EN12 Beskrivning av väsentlig påverkan från aktiviteter, 

produkter och tjänster på den biologiska mångfalden i 

skyddande områden, samt områden med hög 

biodiversitet utanför skyddande områden 

T EN13 Skyddade eller restaurerade habitat (livsmiljöer) 

T EN14 Strategier, pågående åtgärder och planer för att framgent 

hantera påverkan på den biologiska mångfalden 

T EN15 Antal IUCN-rödlistade arter och nationellt skyddade arter 

med habitat i områden som påverkar av verksamheten 

Biologisk 

mångfald 

 

K EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt 

K EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt 

T EN18 Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, samt 

uppnådd minskning 

K EN19 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen, i vikt 

K EN20 NOx, SOx samt andra väsentliga luftföroreningar, i vikt per 

typ 

K EN21 Totalt utsläpp till vatten, per kvalitet och recipient 

K EN22 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod 

K EN23 Total antal och volym väsentligt spill 

T EN24 Vikt transporterat, importerat, exporterat eller behandlat 

avfall, som klassats som miljöfarligt enligt villkoren i 

Baselkonventionens bilagor I, II, III och VIII, samt procent 

transporterat avfall som transporterats internationellt 

T EN25 Identitet, storlek, skyddsstatus och värde avseende 

biologisk mångfald för vattenmassor med tillhörande 

habitat som väsentligt påverkas av den redovisande 

organisationens utsläpp av vatten samt dess avgivna 

avrinningsvatten 

Produkter 

och tjänster 

K EN26 Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och 

tjänster, samt resultat härav 

K EN27 Procent sålda produkter och deras förpackningar som 

återinsamlas, per kategori 

Efterlevnad K EN28 Monetärt värde av betydande böter, och det totala antalet 

icke-monetära sanktioner till följd av överträdelser av 

miljölagstiftning och – bestämmelser 

Transport T EN29 Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter 
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och andra och material som används i organisationens 

verksamhet, inklusive medarbetarnas 

arbetsresor/tjänsteresor 

Övergripande T EN30 Sammanlagda kostnader och investeringar för miljöskydd 

per typ 

 

Tabell 2. Branschspecifika indikatorer 

K = kärnindikator,  T = tilläggsindikator 

 

Bransch Typ Benämning Beskrivning 

MM1 K EN Mängden mark (ägd eller arrenderad, används i 

produktionen eller i utvinningen) störd eller rehabiliterad 

MM2 K EN Antalet och andelen av totala områden, som kräver en 

biologisk mångfaldsverksamhetsplan i enlighet med 

angivna kriterier, samt andelen av dessa områden som 

redan innehar verksamhetsplaner 

MM3 K EN Total mängd gråberg, bearbetningsavfall och slagg som är 

innebär potentiella miljöfaror  

MM4 K LA Antalet strejker och utelåsningar som överstiger en 

veckas tid, via land 

MM5 K HR Totalt antal aktiviteter som äger rum inom eller angränsar 

till ursprungsbefolkningarnas områden, samt antal och 

andel av aktiviteter eller områden där det existerar 

formella avtal med ursprungsbefolkningarna 

MM6 K SO Antal samt beskrivning av signifikanta konflikter, 

relaterade till markanvändning, sedvanliga rättigheter hos 

lokal- och ursprungsbefolkningarna 

MM7 K SO Till vilken utsträckning klagomål användes för att lösa 

tvister relaterade till markanvändning, sedvanliga 

rättigheter hos lokal- och ursprungsbefolkningar 

MM8 K SO Antalet (samt andelen) av företagets aktivitetsområden 

där hantverksmässig- samt småskalig gruvbrytning äger 

rum eller där gruvbrytning angränsar till 

aktivitetsområdet; relaterade risker och åtgärder vidtagna 

för att hantera och reducera dessa risker 

MM9 K SO Områden där omplacering av hushåll ägt rum, antalet 

hushåll som omplacerats i varje område samt en 

beskrivning av hur hushållens försörjningsmöjligheter har 

påverkats av processen  

MM10 K SO Antal och andel av aktiviteter som har innehar 

nedläggningsplaner 

MM11 K PR Program och framsteg relaterat till materiellt förvaltarskap 
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Bilaga 2. Intervjumall metallgruvor 
 

 

Bakgrundsinformation 

  
 Vilken position inom företaget har du och kan du i korta drag beskriva dina 

arbetsuppgifter? 

 

 Hur länge har du arbetat inom gruvindustrin? 

 

Ansvar och hållbar utveckling 
 

 Har företaget en särskild avdelning för hållbarhetsfrågor? Om ja, beskriv 

kortfattat om deras verksamhet. 
 

 Vad innebär begreppet hållbar utveckling för ert företag?  
 

 Arbetar företaget aktivt för att främja en hållbar utveckling? Om ja, vad gör 

företaget? Om nej, vilka motiv ligger bakom detta? 

 

 Vad anser ni att metallgruvorna har för ansvar med avseende på miljö? 

 

 Arbetar företaget med bemanningsföretag och entreprenader? Om ja, hur stor del 

av verksamheten utgörs av dessa typer av företag?  

 

 Tar företaget lika stort ansvar för entreprenörernas/ bemanningsföretagens 

verksamhet som sin egen? Om ja, på vilket sätt. Om nej, kan du säga något mer 

om det? 

 

 Kommunicerar ni kring ert hållbarhetsarbete? Om ja, på vilka sätt kommunicerar 

ni ert hållbarhetsarbete? Om flera sätt används, vilket anser ni är det bästa sättet 

att kommunicera ert hållbarhetsarbete på?  

 

Intressenter 

 

 Vilka anser ni är företagets viktigaste intressenter med avseende på företagets 

hållbarhetsarbete och kommunikationen av detta? 

 

 Anser ni att intressenterna har rätt att ta del av den miljömässiga informationen 

som finns tillgänglig inom företaget?  
 

 Hur mycket av informationen anser ni att intressenterna har rätt att ta del av? 

 

Innehåll i kommunikationen 
 

 Vilka hållbarhetsfrågor kommunicerar ni i dagsläget? 

 

 Vilken information beträffande företagets hållbarhetsarbete efterfrågar företagets 

viktigaste intressenter?   

 

 I vilken utsträckning utformar ni er kommunikation av ert hållbarhetsarbete efter 

era viktigaste intressenters önskemål? 
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Hållbarhetsredovisning och GRI 

 

 Hur skulle du beskriva vad är en hållbarhetsredovisning är för något? 

 

 Upprättar ni någon hållbarhetsredovisning? Om ja, följer ni några riktlinjer för 

denna typ av redovisning? Om nej, har ni någon målsättning att i framtiden 

upprätta en hållbarhetsredovisning? 

 

Företagen som inte hållbarhetsredovisar enligt GRI: 

 

 Hur pass väl insatt är ni i hur GRI:s ramverk fungerar? 

 

 Vilka fördelar samt nackdelar upplever ni att det finns med GRI:s riktlinjer? 

 

 Med avseende på att de miljörapporter som ni lämnar till Länsstyrelsen årligen 

är en offentlig handling, kan ni tänka er att själva publicera denna information? 

Om ja, kan du förklara om problematiken bakom att själv publicera denna 

information? Om nej, vilken problematik ligger bakom detta?  
 

 Hur ser efterfrågan ut på dessa miljörapporter från företagets intressenter? 

 

Företag som hållbarhetsredovisar enligt GRI: 
 

 Varför redovisar ert företag enligt dessa riktlinjer? 

 

 Vilka fördelar samt nackdelar anser ni att det finns med GRI:s riktlinjer?  
 

 En hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI:s riktlinjer graderas efter olika 

tillämpningsnivåer (A, B, C), dessa syftar till att påvisa i vilken utsträckning ett 

företag hållbarhetsredovisar. Vad anser ni om dessa tillämpningsnivåer? 

 

 I en hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI:s riktlinjer finns det tre 

huvudkategorier (miljömässiga, sociala och ekonomiska). Anser ni att någon av 

dessa kategorier är mer relevant för metallgruvorna att rapportera om? Om ja, 

varför? 

 

 Enligt GRI:s riktlinjer måste minst en kärnindikator från de tre huvudkategorier 

rapporteras varav minst 10 valfria indikatorer totalt för lägsta nivån C. Hur har 

ni resonerat vid val av era befintliga indikatorer?  

 

 Vad är er erfarenhet av GRI:s indikatorer i förhållande till er verksamhet d.v.s. 

hur pass relevanta anser ni att indikatorerna är för metallgruvornas verksamhet? 

 

Externa påtryckningar och legitimitet 

 

 Varför tycker ni att det är viktigt att kommunicera kring ert hållbarhetsarbete? 

 

 Vilka positiva/negativa effekter har ni märkt av genom att ni kommunicerar 

kring företagets hållbarhetsarbete?  
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 Anser ni att metallgruvornas verksamhet är utsatt för större påtryckningar 

utifrån, jämfört med andra branscher? Om ja, vad tror ni att detta beror på och 

hur påverkar det er? 

 

 Anser ni att det existerar ett legitimitetsproblem gällande metallgruvornas 

verksamhet? Om ja, varför? Hur arbetar ni för att uppnå legitimitet? Om nej, kan 

du säga något mer om det? 

 

Lagstiftning och riktlinjer 
 

 Lagstiftningen inom området är relativt omfattande med avseende på 

tillståndsprocesser. Anser ni att lagstiftningen inom området är tillräckligt 

omfattande för att det ska kunna anses att ni som företag gör tillräckligt med 

avseende på den miljöpåverkan ni har och kan då befintlig lagstiftning kring 

gruvbrytning anses vara hållbarhetsarbete? Om ja, beskriv i vilka avseenden. 

Om inte, finns det skäl för till att befintlig lagstiftning förändras och i så fall, 

hur?  

 

 Motiven bakom införandet av obligatorisk hållbarhetsredovisning för statliga 

bolag var att de svenska statliga företagen ska föregå med gott exempel och på 

så vis uppmuntra andra svenska företag till att hållbarhetsredovisa. 

 

(LKAB) - Hur tror ni att detta har påverkat hur andra företag inom 

samma bransch resonerar gällande sin kommunikation av företagets 

hållbarhetsarbete 

 

(Övriga företag) - Hur har kravet på statliga företags 

hållbarhetsredovisningar påverkat er och hur ni resonerar angående er 

kommunikation av det hållbarhetsarbete som ni utför? 

 

 Känner ni att ni har större förväntningar på er att hållbarhetsredovisa i och med 

att andra företag inom samma bransch, bortsett från LKAB, 

hållbarhetsredovisar?  
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Bilaga 3. Intervjumall SveMin 

 

Bakgrundsinformation 

 

 Vilken position inom företaget har du och kan du i korta drag beskriva dina 

arbetsuppgifter? 

 

 Hur länge har du arbetat inom gruvindustrin? 

 

 Kan du beskriva SveMin och er verksamhet i enkla drag? 

 

Ansvar och hållbar utveckling 

 

 Vad innebär begreppet hållbar utveckling för metallgruvornas verksamhet? 

 

 Vad anser ni om det hållbarhetsarbete som metallgruvorna utför? 

 

 Vad anser ni om företagens kommunikation av det hållbarhetsarbete som de 

utför? 

 

Intressenter 
 

 Vilka anser ni är metallgruvornas viktigaste intressenter med avseende på 

företagets hållbarhetsarbete och kommunikationen av detta? 

 

 Anser ni att intressenterna har rätt att ta del av den information som 

gruvföretagen har gällande det hållbarhetsarbete som de utför?  

 

 Hur mycket av informationen anser ni att intressenterna har rätt att ta del av? 

 

Innehåll 

 

 Vilka hållbarhetsfrågor anser ni är viktigast för gruvföretagen att kommunicera 

till sina intressenter? 

 

Hållbarhetsredovisning och GRI 
 

 Varför tror ni att kommunikationen av företagens hållbarhetsarbete skiljer sig åt 

mellan gruvföretagen med avseende på mängd och innehåll och vilka faktorer 

tror ni kan förklara dessa skillnader?  

 

 Tror ni att metallgruvornas verksamhet skulle gynnas av att företagens 

rapportering var mer likartad? Om ja, beskriv hur/på vilket sätt? Om nej, kan du 

säga något mer om det? 

 

 Hur skulle du beskriva vad är en hållbarhetsredovisning är för något? 
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GRI 

 

 Hur pass väl insatt är ni i hur GRI:s ramverk fungerar? 

 

 Vilka fördelar samt nackdelar anser ni att det finns med GRI:s riktlinjer? 

 

 I en hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI:s riktlinjer finns det tre 

huvudkategorier (miljömässiga, sociala och ekonomiska). Anser ni att någon av 

dessa kategorier är mer relevant för metallgruvorna att rapportera om? Om ja, 

varför? 

 

 En hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI:s riktlinjer graderas efter olika 

tillämpningsnivåer (A, B, C), dessa syftar till att påvisa i vilken utsträckning ett 

företag hållbarhetsredovisar. Vad anser ni om dessa tillämpningsnivåer? 

 

 Vad är er erfarenhet av GRI:s indikatorer i förhållande till metallgruvornas 

verksamhet d.v.s. hur pass relevanta anser ni att indikatorerna är? 

 

Externa påtryckningar och legitimitet 

 

 Vad ser ni att det finns för anledningar till att gruvföretagen kommunicerar kring 

sitt hållbarhetsarbete? 

 

 Vad anser ni att det finns för fördelar samt nackdelar för metallgruvorna att 

kommunicera kring hållbarhet? 

 

 Vad anser ni att metallgruvorna har för ansvar med avseende på miljö? 

 

 Anser ni att metallgruvornas verksamhet är utsatt för större påtryckningar 

utifrån, jämfört med andra branscher? Om ja, vad tror ni att detta beror på? Hur 

tror ni att detta påverkar branschen? 

 

 Tror ni att dessa påtryckningar skiljer sig åt inom branschen? 

 

 Anser ni att det existerar ett legitimitetsproblem gällande metallgruvornas 

verksamhet? Om ja, varför? Om ja, hur kan företagen arbeta för att uppnå 

legitimitet? 

 

Lagstiftning och riktlinjer  

 

 Lagstiftningen inom området är relativt omfattande med avseende på 

tillståndsprocesser. Anser ni att lagstiftningen inom området är tillräckligt 

omfattande för att det ska kunna anses att metallgruvorna gör tillräckligt med 

avseende på den miljöpåverkan ni har och kan då befintlig lagstiftning kring 

gruvbrytning anses vara hållbarhetsarbete? Om ja, beskriv i vilka avseenden? 

Om inte, finns det skäl för till att befintlig lagstiftning förändras, om så hur? 

 Hur tror ni att kravet på hållbarhetsredovisning från de statliga företagen har 

påverkat de andra gruvföretagen och deras syn på hållbarhetsredovisning? 


