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Bakgrund: Med eskalerande miljöhot är det självklart att alla ska bidra
till ett värnande om miljön och en hållbar utveckling.
Företag kan, frivilligt, utföra hållbarhetsredovisningar för att
legitimera sig inför sina intressenter. Ett bestyrkande från
oberoende part gör hållbarhetsredovisningen, som ligger
utanför traditionell redovisning, mer trovärdig.

Syfte: Syftet med fallstudien är att, utifrån en grundmodell och en
utvidgad modell inom hållbar utveckling granska tre
företags hållbarhetsredovisningar, för att i analys och
slutsats urskilja om hållbar utveckling kan uppnås genom
hållbarhetsredovisningar.

Metod: Fallstudie

Resultat: Med lagar som grund i all redovisning, tillsammans med
normgivande riktlinjer som exempelvis GRI, toppat med
företagens vilja att konkurrera och marknadsföra sig via
redovisning av miljö- och socialt ansvar, kan resultatet bli
att en uppstramning av lagen i nuläget är onödig.
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Background: With increasing environmental threats a natural state of
mind is that everyone has to join the struggle for a
sustainable development. Companies can, voluntarily, use
sustainable reporting as a way of having legitimacy to their
stakeholders. A higher level of credibility occurs when the
sustainable reports are reviewed by a neutral person.

Purpose: The purpose of the case study is that, based on a basic model
and an extended model of sustainable development, three
corporate sustainable accountings, to the analysis and
conclusion on the identification of sustainable development
can be achieved by sustainable accountings.

Method: Case study

Result: With the law as the basis of all accounts, along with standard
guidelines such as the GRI, topped whit the willingness of
companies to compete and to market themselves through the
accounts of environmental and social responsibility, the
result may be that a tightening of the law in the present
situation is unnecessary.
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1. Inledning

I det inledande kapitel ges en bakgrund till begreppet hållbar utveckling, en
förklaring till hållbarhetsredovisning samt en problemdiskussion som leder fram
till två problemfrågor. Därefter följer uppsatsens syfte. Avgränsningar och
målgrupp avslutar kapitlet.

1.1 Bakgrund

I dagsläget förekommer över hela världen mycket allvarliga diskussioner kring
miljöfrågor. Med eskalerande miljöhot är det inte konstigt att kraven på samhället
ökar. Från att ha betraktat naturen som ett ”råmaterial för bearbetning, köp och
försäljning” läggs nu alltmer vikt vid bevarandet av naturens resurser (Falkman
2000 s.105). Företagens intressenter, till exempel aktieägare, kunder, myndigheter
och miljörörelser, försöker med hjälp av utökade krav på företagsredovisningar få
företagandet mer hållbart, inte bara sett ur ekonomiska perspektiv utan även
socialt och miljömässigt. Redan 1987 myntades uttrycket ”hållbar utveckling” av
Bruntlandkommissionen och det har sedan fått genomslag inom politiken och i
företag. (Hughes 2005 s. 304) Kritiska ögon såg, i början av 90-talet, uttrycket
som ”opålitliga och manipulativa idéer” (Heath 2005). På grund av att begreppet
till stor del obehindrat accepterades globalt, och betraktades som en självklarhet i
samhället, ansåg kritiker att människor inte längre tilläts använda sitt eget förnuft.
(Herath 2005) Hållbar utveckling strävar efter en ”utveckling som tillfredställer
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredställa sina behov” (Hughes 2005 s. 304). Innebörden av citatet ovan finns
även i den inledande paragrafen i Miljöbalken. Där står att syftet med lagen är att
”främja en hållbar utveckling som innebär att kommande generationer
tillförsäkras en hälsosam och god miljö” (1kap 1§ Miljöbalk (1998:808)).

Tidigare hävdade företagsledare att miljöarbete endast var en ekonomisk- och
personell belastning för företagen. Det kostnadskrävande arbetet utfördes till ett
minimum av vad lagar och andra tvingande föreskrifter krävde. (Larsson 1995
s.8ff.) Dessutom var arbetet svårt att redovisa då det inte kunde uttryckas i
monetära mått (Falkman 2000. s.105). För ett par decennier sedan började
miljörörelser ställa företag mot väggen beträffande miljöfrågor. När företagen
hävdade att lagens krav var uppfyllda, vände sig miljörörelserna till politikerna
och krävde strängare lagstiftning. Resultatet blev till slut att krav på
miljöinformation i förvaltningsberättelsen skrevs in i årsredovisningslagen.
(Rosell 2005) Ambitionsnivån har stigit och nu kan företagens miljöprofilering
vara en bricka i spelet om konkurrensfördelar och image. Allt fler företag har sett
att miljöarbete både kort- och långsiktigt leder till besparingar som till exempel
energibesparande åtgärder eller resurssnålhet vid användandet av råvaror.
(Larsson1995 s.8ff.)

Miljöarbete som konkurrensmedel, tillsammans med tvingande lagar och ett
värnande om vår jord är drivkrafter för att komma igång med miljöredovisning.
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(Erhardsson & Björnsjö1997 s.11) Nu mer än någonsin utmanas företag att tänka
över sin påverkan på samhället. Företagen behöver ta ställning till vilka
konsekvenser den egna verksamheten har på sociala och miljömässiga områden.
(Searcy, Karapetrovic & McCartney 2005) För att företagen ska kunna legitimera
sin verksamhet är en hållbarhetsredovisning ett bevis på att en vilja finns för att
bidra till hållbar utveckling. I en sådan redovisas tre ansvarsområden som är
inbördes beroende. Här ska anges uppgifter om miljö, ekonomi och vilket socialt
ansvar företaget tar. (Karlöf 2007) Olika normgivande organ har under många år
utarbetat regler för hur utförandet av hållbarhetsredovisningar ska ske för att
komma fram till en klarare bild av hur miljön påverkas av företagens
verksamheter. Bokföringsnämnden (BFN) är ett exempel på ett svenskt
normgivande organ vars uttalanden inte är tvingande. Att tillämpa BFN:s
uttalanden anses tillhöra god redovisningssed. (Ljungdahl 2005) I Sverige är även
FAR och Redovisningsrådet normbildande organ. En internationell motsvarighet
är IASC (International Accounting Standards Committee) (Falkman 2000 s. 26).

Att uppge en hållbarhetsredovisning är frivilligt, men det tillhör god
redovisningssed att låta göra en och därmed förväntas det att företagen
kompletterar den finansiella redovisningen med upplysande information om sitt
ansvarstagande inom miljön och i det sociala området. Många företag låter även
bestyrka sina hållbarhetsredovisningar, vilket betyder att företaget låter dem
granskas av en oberoende part för att trovärdigheten ska stiga. Bestyrkta
hållbarhetsredovisningar är utmärkta för företag som vill visa sin verksamhet utåt
och rikta sig till en internationell marknad. Sverige är inget föregångsland med
bestyrkta hållbarhetsredovisningar. Endast 8 % av alla inlämnade
hållbarhetsredovisningar 2006 var granskade av en tredje part. Detta kan jämföras
med Storbritanniens 36 % från samma statistiska undersökning. Även
inlämnandet av obestyrkta hållbarhetsredovisningar är tunt i Sverige, endast ett
femtiotal lämnades in 2006. En anledning till dåligt deltagande från svenska
företag kan vara, den allmänt rådande uppfattningen, att företagen i Sverige är
hänsynsfulla mot miljön och har ett välutvecklat arbetsmiljöarbete. (Halling 2007)

För företag vars verksamheter har miljöstörande effekter har miljöredovisning
länge varit lagstadgad enligt miljöbalken och berörda företag har sedan länge
också lämnat redovisning om sin miljöpåverkan. Hos till exempel kemiföretag,
skogsföretag och kraftföretag, vilka tillhör branscher med mycket miljöproblem
förekommer den mest utvecklade redovisningen inom miljöområdet. (Artsberg
2003 s 377) Företag i branscher med miljöstörande verksamheter är, enligt
kritiker, mer benägna än andra att lämna in frivilliga redovisningar därför att de,
försöker undvika att bli detaljgranskade av myndigheter eller miljömedvetna
intressenter. (Herath 2005)

Trots viss kritik finns ingen bra ursäkt att inte hållbarhetsredovisa, då efterfrågan
på tillförlitlig information ökar från intressenter och kunder. Nya riktlinjer från
den globala organisationen Global Reporting Initiative (GRI) finns, som är
framtagna för att ge företagen hjälp att fokusera på väsentligheter. (Noteringar,
Balans nr 11/2006) Trots att användandet av hållbarhetsredovisning är frivilligt är
intresset bland företag stort. Till exempel lämnar 90 av de 100 största företagen i
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Europa hållbarhetsredovisning. (Halling 2007) Tyvärr är ofta upplysningarna
bristfälliga och bara ett fåtal företag följer angivna riktlinjer fullt ut. (Ljungdahl
2005) I december 2007 togs ett beslut i regeringen där det blev obligatoriskt för
statliga bolag att utföra hållbarhetsredovisningar enligt riktlinjer ställda av GRI.
Näringsminister Maud Olofsson säger i artikeln att det är självklart att statliga
bolag ska vara ett föredöme och ligga i framkanten vad gäller frågor om socialt
ansvar och hållbar utveckling. (http://dagensmiljo.idg.se 2008-04-19)

Global Reporting Initiativ (GRI) bildades 1997 av ett antal organisationer och
företag. Anledningen till att den globala organisationen skapades var att
medlemmarna ansåg att det var dags att framställa en gemensam och
internationell mall för säkerhets-, miljö-, och hälsoredovisning. En mall för hur
företag kan bygga upp sina hållbarhetsredovisningar. Företag och organisationer
kan enkelt ansluta sig till GRI via Internet. Därefter kan all nödvändig
kommunikation ske via Internet, vilket även håller nere pappersförbrukning.
(www.globalreporting.org 08-04-11) Syftet med att hållbarhetsredovisa enligt
GRI är att redovisningen inte enbart ska presenteras utifrån den ekonomiska
aspekten som är det traditionella sättet att föra redovisning på, utan även
miljöaspekten och den sociala aspekten. Det är av stor vikt att belysa att de tre
aspekterna är beroende av varandra och hänger samman. (Bergström, Catasús &
Ljungdahl 2002 s. 113)

Redovisningsinformation ska, traditionellt, uppfylla ett antal kriterier som
inverkar på relevans och sanningshalt i informationen. Användbarheten ökar om
jämförelser går att göra, årsvis inom samma företag eller med andra företag i
samma bransch. Det är också viktigt att de värdemässigt intressantaste
transaktionerna väljs ut för att göra det lönsamt att producera informationen.
Redovisningsinformation är ofta skriven i avgränsade områden för specifika
brukare vilket innebär att den varken är relevant eller tillförlitlig för brukare som
inte har specifika kunskaper i exakt det området. (Falkman 2000 s.62-69) En
utförligare beskrivning av kriterier för redovisningsinformation finns i
teorikapitlet.

1.2 Problemdiskussion

En förklaring till svårigheterna med att redovisa områden utanför traditionell
finansiell redovisning, är att redovisningens grundläggande antagande att använda
monetära mått som mätenhet inte kan uppfyllas. Att använda pengar som
mätenhet stöter på problem när exempelvis värdering av tillgångar som personal,
miljöförbättrande åtgärder och välfärd ska utföras. Om inte alla termer uttrycks i
pengar går jämförbarhetskriteriet förlorat. (Falkman 2000 s.70ff.) Riktlinjer för
hållbarhetsredovisning är framtagna med avsikt att ge företagen en struktur i
redovisandet av monetärt omätbara värden. De grundar sig på samma områden
som hållbar utveckling, och är en del i processen att uppnå en utveckling som inte
hämmar kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
Hållbarhetsredovisningarna är en kommunikationsprocess mellan företagen och
dess intressenter. Bevakningen från bland annat massmedia, miljöorganisationer

http://dagensmiljo.idg.se2008-04-19
http://www.globalreporting.org08-04-11
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och konsumenter är påtaglig och intressenternas åsikt om vad som ska finnas i
hållbarhetsredovisningen är därför ett viktigt element. (Larsson 1995 s.8) Mindre
nogräknade företag ertappas ibland angående deras samhällsansvar eller hur
företaget hanterar miljöproblem (Rosell 2005). En bra kommunikation mellan
företagen och dess intressenter är ett måste för att förhindra att missförstånd ska
uppstå (Larsson 1995 s.8).

Hållbarhetsredovisningen ger intressenter underlag vid fattandet av viktiga beslut,
till exempel vid aktieköp. Det är från omvärlden kraven kommer och företagen
redovisar det de tycker är viktigt att visa upp. Det finns en risk att företagen är
mycket aktiva med rapportering av fördelaktiga uppgifter och mindre aktiva med
den information som är negativ. (Artsberg 2003 s.377) För att ge redovisningen
en så rättvisande bild som möjligt, är det bra att en oberoende part granskar
innehållet (Halling 2007). För den redovisning, vilken redan är lagstadgad i
miljöbalken, gäller att bevisbördan ligger hos företagen (2kap 1§ Miljöbalk
(1998:808)). Påföljder vid miljöbrott orsakat av oaktsamhet eller med avsikt
medför, enligt lagen, fängelse eller böter (29kap 1§ Miljöbalk (1998:808)).

Finansiella aktörer, exempelvis pensionsfonder och övriga kapitalförvaltare,
frågar efter bestyrkta hållbarhetsredovisningar då de i sin förvaltning etablerat
etiska och miljömässiga kriterier. Informationen från företagen måste vara korrekt
och relevant och inbegripa affärsetik, arbetsmiljökrav och klimathot såväl som
hur företagets verksamhet och dess produkter belastar miljön. Företagens framtida
utveckling påverkas också av hur företagen i, exempelvis, leverantörsledet
hanterar mänskliga rättigheter. (Halling 2007) Att ha leverantörer som inte tar
hänsyn till djur- eller människorättsfrågor är inte förtroendeingivande (Rosell
2005).

1.3 Problemfråga

Ur problemdiskussionen framkommer följande frågeställningar:

ü Belyser företagen endast positiv information i sina frivilliga
hållbarhetsredovisningar?

ü Är det möjligt att uppnå målet med hållbar utveckling med hjälp av
frivilliga hållbarhetsredovisningar, eller är en skärpning av lagstiftningen
nödvändig?

1.4 Syfte

Syftet med fallstudien är att, utifrån en grundmodell och en utvidgad modell inom
hållbar utveckling granska tre företags hållbarhetsredovisningar, för att i analys
och slutsats urskilja om hållbar utveckling kan uppnås genom
hållbarhetsredovisningar.
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1.5 Avgränsningar och målgrupp

Ett försök till avgränsning har gjorts genom att studera miljödelen inom
hållbarhetsredovisning, men eftersom miljö-, ekonomi och socialt ansvar är
inbördes beroende har en helt klar avgränsning inte kunnat göras. Uppsatsen
fokuserar dock främst på miljödelen. Vid granskning och analys av
hållbarhetsredovisningar i denna studie är det mot miljöaspekten störst intresse
riktats. En avgränsning har även gjorts till företag som redovisar på den svenska
marknaden. Hållbarhetsredovisningar har hämtats från tre bolag: AstraZeneca,
Vattenfall och Stora Enso. Företagen som valdes använder riktlinjer från Global
Reporting Initiative (GRI) vars utformning och omfattning endast studeras
sekundärt, via företagens hållbarhetsredovisningar.

Undersökningen i uppsatsen är tänkt att ge normgivare inom den frivilliga
redovisningen förslag som eventuellt kan bidra till en fortsatt hållbar utveckling.
Här bör dock beakta att undersökningen är baserad på tre företag i branscher där
hållbarhetsredovisandet bedöms som god (Artsberg 2003 s. 377). Resultat som
framkommer i denna fallstudie är inga generaliserande fakta om andra
verksamhetsområdens vilja att redovisa utöver lagens krav. Inte heller är det ett
generellt antagande att andra företag i samma branscher som fallföretagen
redovisar med liknande kvalitet.
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2 Metod

Anledning till varför ämnet valts inleder kapitlet. Därefter redovisas studiens
undersökningsmetod, samt viktiga begrepp för dess fortsatta utformning.
Tillvägagångssätt vid arbetet med uppsatsen följs av metodproblem och källkritik.

2.1 Val av ämne

Uppsatsämnet valdes på grund av att tidigare studier vid Mälardalens högskola i
Eskilstuna fångat upp intresset för redovisning utöver den traditionellt finansiella.
Att välja hållbar utveckling och hållbarhetsredovisning kändes som en bra
fortsättning på ett väckt intresse och ett sätt att få svar på frågor som alltid
uppkommer vid ett nyfiket betraktande av omgivningen.

2.2 Forskningsansats

Till fallstudien valdes ett deskriptivt synsätt som syftar till att förklara hur
lösningarna i policy och praxis kommit till. Det deskriptiva förhållningssättet tar
fasta på normerande lagar, rekommendationer och bestämmelser som finns inom
redovisning (Westermark 1999 s.38). Det skapar en förståelse för regelverket och
kan vara till stor hjälp vid den praktiska tolkningen av verkligheten. Ändamålet
med motsatsen, normativt synsätt, är att ge konkreta lösningar, förslag eller
modeller på lämpliga redovisningslösningar. Inom hållbarhetsredovisningen finns
ingen lagstiftning om tillvägagångssätt, endast ställningstaganden av normativ
karaktär, vilka erbjuder lösningar på enskilda redovisningsfrågor. (Artsberg 2003
s. 18-25) Syftet med fallstudien är att, utifrån en grundmodell och en utvidgad
modell inom hållbar utveckling granska tre företags hållbarhetsredovisningar, för
att urskilja om befintliga normer för hållbarhetsredovisningar kan bidra till hållbar
utveckling. Därför utgår arbetet från dagens hållbarhetsredovisningar för att
undersöka om något förtydligande måste göras. Med andra ord används både ett
deskriptivt och ett normativt synsätt.

Redovisning kan användas som en vetenskap, av redovisningsforskare, där
resonemanget följer strikta regler inom redovisningsteorin. Den kan även
användas som ett fackområde, av revisorer och redovisare i praktiken, vilka kallas
redovisningsprofessionen. Till skillnad från forskarna har
redovisningsprofessionen till uppgift att ta fram lösningar på redovisningsproblem
som är praktiskt genomförbara. De tar en utgångspunkt i teorier och ”översätter”
till vad som i praktiken önskas genomdrivas. Precis som lagstiftning följer
redovisningsnormgivningen ett utvecklingsmönster. Där kombineras praktisk
genomförbarhet med principiella önskemål. Inom redovisningsområdet antas alla
normativa uttalanden bygga på policy eftersom utgångspunkten inte är given. Det
innebär att argumentation utifrån de mål redovisare önskar uppnå med sina
normativa uttalanden blir nödvändig och oundviklig. (Artsberg 2003 s.18ff)
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Redovisningsprofessionen har blivit kritiserad för att vara färgade av politiska
åsikter. Kritiker ser dem inte som någon neutral grupp, utan beskriver dem som
ett yrkesmonopol som ”försöker främja sina egna sociala och ekonomiska
intressen” (Falkman 2000 s.167). De påstås försämra arbetarnas chanser genom
att utveckla redovisningen till ett svårbegripligt språk och de anses argumentera
för att redovisning är nödvändig i avsikt att vinna en kamp mellan arbetare och
kapital. Utgångspunkt för de kritiska åsikterna är att den vetenskapliga
utvecklingen påverkas av en samhällelig klasskonflikt. ( Falkman 2000 s.167)

Med en deduktiv metod är syftet att testa och utveckla. En utgångspunkt tas i
befintlig teori varefter försök görs för att utöka och förstärka. Metoden är till för
att studera verkligheten med hjälp av redan existerande teorier. (Artsberg 2003
s.31) Eftersom syftet med studien är att utforska lösningar som redan finns, och
eventuellt utöka dem, valdes en deduktiv metod.

2.3 Undersökningsansats

För att uppfylla studiens syfte valdes att göra en fallstudie baserad på
hållbarhetsredovisningar från tre företag. Hållbarhetsredovisningarna
analyserades sedan utifrån två modeller över hållbar utveckling för att urskilja om
något samband fanns. Utfallet kan eventuellt leda fram till ny modell.

Vetenskapliga artiklar används för att stödja upp, dels en grundmodell för hållbar
utveckling och dels en utvidgad modell om samma begrepp. Någon modell för
hållbarhetsredovisning förekommer inte i studien. Försök riktar sig istället till att
se om de granskade hållbarhetsredovisningarna från AstraZeneca, Stora Enso och
Vattenfall tar upp alla aspekter av modellerna för hållbar utveckling. Detta har
gjorts för att uppsatsens titel ”Går vägen till hållbar utveckling via
hållbarhetsredovisning” ska besvaras.

Då beslut tagits av regeringen om att statliga bolag ska hållbarhetsredovisa enligt
GRI valdes att studera tre företag som tillämpar GRI:s riktlinjer. Ett av företagen
är till 100 procent statligt, Vattenfall. De andra bolagen är AstraZeneca och Stora
Enso är inte statligt ägda. Företagen befinner sig i kraft-, kemi och
skogsbranschen, vilka alla tre har stor miljöpåverkan. Här förekommer den mest
utvecklade redovisningen inom miljöområdet, därför känns det intressant att se
hur en miljöredovisning kan framställas (Artsberg 2003 s. 377). En annan
anledning till att branscherna valdes är att få en möjlighet till bred förståelse för
skillnader inom olika verksamhetsområden.

Företagens hållbarhetsredovisningar hämtades via Internet, då redovisningarna är
offentliga handlingar och går att ladda ned som pdf-filer från företagens
webbsidor. I och med filformatet är givna uppgifter skyddade mot ändringar,
vilket medför att brukare av informationen tryggt kan använda sig av uppgifterna
med vetskap att det är företagets egna ord.
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Uppsatsmaterialet har under tillväxtprocessen flera gånger granskats av
utomstående personer, både studerande inom redovisning och privatpersoner. Det
har bidragit till värdefulla synpunkter för att stärka trovärdigheten och öka
läsbarheten.

2.4 Datainsamlingsmetod

Uppsatsen är baserad på sekundärdata från vetenskapliga artiklar, kurslitteratur,
övrig litteratur inom ämnet samt sidor från Internet. Tidigare C-uppsatser har
använts för att hitta källor och även till förslag på upplägg. Till primärdata, för att
se hur en hållbarhetsredovisning kan se ut, har tre fallföretag valts vars
verksamheter tillhör olika branscher: AstraZeneca, Stora Enso och Vattenfall.
Vattenfall valdes av två anledningar, dels är det ett kraftbolag och dels är det ett
statligt bolag som genom regeringsbeslut måste hållbarhetsredovisa. AstraZeneca
valdes ut att representera kemibranschen efter att sökning på Google bekräftat att
företaget följer GRI:s riktlinjer. Stora Enso valdes ut som representant för
skogsbranschen på samma sätt som AstraZeneca.

I huvudsak har försök gjorts att använda artiklar och litteratur författad på 2000-
talet. Även äldre material som, efter egen bedömning, fortfarande har ett aktuellt
värde har brukats. Till stor hjälp var också kurslitteratur från kursen Redovisning
och revision, samt artiklar inom ämnet. Dessutom har sökningar gjorts på internet
efter artiklar, främst på databaserna ABI/INFORM, Emerald och Affärsdata där
använda sökord är: sustainable development, sustainable accounting,
redovisningsteori, hållbar utveckling, hållbarhetsredovisning, GRI, Veracel.
Sökorden har även använts vid sökning på söksajten Google.

2.5 Metodproblem/Källkritik

Primärkällorna som använts i uppsatsen, är hämtade från företagens webbplatser
och inga personliga kontakter har knutits med representanter från företagen. Det
kan resultera i att verklighetsförankringen kan kännas tunn. Dock bör beaktas att
eftersom hållbarhetsredovisningarna är något företagen vill visa, deras ansikte
utåt, betvivlas starkt att information av bättre kvalitet skulle uppnåtts vid
utförande av exempelvis intervjuer. Däremot går möjligheterna att registrera den
intervjuades reaktioner vid ett personligt möte, samt att ställa följdfrågor, helt om
intet vilket är en nackdel i studien. Beträffande den litteratur som letats fram är
åsikten att många känns mycket relevanta medan andra endast bitvis behandlar
det valda ämnet. Likväl har information om miljödelen av hållbar utveckling visat
sig vara lättast att hitta.

En nackdel i studien är att riktlinjer från Global Reporting Initiative (GRI) inte
utforskats. Utformning och omfattning av riktlinjerna studeras via företagens
hållbarhetsredovisningar.
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Granskningsföretagen i denna fallstudie visade sig ha stor del av sina
verksamheter utomlands. En avgränsning var att hålla sig till den svenska
marknaden, vilket inte helt gick att följa. I de fall företagen redovisade
verksamhet i utlandet valdes att granska även den för att, i granskning och analys,
kunna bedöma företagens hållbarhetsredovisning i sin helhet.

Läsare av uppsatsen bör beakta risken med en deduktiv ansats. Det betyder att när
information först läses in om ämnet, finns en risk att endast den information som
upplevs som väsentlig studeras, vilket kan resultera i att information som borde ha
behandlats helt förbises.

En ansats har gjorts att använda litteratur publicerad från år 2000 och senare.
Eftersom utveckling inom hållbar utveckling och hållbarhetsredovisning sker
kontinuerligt ville information användas av aktuell karaktär. Den litteratur av
äldre datum än 2000 som använts i uppsatsen har funnits vara av god kvalitet.
Försökt till kritiskt förhållningssätt av innehållet har gjorts, då arbetet inom
redovisning genomgår ständig förnyelse. I den mån det funnits möjligheter har
hänvisningar gjorts till yngre litterära källor.

I presentationen av fallföretagen är allt i löpande text. Försök har gjorts att dela in
texten med hjälp av underrubriker för att inte texten ska vara alltför kompakt. De
togs bort då det var omöjligt att vara helt konsekvent på grund av företagens olika
verksamheter.
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3 Teoretisk referensram

I kapitlet som följer presenteras en modell över grundtanken bakom begreppet
hållbar utveckling. Den följs av en utvidgad modell inom samma ämne.
Vetenskapliga artiklar används som stödjer tankegångarna i modellerna.
Redovisningskriterier presenteras för att uppnå ökad förståelse för svårigheter
kring hållbarhetsredovisning.

3.1 Grundmodell för hållbar utveckling

Hållbar utveckling ska ses som en oavbrutet pågående process. Det är en
målsättning som ständigt utvecklas beroende på förändringar i sambanden mellan
ekonomi, miljö och socialt ansvarstagande. (Dale & Newman 2005) Bakom
uttrycket hållbar utveckling, myntat 1987, finns en mycket enkel tanke som kan
illustreras i en modell där hänsyn tas till förbindelserna mellan ekonomi-, miljö-
och socialt ansvar, i modellen representerade av varsin cirkel (Karlöf 2007).

Fig. 1. Grundtanken bakom hållbar utveckling (Karlöf 2007)

Miljöaspekten

Miljöcirkeln är avsedd att täcka in verksamhetens miljöpåverkan, både direkt och
indirekt. Den direkta formen representerar exempelvis energiförbrukning och
tjänsteresor medan den indirekta formen nås genom att företagen ställer krav på
leverantörer och andra intressenter. (Karlöf 2007) Miljöredovisningen är till för
att företagens intressenter ska övertygas om att företaget sköter sitt miljöarbete på
ett effektivt sätt och att företaget tillhandahåller konkurrenskraftiga och legitima
produkter.( Larsson 1997 s.11) Om miljökostnader uppstått hos företag måste
kostnaderna specificeras för att ge intressenter insyn i om de uppkommit genom
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överträdelser i verksamheten vilket resulterat i böter eller om det är utgifter för
miljöförbättrande åtgärder. (Falkman 2000 s.114)

Socialt ansvar

I cirkeln för socialt ansvarstagande ingår verksamhetens sociala frågor som till
exempel arbetsmiljö, mutor, jämställdhet, sexuella trakasserier och att i stort vara
en god samhällsmedborgare. Här förutsätts att företag tillämpar god affärsetik och
att utnyttjande av barnarbetare inte sker. Om personalen upplever att företaget tar
sitt etiska ansvarstagande på allvar och gör ett gott arbete på det området känner
de stolthet över arbetsgivaren. Det leder till ett gott rykte, vilket ger
företagsledningen en chans att i framtiden anställa ”rätt” medarbetare. (Karlöf
2007)

Ekonomiskt perspektiv

Beträffande det ekonomiska perspektivet finns det olika åsikter. Vissa anser att
ekonomiperspektivet är ett resultatperspektiv. Om verksamheten har ett bra miljö-
och socialt arbete bidrar det till en positiv ekonomisk utveckling. Andra menar att
perspektivet representerar långsiktig ekonomisk tillväxt. När modellen
tillämpades på nationer har det ekonomiska perspektivet handlat om exempelvis
fördelningspolitik och bistånd. Vid tillämpning på verksamheten är innebörden
något oklar. (Karlöf 2007)
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3.2 Utvidgad modell

Efter en analys av konceptet för hållbar utveckling ansåg Yousef Jabareen, en
forskare från USA, att definitionerna var alltför vaga. Han såg många brister i den
teoretiska referensramen, vilket försvårade förståelsen för begreppet. Genom en
omfattande litteraturstudie designade han en utförligare modell för att spåra
kärnpunkten av hållbar utveckling och ge begreppet en klarare innebörd. Genom
analysen identifierades sju kärnområden som nedan visas i en modell. (Jabareen
2008) Även forskaren Gamini Herath från Australien gjorde ett försök att bringa
reda i begreppet och hitta lösningar för miljöredovisning, för att förstärka
möjligheterna att hållbar utveckling ska uppnås (Hertah 2005). Forskarna Ann
Dale och Lenore Newman, verksamma i Kanada, menar att definitionerna lämnats
vaga med avsikt. En anledning var att få aktieägare i olika verksamhetsområden
att arbeta mot gemensamma mål, en annan var att skapa en unik och konstruktiv
dialog kring hållbar utveckling. (Dale & Newman 2005) Jabareen, Herath, Dale
och Newman är överens om att Bruntlandrapporten skapade uttrycket. Sedan dess
har innebörden genomgått en betydande utveckling (Dale & Newman 2005).

Fig. 2. Egen bearbetning av Jabareen´s kärnpunkter.

Etiskt dilemma. Hållbar utveckling försöker förena två termer som egentligen är
motsatser och oförenliga. Den engelska motsvarigheten till hållbar, sustainable,
kommer ursprungligen från ett ekologiskt synsätt och har sin grund i ett
ekosystems förmåga att överleva, i princip oförändrat. Utveckling, development,
är ett begrepp som medför ingrepp i den naturliga miljön, för att utveckla något
krävs ett utnyttjande av naturens resurser. Vid ett förenande av begreppen sågs de
istället från ett samhälls- och ekonomiskt perspektiv. Det är ett förenande av
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ekologiska och ekonomiska intressen och ska ge en etisk plattform för
världsgemenskapen. (Jabareen 2008) Det ekonomiska systemet har tidigare
behandlats som oberoende av miljön och ekonomisk tillväxt har alltid associerats
med ekologisk skada som till exempel nedsmutsning, utsläpp, förstörelse och
förlust av djur- och växtarter (Herath 2005).

Naturtillgångar. Begreppet inkluderar alla jordens naturtillgångar. Här sker en
uppdelning i tre kategorier. I den första kategorin ryms alla tillgångar som inte är
förnyelsebara. Människan kan använda dem, förädla dem, men inte skapa dem.
(Jabareen 2008) Här befinner sig alla resurser som kan reduceras, tömmas och
förbrukas (Herath 2005). Exempelvis kan nämnas kol och olja. Den andra
kategorin behandlar förnyelsebara resurser som vattentillförsel och
spannmålsproduktion. Tredje och sista kategorin är jordens förmåga att absorbera
mänsklighetens föroreningar utan kostsamma bieffekter för kommande
generationer. (Jabareen 2008) Om misstag görs i kategorin för naturtillgångar är
det omöjligt att ställa dem tillrätta (Herath 2005).

Rättvisa. Här framställs de sociala aspekterna inom hållbar utveckling, det rättvisa
samhället där jämlikhet råder. Livskvalitet, frihet och demokrati är andra aspekter
som ryms i kategorin. Hållbar utveckling kan ses som miljörättvisa med
motiveringen att ett orättvist samhälle inte kan vara hållbart vare sig i ekonomiska
eller miljömässiga termer. Därför berör begreppet inte bara de sociala bitarna utan
hållbar utveckling som helhet. (Jabareen 2008) Miljörättvisa går endast att uppnå
om alla aspekter av hållbar utveckling implementeras i företagens redovisning.
Om till exempel en värdering av naturresursförluster görs och räknas med i
redovisningen får miljöaspekten en helt ny innebörd. (Herath 2005)

Eko-samhälle. Då miljöproblem även uppstår i städer önskas att mer fokus läggs
på ekologisk design för att få byggnader och stadsmiljöer att fungera mer hållbart
än i dagslägen. En bättre design skulle medföra minskade luftföroreningar och
ökad energieffektivitet. (Jabareen 2008)

Förenad administration. Här läggs vikten på samordnade åsikter inom social
utveckling, ekonomisk tillväxt och miljöskydd. För att få ekonomisk och social
framgång krävs god miljöhälsa. (Jabareen 2008)

Vision. Hållbar utveckling föreställer ett perfekt samhälle, där rättvisa råder och
där människor lever i harmoni med naturen. Livet flyter på utan misstag eller
svårigheter, med andra ord: drömsamhället. Det är ett utopiskt tänkande, en vision
om ett nytt samhälle som ifrågasätter ”det gamla samhällets” värderingar.
(Jabareen 2008)

Global politik. Ett politikbegrepp som föreställer en ny global debatt som har
rekonstruerats och inspirerats av idéerna för hållbar utveckling. Från början var
det en politisk debatt som startade diskussionerna kring begreppet hållbar
utveckling. Jorden föreställs som ett enat jordklot och orsaker till problem som
uppstår ska sökas vid källan och bekämpas där, till exempel beror viss del av
klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald på skogsskövling. (Jabareen



Mälardalens högskola Eskilstuna VT 2008
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Kandidatuppsats i företagsekonomi

14

2008) Hur reglering av frivilliga hållbarhetsredovisningar ska utformas är en
ständigt pågående debatt. Frågan är om myndigheter ska beordra och kontrollera
utförandet, eller om marknaden lyckas styra upp situationen med hjälp av skatter.
Även aspekten, fortsatt självreglering diskuteras. Viss reglering från myndigheters
sida har funnits absolut nödvändig men ännu är det oklart hur inblandningen bör
ske. (Herath 2005)

3.3 Redovisningens kriterier

Generellt sett har redovisningsinformation egenskaper som ska uppfyllas.
Egenskaperna gäller för alla former av redovisning, exempelvis ekonomisk
redovisning, miljö- och hållbarhetsredovisning. Nedan följer en kort presentation
av kriterierna:

Relevans. Informationen användarna får ska minska osäkerhet i
beslutssituationer. Den ska dessutom kunna användas till uppföljning och kontroll
av verksamheten. Om informationen är återkommande måste den presenteras vid
rätt tidpunkt för att vara relevant. Tidsperspektivet skiftar beroende på bransch. I
vissa branscher är information inaktuell efter ett flertal månader, i andra efter bara
några dagar. (Falkman 2000 s.62-69)

Tillförlitlighet innebär att informationen avbildar det som ska avbildas. I
information om miljö och social redovisning, vilka inte har mätbara värden, kan
istället tydliggöras vad som har stor vikt vid fattande av beslut men som för
närvarande inte redovisas. Tillförlitlighetsbegreppet inkluderar en neutral
egenskap där de som deltar i redovisningen ska förhålla sig neutrala och inte
influeras av privata intressen. (Falkman 2000 s.62-69)

Jämförbarhet inverkar på relevans och tillförlitlighet. Informationen får större
användbarhet om den kan jämföras med annan redovisningsinformation, men
jämförbarheten försvåras om organisationer använder olika redovisningsmetoder.
Normerande rekommendationer syftar till att standardisera metoderna för att bidra
till jämförbarhet. En total jämförbarhet är nästintill omöjlig att uppnå då
organisationernas redovisningsspecifika situationer skiljer sig åt. (Falkman 2000
s.62-69)

Materialitet tydliggör ”värdemässigt betydande transaktioner” som kan påverka
vid beslutssituationer. Alla transaktioner särredovisas inte då det inte skulle öka
nyttan för en beslutsfattare. (Falkman 2000 s.62-69)

Förståelse. Informationen ska vara användarvänlig, men det måste framgå vilka
användarna är och vilken kunskap de har för att de ska få full förståelse för
redovisningsinformationen. Förståelsekriteriet är en restriktion för de övriga
egenskaperna därför att för de användare som inte innehar kunskap är
informationen varken tillförlitlig eller relevant. (Falkman 2000 s.62-69)
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Informationsekonomi är en begränsande egenskap inom redovisning och innebär
att informationens fördelar måste överväga dess kostnader. Ett kompromissande
sker mellan å ena sidan tillförlitlighet och relevans och å andra sidan kostnaderna
för att producera informationen. (Falkman 2000 s.62-69)
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4 Empiri

Först erbjuds läsarna en kort presentation av tre företag inom kraft-, kemi- och
skogsbranschen som valts ut för granskningen. Efter presentationerna följer en
sammanställning av företagens hållbarhetsredovisningar. Företagen som
studerats är AstraZeneca, Stora Enso och Vattenfall.

4.1 AstraZeneca- ett kemiföretag

AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag vars produkter säljs i
över 100 länder. Produktionen sker till stor del i Sverige och klimatfrågor står
högt på agendan. Företaget strävar efter att minska verksamhetens
klimatpåverkan genom satsningar på miljövänligare resor och transporter samt
genom energibesparingsprojekt. Företaget jobbar hela tiden med nysatsningar
inom miljöområdet för att bidra till en hållbar utveckling. Huvudkontoret för hela
koncernen ligger i London, medan Sverige hyser huvudkontoret för forskning.
2006 satsades 3,9 miljarder amerikanska dollar på forskning och utveckling.
(http://www.astrazeneca.se 08-04-24)

4.2 Stora Enso- ett skogsföretag

Stora Enso finns representerade i Nord- och Sydamerika, Afrika, Asien och
Europa. I Sverige ligger huvudkontoret i Falun. Där bedrivs utvecklings- och
förändringsarbete. Inköp av timmer från skogsägare, samt avverkning och
skogsvård, är fördelade på tre regionala kontor belägna i Mora, Gävle och
Karlstad. För närvarande äger inte Stora Enso skog i Sverige och Finland, utan
endast i Latinamerika, men plantageprojekt pågår i Brasilien, Uruguay och Kina
samt på försök i Laos och Thailand. Under 2007 kom fem procent av Stora Ensos
virke från trädplantager. Den befintliga naturskogen påverkas inte vid anläggning
av nya plantager, som därefter sköts med hållbarhet i fokus. Allt virke
ursprungsdokumenteras och oberoende revisorer används för att kontrollera att
virket produceras på laglig väg från godtagbara källor. Stora Ensos kunder är
bland annat tryckerier, grossister, förlag, snickeri- och byggföretag främst
belägna i länder i Europa och Asien.(http://www.storaenso.com 08-04-24)

4.3 Vattenfall- ett kraftföretag

Vattenfalls verksamheter bedrivs i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och
Polen. Vattenfall är Europas fjärde största elproducent och i Sverige står företaget
för ca 50 procent av landets elproduktion. Främsta energikällorna är kärnkraft och

http://www.astrazeneca.se08-04-24
http://www.storaenso.com08-04-24
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vattenkraft. Moderbolaget ägs till 100 procent av svenska staten. Företaget
bedriver energihandel, brunkolsbrytning och värmeproduktion (fjärrvärme). I
koncernen ingår företag som bland annat bedriver forskning och utveckling.
(http://www.vattenfall.se 08-05-09)

4.4 Presentation av företagens hållbarhetsredovisningar

I presentationerna av företagens hållbarhetsredovisningar är all information
hämtad från respektive företags webbsida. Diagrammen som nämns i följande
avsnitt är diagram som företagen valt att ha med i sina hållbarhetsredovisningar
för att göra verksamheten överblickbar för intressenter. Inga diagram förekommer
i arbetet.

4.4.1 AstraZeneca

All information om AstraZeneca är hämtad från söksidan på
(http://www.astrazeneca.se 08-04-24).

Redovisningen som granskas omfattar AstraZeneca i Sverige. För koncernens
övriga verksamhetsområden finns separata redovisningar att söka via webbsidan.
Hållbarhetsredovisningen beskriver verksamhetsåret 2006.

I en strävan att minska företagets klimatpåverkan bedrivs arbete med att finna
energisnåla lösningar i nya fabriker och laboratorier samt att göra dem mer
energieffektiva. Ett aktivt arbete utförs med att, med hjälp av tydliga mål,
reducera energianvändningen. Målen är kopplade till företagets globala miljömål.
Åtgärdsförslag om hur energiarbetet ska bedrivas sker lokalt med analyser och
kartläggningar. Under 2006 har flera åtgärder för att minska energianvändningen
genomförts, till exempel växthusgaser från resor och godstransporter. Åtgärderna
har enligt företaget uppvisat ett positivt resultat. Resultaten nämns bara i text.
Inget diagram visas.

Vid utformning av AstraZenecas redovisning, har företaget i den mån det är
möjligt utgått från riktlinjer som publicerats av GRI (Global Reporting Initiativ)
där syftet är att skapa gemensamma internationella riktlinjer för frivillig
redovisning av ekonomi-, miljö- och sociala frågor. Redovisningen inleds med ett
nedskrivet uttalande från chefen över den svenska verksamheten, Peter Hellsberg.
Han upplyser läsaren om att målsättning och visioner inom miljöområdet är högt
ställda och att arbete pågår kontinuerligt med att minska företagets
miljöpåverkan. En stor del av produktionen sker i Sverige. Två av
produktionsanläggningarna finns i Södertälje. De andra är placerade i Mölndal,
Lund och Umeå. I Lund, Mölndal och Södertälje bedrivs forskning. I Södertälje
bedrivs även tablettillverkning i en av världens största tablettfabriker. Vilken
verksamhet som bedrivs i Umeå står inte nämnt.

http://www.vattenfall.se08-05-09
http://www.astrazeneca.se08-04-24
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AstraZeneca arbetar oavbrutet med att minska fabrikernas utsläpp. I Södertälje
har luftreningsanläggningar uppförts för att minska lösningsmedelsutsläpp. Låga
halter av läkemedelsrester i vatten har upptäckts med hjälp av förbättrad
analysteknik. Halterna är så låga att forskare, myndigheter och branschen anser
att de inte innebär omedelbart hot eller kortsiktig fara för vattenlevande djur eller
växter. Dock medges att mer forskning krävs för att avgöra om risker föreligger
för långsiktiga effekter. Det framkommer inte om de menar vattenmiljöer i
allmänhet eller om det är vattenmiljöer inom vissa geografiska områden.
Anledningar till att läkemedelsrester finns i miljön, är att patienter utsöndrar
läkemedel vid behandling och att oanvända läkemedel spolas ner i avloppet. Viss
del kan bero på utsläpp från AstraZenecas produktionsanläggningar. I ett
samarbete med Apoteket har en informationskampanj bedrivits för att få
allmänheten att lämna in icke utnyttjade läkemedel för att förhindra skador på
miljön genom att de kastas med hushållssopor eller spolas ner i avlopp. Företaget
har, med hjälp av en konsultfirma, lyckats ta fram en effektiv reningsprocess av
det processavloppsvatten som uppkommer vid läkemedelstillverkning i
Södertälje. Reningen sker genom en biofilmsprocess bestående av svampar,
bakterier och mikrodjur. Dessutom har insatser gjorts för att avskilja
lösningsmedel från vattenströmmar. Resultatet innebär att mer vatten nu kan
renas i AstraZenecas reningsverk samt att lösningsmedelsresterna får ett mer
fördelaktigt energivärde och förbränns i en intern anläggning för produktion av
ånga. Utöver gällande lagstiftning har företaget interna utsläppsgränser som är
satta för att med god marginal uppfylla tillståndskraven.

Uppkomst av avfall beror till stor del på produktionsnivån. Företaget strävar efter
minskning av avfall samt återanvändning och återvinning. För att minska
avfallsmängderna sker utbildning inom avfallsfrågor och ständiga förbättringar av
befintliga processer.

Läkemedelsförpackningar är ett prioriterat område i företaget. Arbete pågår
kontinuerligt med att skapa förpackningar som ska vara miljövänliga utan att
konkurrera med företagets krav på kundanpassning, säkerhet och skydd för
produkten. För att minska miljöpåverkan är ambitionen att skapa en förpackning
som är återvinningsbar och inte innehåller tungmetaller eller mjukgörande medel.
AstraZeneca följer EU:s förpackningsdirektiv. Ett antal förpackningsplaster
beskrivs som används vid emballering av tabletter.

AstraZeneca försöker få sina medarbetare att i den mån det är möjligt samåka till
och från arbetet, i ett försök att minska resornas påverkan på miljön. Efter
kartläggning av medarbetarnas resvanor startades ett samarbete med SL för att
förbättra kollektivtrafiken till förmån för AstraZenecas anställda i Södertälje.
AstraZeneca tillhandahåller även ett system från svensk samåkningstjänst för att
hitta samåkningspartners. Det är en webbaserad tjänst som är tillgänglig för alla
anställda i Sverige där pendling, tjänsteresor och privata resor kan anpassas.
AstraZeneca väljer transportörer och samarbetspartners som fokuserar på
miljöarbete. Helst använder företaget sig av lastbiltransporter. Även flyg och
båttransporter förekommer och då prioriteras om möjligt båt framför flyg.
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Företaget anser att hög fyllnadsgrad och samtransporter ger effektiva transporter
med mindre utsläpp per transporterat ton.

AstraZeneca erbjuder sina medarbetare en webbaserad tjänst där det är möjligt att
beräkna vilka utsläpp det dagliga levnadssättet medför samt förslag på hur energi
kan sparas. Genom att skapa medvetande hos människor är det tänkbart att
medarbetarnas attityd och levnadssätt går att påverka. AstraZeneca avslutar
redovisningen med att tala om att företaget eftersträvar en öppen dialog med sina
intressenter, vilket betyder att företaget välkomnar frågor och ser synpunkter som
en hjälp till att bli bättre. Webbadressen astrazeneca.se bifogas för att förenkla
kontakter.

4.4.2 Stora Enso

All information om Stora Enso är hämtad från (http://www.storaenso.com 08-04-
24). Efter granskningen kommer kompletterande uppgifter.

Stora Enso har sin hållbarhetsredovisning integrerad i sin årsredovisning, vilket
medför att den granskade redovisningen är från 2007. Företaget framhäver en hög
ambitionsnivå och fortsätter med ett strategiprojekt som startade 2006 med mål
att identifiera strategiskt viktiga hållbarhetsfrågor och integrera dem i den
övergripande affärsstrategin. Företaget nämner inte något om GRI:s riktlinjer.

En tydlig mall för Stora Ensos hållbarhetsmål finns med i redovisningen. Där ges
en översikt över målen 2007 och vilket resultat som uppnåtts samt vilka mål
företaget har inför 2008. Resultaten är graderade i en tregradig skala: uppnått,
delvis uppnått och ej uppnått. Av mål som rör miljö är alla uppnådda under 2007,
exempelvis minskningar inom avfallsdeponering, svaveloxidutsläpp och kemiskt
energiförbrukande ämnen. Inom det sociala området har bara ett mål uppnåtts till
fullo vilket innebar att utbilda kvinnliga sökande till lediga chefsposter och införa
ett mentorprogram för ett nätverk kallat: Women in Stora Enso. Mål som delvis
uppnåtts är hur leverantörer efterlever Stora Ensos hållbarhetsnormer samt
övervakning av den etiska koden. Målen som inte alls uppnåtts finns inom det
sociala området och där finns olycksfrekvens, sociala ledningssystem och
arbetsmiljöledningssystem nämnda.

Stora Enso deltar, för att få externt erkännande, i flera globala organisationers
bedömningar. Organisationerna bedömer företags integrering av
hållbarhetsredovisning i verksamheten och fokuserar på bland annat mänskliga
rättigheter, företagens klimatförändringsstrategier och uppförandekoder. I
samtliga prövningar ligger företaget, enligt hållbarhetsredovisningen, bra till.

Stora Ensos mål är att bevara det ursprungliga ekosystemet, genom att minska
koldioxidutsläpp samt att samordna ett bättre spårbarhetssystem för både massa
och virke för att enklare kunna kontrollera massan/virkets ursprung. Ett annat mål
är också att fortsätta bedriva hållbar skogsindustri med hjälp av globala

http://www.storaenso.com08-04-
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hållbarhetsprinciper. Hållbart skötta skogar och plantager binder koldioxid från
atmosfären varvid kol lagras i träden. Kolet lagras sedan i Stora Ensos trä-,
pappers- och kartongprodukter.

Företaget har ett energieffektivitetsprogram, för bruk belägna i Sverige och
Finland, som ytterligare snabbas på i och med höjda elpriser. En
effektiviseringsgrupp ska bidra till effektivitet i energikostnader och minskade
utsläpp. Den egna produktionens restprodukter, till exempel avverkningsrester
och bark, förbränns till förmån för egen energianvändning. Dessutom ägs en
andel i ett finskt kärnkraftverk och ständigt undersöks nya möjligheter att utöka
förbränningen av biomassa. Till 66 procent är de energimässigt självförsörjande.
Beräkningar har gjorts som visar att investeringar, vid två pappersbruk i Europa,
innebär att energieffektiviteten kan förbättras och att det på sikt går att minska
fossila CO2-utsläpp med 105 000 ton årligen. En omfattande studie har
genomförts där uppgifter använts om koldioxidutsläpp från samtliga
verksamheter för att mäta ”kolavtrycket”. Det är en term som innebär ”den
övergripande påverkan på växthuseffekten av en person, en organisation, en
enstaka händelse eller en produkt”. Områden som direkt och indirekt kontrolleras
av Stora Enso definierades och finns översiktligt uppställda i ett diagram som
även visar kolavtrycket 2005 och 2006. Av diagrammet kan utläsas att det
område som omfattar direkt kontrollerad verksamhet, exempelvis
avverkningsutrustning, papperstorkning och kraftvärmepannor har minskat sitt
kolavtryck medan indirekt kontrollerad verksamhet, gällande utsläpp från inköpt
el och värme, uppgav ökat kolavtryck.

Försök att minska vattenanvändningen vid produktionsprocesser har gjorts inom
Stora Enso. Det vatten som används i verksamheten renas noga i nya eller
förbättrade reningsanläggningar innan det släpps tillbaka ut i naturen.

Under 2007 har Stora Enso varit inblandade i en tvist i norra Finland. Den
omtvistade marken ägs av finska staten och en konflikt råder mellan ett statligt
avverkningsföretag och det samiska folket där balans ännu inte uppnåtts mellan
rennäring och skogsbruk. Tills konflikten är löst har Stora Enso valt att inte köpa
virke från det området. Ytterligare en tvist i Finland finns omnämnd och
förklarad. Det fallet gäller miljöorganisationers vilja att skydda större
skogsområden. Stora Enso har gjort en egen bedömning i fallet där företaget
hänvisar till att de högt satta normerna för bevarande av ekologiska värden och
hållbart skogsbruk efterföljs på ett korrekt sätt. Även ekologiskt viktiga områden
i oskyddade skogar i området bevaras. Det virke Stora Enso köpt, av det finska
avverkningsbolaget, har efter spårningskontroll inte visat sig komma från nu
skyddade områden. Företaget avvaktar hur debatten utvecklas trots att den finske
leverantörens verksamhet ligger i linje med Stora Ensos principer.

Stora Ensos strategi, vid nya tillväxtmarknader i Brasilien, Uruguay och Kina, är
att vara det mest hållbara skogsindustriföretaget som grundar sig på globala
hållbarhetsprinciper. Syftet med plantagerna som inrättats är att de ska producera
råvara för massa- och pappersindustrin. Uthålligt skötta bidrar plantagerna inte
bara till lönsamhet utan även ett förbättrande av välfärd i omgivande samhällen
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och en chans att bevara ursprungliga ekosystem. Marker med högt naturvärde
planteras inte, bara tidigare odlingsfält eller betesmarker. Bedömning sker alltid i
samråd med lokalbefolkningen och andra lokala intressenter. Alla projekt är
utförligt förklarade i hållbarhetsredovisningen men företaget är inte kritiska i
någon utsträckning.

I Brasilien äger Stora Enso 50 procent i samriskprojektet Veracel. Det består av
eukalyptusplantager och ett toppmodernt massabruk. Klimatet medför ett
fördelaktigt skogsbruk där träden växer upp till sju gånger snabbare än i ett
nordiskt klimat. Veracelprojektet har en unik planteringsstrategi där endast plana
markytor planteras och den ursprungliga vegetationen får växa i dalarna. Årligen
återställer de också 400 hektar regnskog för att bevara biologisk mångfald.

I Laos har Stora Enso under 2007, i ett nära samarbete med närliggande
samhällen och berörda myndigheter, tagit fram ett handlingsprogram som
identifierar vilka åtgärder som bör vidtas och vilka områden som bör prioriteras. I
alla områden som är tänkta till plantager ska företaget utföra ammunitions- och
minröjning enligt experters rekommendationer. Befintlig skog kommer inte att
omvandlas till plantager och innan företaget planerade eukalyptus- och
akacieträden planteras ska en rad tester genomföras, exempelvis skogsbrukstester
och markstudier och även socioekonomiska grundstudier. Försöksplantagen i
Thailand står inte beskriven i text, den finns med på en karta och i ett diagram. I
diagram finns också Lettland, Litauen och Ryssland, de nämns inte i text.

Stora Ensos affärsetiska riktlinjer som omfattar allmänna normer har reviderats
och avspeglar striktare lagstadgade krav och egna erfarenheter. Riktlinjerna
innehåller information där det på ett utförligt sätt framgår hur de ska tillämpas i
situationer med olika intressenter. Anställda ska på ett enkelt sätt kunna lämna
klagomål eller synpunkter på den verksamhet som bedrivs av Stora Enso.
Beträffande arbetsmiljö redovisas att det skett fem dödsolyckor i Stora Ensos
verksamhet och ytterligare tre i samriskprojektet Veracel i Brasilien. Stora Enso
betraktar varje dödsfall som oacceptabelt och fortsätter att förbättra sitt
arbetsmiljöarbete. Orsaker till dödsolyckorna som inträffat beskrivs kortfattat
samt åtgärder för att förhindra ytterligare olyckor. Två av dödsfallen i Brasilien
berodde på att förarna inte hade bilbälte, i Europa blev en anställd påkörd av en
gaffeltruck, en kund omkom då en trave virke föll vid avlastning och två olyckor
inträffade vid manuell avverkning. Via Veracel tar Stora Enso, enligt
hållbarhetsmaterialet, ett engagerat socialt ansvar och stöttar projekt inom
utbildning, familjejordbruk, biodling, träanvändning, miljövård samt försöker
utrota spetälska och tuberkulos. Företaget samarbetar även i ett medborgarprojekt
med UNICEF med syfte att motverka utnyttjande av barn.

I slutet av rapporten finns en detaljerad förteckning över förkortningar. Samtliga
diagrams förkortningar skrivs ut samt förklaras. Hänvisning till länkar med
ytterligare information görs. Den avslutande sidan består av en redogörelse från
en konsultfirma som utfört en oberoende granskning av Stora Ensos uppgifter.
Utlåtandet representerar oberoende åsikter och är tänkt att ses som information
till företagets ledning och övriga intressenter. Konsultfirman rekommenderar att
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Stora Enso förtydligar och förklarar fiberstrategi samt kriterier för att etablera sig
på nya marknader ur ett hållbarhetsperspektiv. Tre avvikelser har hittats och Stora
Enso har åtgärdat dem. Avvikelserna rörde miljö- och virkesförsörjningsdata som
exempelvis koldioxidutsläpp och certifierade spårbarhetssystem. Vidare anger
konsultfirman att några viktigare frågor inte verkar utelämnats.

Kompletterande uppgifter

Angående Stora Ensos samriskprojekt i Brasilien, Veracel, nämns inget om de
konflikter som pågått. 2005 menade motståndare till Veracel, bland annat
indianorganisationer, människorätts- och miljöorganisationer, samt de jordlösas
organisation att småbönder trängdes undan från sin mark och att
eukalyptusplantagernas utbredning skedde på bekostnad av regnskogen.
(www.swedwatch.org 08-05-24) Information har även hittats om motsättningar
från början 2008, vilket innebär att den i hållbarhetsredovisningen presenterade
informationen kan ifrågasättas (www.latinamerika.nu 08-05-24). Informationen
från 2008 kan dock inte förutsättas ingå i en redovisning från 2007.

4.4.3 Vattenfall

All information om Vattenfall är hämtad från (http://www.vattenfall.se 08-05-09).

Vattenfall framhåller tydligt i sin rapport från 2006 att företaget följer GRI:s
riktlinjer, vilka erbjuder en överskådlig och balanserad bild av företagens insatser
inom ekonomi, miljö- och sociala områden. Inledningsvis sammanfattar VD, Lars
G. Josefsson, kortfattat året som gått samt rapporterar företagets visioner inför
kommande år. Deras ambitionsnivå är hög och de delar gärna med sig av sin
kunskap till omvärlden. Målet är att erbjuda service i världsklass och effektiva
energilösningar för att bidra till utveckling av kundernas livskvalitet, miljö och
konkurrenskraft. Vattenfall vill med sin hållbarhetsredovisning utveckla bättre
energilösningar och minska företagets miljöpåverkan. Vattenfall framhäver att
tillgången till energi är ett villkor för hållbar utveckling och att ekonomisk styrka
är en förutsättning för både miljöansvar och socialt ansvar. En tolkning av hållbar
utveckling har gjort som presenteras för läsaren i form av en femuddig sjöstjärna.
Sjöstjärnans armar representerar bolagets stjärnstrategi: ”lönsam tillväxt, nummer
ett för kunden, nummer ett för miljön, en måttstock för branschen och en attraktiv
arbetsgivare”. Vattenfalls uppgift är att förse sina kunder med el och värme.
Företaget anser att hållbar utveckling är en ständigt pågående process där
ekonomi, miljö och det sociala ansvaret ingår. Inledningsvis åskådliggörs, i
diagramform, den totala el- och värmeproduktionen, koldioxidutsläpp samt
avkastning. Vattenfall visar resultat från 2002 och framåt för att öka
jämförbarheten.

Enligt VD, Lars G. Josefsson ifrågasätts företagets ambitioner ibland på grund av
att stor andel energiproduktion fortfarande är kolbaserad. Företaget anser att

http://www.swedwatch.org
http://www.latinamerika.nu
http://www.vattenfall.se08-05-09
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kolkraft kommer vara en viktig energikälla även i framtiden och förbättringar har
gjorts för att öka kolkraftverkens effektivitet. I Tyskland har en ny anläggning
byggts där koldioxiden som uppstår i förbränningsprocessen, avskiljs och leds
tillbaka ner i berggrunden. Äldre kolkraftverk har förbättrats med hjälp av nya
tekniska lösningar. Sedan 1990 har företaget som mål att innan år 2030 halvera
sina utsläppsmängder för att begränsa global miljöpåverkan. 30 procent av 50 är
redan uppnådda. Vattenfall tror att minskningen kommer att bli lönsam i
framtiden om utvecklingen innebär att ett globalt pris kommer att sättas på
koldioxid. Även satsningar på förnyelsebara energikällor är frekvent
förekommande. Exempelvis nämns en helt ny vindkraftpark i Öresund där 48
vindkraftverk ska generera el till 60 000 hushåll. Möjligheter undersöks att bygga
fler vindkraftparker ute i Europa. I Danmark satsas på halmeldade kraftverk,
landets eget biobränsle och försök pågår med att, utanför Lysekil i Sverige,
omvandla vågenergi till el.

Vattenfall stöder systemet med utsläppsrätter, och anser att handel med
utsläppsrätter samt miljöutvecklingen inom EU måste få en globalisering.
Företaget engagerar sig i politiska frågorna kring utsläppsrätter och publicerade år
2006 en rapport i ämnet som blev väl mottaget internationellt. De anger att alla
länder måste ta ett ansvar, dock måste invändningen att ländernas förutsättningar
är olika beaktas. Vattenfall har presenterat en studie som varje land kan använda
till hjälp med att utforma strategier och metoder till förmån för minskade
koldioxidutsläpp. Allt klimatarbete bygger på Vattenfalls tre grundpelare: verka
internationellt för att minska utsläppen genom att ett globalt avtal nås, minska
utsläpp i egna anläggningar samt att hjälpa kunder att spara energi. För att göra
sina kunder mer medvetna om vikten av att effektivisera den egna
energianvändningen delades 850 000 energisnåla glödlampor ut till hushåll i
Sverige och Finland. Vattenfall erbjuder också en webbplats där besökare kan
räkna ut effekter vid förändringar i deras energiförbrukning.

Säkerhet genomsyrar företaget. Miljö- och personalsäkerhet samt säkerhet för
kringboende innebär att produktionsanläggningar måste utformas på ett sätt som
medför minimerade säkerhetsrisker. Ständiga kontroller utförs i alla
verksamhetsområden. Dammar och kärnkraftverk inspekteras kontinuerligt, både
av egna kontrollanter och utomstående expertis. En störning i kärnkraftverket i
Forsmark nämns, vilken berodde på en automatisk avstängning på grund av fel i
transmissionsnätet. Efter incidenten utfördes noggrann översyn såväl som
förstärkt säkerhetsarbete. Lagringsplats för kärnbränsle 500 meter under
markytan är under byggnation. Det nämns inte var lagringsplatsen är. Använt
bränsle förvaras i speciella behållare med flera lagers förslutning för att förhindra
läckage av radioaktivt avfall. I nuläget förvaras svenskt kärnavfall i ett
gemensamt mellanlager, medans det i Tyskland förvaras i anslutning till
kärnkraftverken. Kärnkraftsäkerheten beskrivs utförligt i
hållbarhetsredovisningen. Vattenkraftverken är byggda att klara stormar och
översvämningar och dammarna kontrolleras med hjälp av laser. Laser gör det
möjligt att övervaka temperatur, vertikala rörelser och andra förändringar av
dammarna inifrån. Dammsäkerheten inom Vattenfall har av kontrollanter fått
mycket god kritik.
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Hållbarhetsredovisningen avslutas med företagets kommande utmaning, att
rekrytera nya medarbetare, med nya kompetenser. Företaget står inför stora
pensionsavgångar och är oroade över att ungdomars intresse för vetenskap och
teknik verkar avta. Vattenfall ser det som en utmaning och deltar i flera projekt
som vänder sig mot skolor för att fånga studenters intresse för naturvetenskap.
Den nuvarande personalen beskrivs som helt avgörande för Vattenfall. Lokala
enheter inriktar sig på behov i de egna regionerna i form av utbildning,
motivation, friskvård, förmåner samt balans mellan fritid och arbete.
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5 Analys

I följande kapitel analyseras presentationen av företagens
hållbarhetsredovisningar. I de fall där det är möjligt görs också jämförelser
mellan företagen. Analysen görs utifrån de tidigare presenterade modellerna för
hållbar utveckling.

5.1 Grundmodell

Modellen över grundtanken med hållbar utveckling är klart representerad hos alla
tre företagen. Samtliga nämner modellens tre områden och vilket arbete som
utförs för att perspektiven ska tillgodoses. Miljöaspekten inkluderar företagens
direkta och indirekta miljöpåverkan, vilket speciellt Stora Enso visar i
diagramform och i förklarande text. Där presenterar de indirekta källors utsläpp
från tillverkning av inköpt el och värme samt de direkta, egna utsläppen.
Vattenfall bevisar perspektivens inbördes beroende, med ett förtydligande att
ekonomisk styrka är en förutsättning för miljö- och socialt ansvar. Alla tre
hållbarhetsredovisningarna verkar övertygande. De beskriver sitt miljöarbete noga
och inriktar sina krafter på, med ett genuint intresse, att förändra och förbättra
inför framtiden. Endast kostnader för miljöförbättrande åtgärder anges, inte
kostnader för överträdelser i den mån de inträffat.

Arbetsmiljöarbete förekommer frekvent i företagen och även arbete att rekrytera
nya medarbetare anges. De verkar måna om personalen och vill deras bästa. Ett
flertal utbildningsprogram och förmåner finns. Utbildning av lokalbefolkning sker
hos Stora Enso som expanderar i exempelvis Brasilien, Kina och Laos. De
beskriver även ett mentorprogram där kvinnor utbildas till lediga chefsposter.

I teorikapitlet stod att ”vissa anser att ekonomiperspektivet är ett
resultatperspektiv”. Det synsättet representeras väl i Vattenfalls uttalande om den
ekonomiska styrkan. Alla företagen i studien verkar förtrogna med att de når
långsiktig ekonomisk tillväxt genom att satsa på miljö- och socialt ansvar.
Paralleller mellan perspektiven är mer regel än undantag. Socialt och
miljömässigt arbete skulle inte gå att utföra om inte ekonomin var god, och om
inte miljöaspekten tillgodoses går inte heller socialt ansvar att tillgodose.
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5.2 Utvidgad modell

Etiskt dilemma, förenad administration och global politik. Från den utvidgade
modellen med sju kärnpunkter kändes etiskt dilemma inte direkt urskiljbart i
företagens hållbarhetsredovisningar. Den punkten innehåller förklaring till hållbar
utveckling, ett sätt att bringa reda i begreppets, i princip, oförenliga natur. De tre
granskade företagens verksamheter, härstammar ur begreppet utveckling och
drabbar begreppet hållbar, med sitt förorenande avfall. I
hållbarhetsredovisningarna passar nedsmutsningen bättre in i punkten
naturtillgångar. Egentligen representerar hållbarhetsredovisningarna etiskt
dilemma fullständigt, då alla företagen i hög grad strävar efter att förena ekologi
och ekonomi. Etiskt dilemma känns dock fortfarande endast som en förklaring till
hållbar utveckling där ett ställningstagande bör tas på politisk nivå. Den politiska
aspekten får illustrera etiskt dilemma tillsammans med förenad administration och
global politik. Genom de granskade hållbarhetsredovisningarna har blocken inte
klart gått att urskilja. Alla tre granskningsföretag har närmat sig Jabareen´s
kärnpunkt förenad administration då de i sina hållbarhetsredovisningar utgår från
GRI:s riktlinjer. Vattenfall redovisar ett stort politiskt engagemang och det
upplevs som om företaget bidrar till att driva den globala politiska processen
stadigt framåt, trots att politiska dödlägen ofta uppstår. Vattenfall skapar en tydlig
debatt där försök görs för att få en globalisering om handel med utsläppsrätter. De
anser även att EU:s miljöarbete måste globaliseras. Även Stora Enso bedriver ett
engagerat politiskt deltagande. AstraZeneca nämner inget i den svenska
hållbarhetsredovisningen om deltagande förekommer i globala diskussioner kring
miljöfrågor. Eventuellt anges sådant i hela koncernens redovisning. Det har dock
inte tagits i beaktande i uppsatsen.

Rättvisa och vision. Stora Enso deltar i ett flertal globala organisationers
bedömningar där exempelvis mänskliga rättigheter, företagens
klimatförändringsstrategier och uppförandekoder granskas. I pågående projekt och
vid startande av nya projekt tas stor hänsyn till omgivande samhällens livskvalitet.
I Vattenfalls verksamhet eftersträvas en lyhördhet gentemot boende i närmiljöer
till företagets anläggningar. AstraZenecas vision inom miljöområdet är högt
ställda men inte klart definierade. Deras mål är dock att eliminera föroreningarna
till miljön, förhindra arbetsrelaterade skador, främja hälsa och välbefinnande samt
att förmana till personligt ansvar. Den uttalade visionen hos Vattenfall är att
tillgången till energi är en grundläggande förutsättning för hållbar utveckling. De
hävdar att ekonomisk styrka är en förutsättning för att åstadkomma värdeskapande
på samhälls- och miljöområdet. Sjöstjärnan, som symboliserar de strategiska
ambitioner företaget försöker förverkliga, bringar ett tydligt budskap om visionen.
Stora Ensos vision och målsättning är att bevara det ursprungliga ekosystemet
genom att minska koldioxidutsläpp och bedriva hållbar skogsindustri med hjälp av
globala hållbarhetsprinciper. Stora Enso strävar efter att betraktas som det mest
hållbara skogsindustriföretaget.
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Naturtillgångar och eko-samhälle. AstraZenecas verksamhet bidrar till avfall och
utsläpp i vatten och luft. Trots reningsanläggningar förekommer utsläpp i
vattenmiljön. Än vet forskarna inte de långsiktiga effekterna av
utsläppsmängderna. Arbeten pågår i AstraZenecas regi för att reducera utsläppen
till vatten och luft. Även hos Vattenfall pågår arbete med att minska företagets
utsläppsmängder. Kraftföretaget investerar miljonbelopp inom forskning för att
förbättra och effektivisera anläggningar, men tror att förbränning av fossila
bränslen även i framtiden kommer vara en viktig energikälla. Storsatsningar inom
förnyelsebar energi genomförs också vilka beräknas få en mer framträdande roll i
framtidens energiförsörjning. I Stora Ensos verksamhet ses en klar fördel i deras
råvara, skog binder nämligen koldioxid som sedan lagras som kol i träden. Genom
att bedriva hållbart skogsbruk bidrar Stora Ensos verksamhet till att reducera den
egna påverkan på miljön. Trots det gör skogsföretaget storsatsningar på att
förbättra verksamheten. Byggnaders effektivitet är en aspekt som alla företag tagit
hänsyn till. Med energisnåla, innovativa och tekniska lösningar gör samtliga
fallföretag satsningar på att förbättra energieffektiviteten. AstraZeneca inför
energisnåla lösningar i nya fabriker och laboratorier och gör dem mer
energieffektiva. Från Vattenfalls sida har stort engagemang lagts på byggnaders
effektivitet. Nya anläggningar utrustas med de senaste innovativa och tekniska
lösningarna. Arbetet att energieffektivisera pågår också i hos Stora Enso med
omfattande investeringar vid anläggningar och tillsatta effektiviseringsgrupper.
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5.3 Ny modell

Båda modellerna som illustrerar begreppet hållbar utveckling går att modifiera så
de passar bättre för att representera även hållbarhetsredovisningar. Efter
modifiering reduceras antalet kärnpunkter i Jabareen´s utvidgade modell till fyra.
Några av områdena som identifierades i analysen upplevdes vara, förvisso inte
samma utan, likartade. Kärnpunkter som sammanslogs är etiskt dilemma, förenad
administration och global politik. De passar in i ett politiskt område. Vidare
sammanslogs rättvisa och vision, vilka i den nya modellen får illustrera socialt
ansvar. Naturtillgångar förenades med eko-samhälle som tillsammans visar
företagens miljöansvar. Alla kärnpunkter upplevdes vara beroende av ekonomi.
Grundmodellen till hållbar utveckling utökas i sin tur till att, även den, omfatta
fyra punkter. Den tidigare cirkelmodellen (se fig.1 sid 11.) belyser inte tillräckligt
tydligt, alla aspekter av hållbar utveckling. Utvidgning görs för att modellen även
ska illustrera att politik är en väsentlig faktor i sammanhanget. I studien hade alla
fallföretag mer eller mindre politiskt engagemang. Stora Enso och Vattenfall
verkade mer politiskt drivande än vad uppfattningen blev vid granskningen av
AstraZeneca.

Fig. 3. Hållbar utveckling/ Hållbarhetsredovisningar. Egen figur.

Hållbar utveckling kan gestaltas som en pyramid. Alla delar i pyramiden är
viktiga, utan varandra blir utseendet inte det samma. Grundmodellen, de tre
cirklarna, passar bra in på företagens hållbarhetsredovisningar likväl som den
modifierade utvidgade modellen. I grundmodellen saknas dock en viktig aspekt,
nämligen politik, vilket representerades väl i den utvidgade modellen. Politik och
ekonomi är förutsättningar för möjligheter till engagemang inom miljö- och
socialt ansvar. Politik och ekonomi får i den nya modellen illustrera hörnstenar i
pyramiden. Miljö- och socialt ansvar är beroende av att hörnstenarna, om någon
av dem inte representeras vickar hela modellen och är inte längre en pyramid.
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5.4 Redovisningens kriterier

En hållbarhetsredovisning är till för att minska osäkerheten för brukare av
informationen. Upplysningar som uppvisas ska vara neutrala och om endast
positiva uppgifter anges minskar neutraliteten, vilket resulterar i minskad relevans
och tillförlitlighet av redovisningen. Efter granskning av AstraZeneca är
bedömningen att endast positiv information i princip belyses. De är inte speciellt
självkritiska. Det enda som känns som någon slags självkritik är att företaget inte
kunde redogöra för långsiktiga effekter på läkemedel i vattenmiljön. AstraZeneca
hävdade då att forskare menade att ingen fara varken förelåg omedelbart eller på
kort sikt, vilket känns som en bortförklaring. I likhet med AstraZeneca målar
Vattenfall upp en positiv bild av den egna verksamheten. Förutom incidenten i
Forsmark finns ingen speciell självkritik. Den händelsen inträffade dessutom per
automatik, vilket resulterade i översyn av säkerhetsarbetet. I Stora Ensos rapport
belyses viss negativ information, bland annat uppkomna tvister. De är också starkt
självkritiska till dödsfallen, även där olyckorna skett utanför arbetet. Däremot
riktas ingen kritik alls mot den brasilianska anläggningen, Veracel, trots att det
varit turbulens mellan företaget och människo- och miljörättsorganisationer, med
flera. Det är möjligt att 2007 varit ett år då motsättningarna varit få och Stora
Enso kommit bra överens med motståndarna kring verksamheten i Veracel, men
det är inte särskilt troligt då nya motsättningar blossat upp i början av 2008. Den
bild som målas upp angående projektet är odelat positiv. Företaget verkar dock ha
en genomtänkt strategi där stort ansvar tas gentemot lokalbefolkningen. Det är
den bilden som är önskvärd att omgivningen får.

Varken AstraZeneca eller Vattenfall nämner att lämnade uppgifter blivit
granskade av oberoende part. I Vattenfalls redovisning anges att utomstående
expertis granskat säkerheten i exempelvis dammar, däremot omtalas inte
någonstans att hållbarhetsredovisningen är bestyrkt. Stora Enso nämner att
oberoende revisorer granskat redovisningens innehåll, det bifogas även en
bestyrkanderapport från den oberoende konsultfirmans granskning av
verksamheten. Konsultfirman beskriver den utförda granskningen och uppger
även att mer utförlig information från granskningen går att hämta på deras
webbsida som står angiven i bestyrkningsrapporten.

AstraZeneca har inga tydliga jämförelser i sin hållbarhetsredovisning. Ingen
jämförelse görs med branschen i övrigt, inte heller jämförs den egna
verksamheten med tidigare år. Det resulterar i ett försämrande av trovärdigheten
och vid tillfällen där påståenden görs att åtgärder bidragit till minskning av
utsläpp finns det skäl att betvivla att det stämmer eftersom det, visuellt, inte går
att se. AstraZeneca skulle behöva erbjuda sina intressenter bättre möjligheter till
jämförelser för att säkrare ställningstaganden och slutsatser kan göras. Vattenfalls
diagram är tydligare. Trovärdigheten ökar då jämförelser görs med den egna
verksamheten under en femårsperiod. Däremot görs inga jämförelser med
kraftbranschen i övrigt, vilket skulle medföra en högre grad av förståelse för
Vattenfalls arbete. Hållbarhetsredovisningen från Vattenfall känns välarbetad, och
agerandet förklaras tydligt både inom det egna verksamhetsområdet såväl som
politiskt. Företaget uttrycker en vilja att det ska finnas tydligare globala riktlinjer
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som alla företag i kraftbranschen måste följa. Även Stora Enso har uttryckliga
diagram. I likhet med övriga granskade företag jämförs endast den egna
verksamheten, i vissa diagram med fem år, några har treårsjämförelser. Den
hållbarhetsredovisning Stora Enso bidrar med är bättre än övriga fallföretag. Den
är utförligare och känns ärligare då tvister och incidenter som hänt under året
redovisas.

Den information företagen inte tar upp, i Vattenfalls fall verksamheten i Umeå, i
Stora Ensos fall exempelvis försöksplantagen i Thailand, förmodas vara
transaktioner av mindre värdemässig betydelse. Viss information presenteras
mycket utförligt i samtliga hållbarhetsredovisningar, främst den information som
belyser miljöförbättrande åtgärder, där i många fall investeringskostnaden
omtalas.

AstraZeneca visar sin miljöpåverkan i siffror, hur resor och transporter sker,
avfallsmängder, energianvändning, utsläpp till luft och vatten. Mängder uppges i
ton, GWH, kton samt procentenheter. Inga förklaringar till förkortningar
meddelas. Vattenfall visar den totala el- och värmeproduktionen,
koldioxidutsläpp, avkastning samt en rad nyckelfakta där bland annat, antal
anställda och koldioxidutsläppen anges specifikt för varje verksamhetsland. Inte
heller Vattenfall tar större hänsyn än AstraZeneca till att alla brukare av
informationen inte känner till förkortningar som beskriver elenergins mätenheter.
Vattenfall använder TWh, kWh, procent samt kiloton som till skillnad från
AstraZenecas mätenheter inte förkortas. Stora Enso har en större mängd diagram
än övriga företag. Till skillnad från AstraZeneca och Vattenfall har Stora Enso
förteckning över alla använda förkortningar samt förklaring, vilket är fördelaktigt
för mindre insatta intressenter. Mätenheter är till exempel ton, TWh, MWh och
procentenheter. I diagramform visas kolavtryck, energi-, el- och
värmeförbrukning, direkta utsläpp av fossila bränslen, utsläpp av processvatten
samt utsläpp av bland annat svavel och fosfor. Alla utsläppsnivåer har sjunkande
trender.
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6 Avslutning

I kapitlet som följer presenteras egna åsikter och observationer som uppkommit
under uppsatsens gång. Kapitlet avslutas med förslag till vidare studier.

6.1 Slutsats

Det generella intrycket av fallföretagens hållbarhetsredovisningar har varit
positivt. Företagen uppfattas som medvetna om vilken roll de har i
miljösammanhang. Det har varit intressant att se hur miljöinformation redovisas
och överraskande att skillnaden mellan branscherna var så liten. Det är tydligt att
företagen arbetat utifrån samma riktlinjer då presentationerna, utseendemässigt,
liknade varandra. Eftersom hållbarhetsredovisningarna är frivilliga att utföra har
företagen chansen att själva välja vilken information som redovisas, vilket kan
medföra att negativ information gärna bortses. Det är tydligt i alla tre företagens
rapporter att ingen av dem är speciellt självkritisk. Att nästan enbart redovisa
positiv information kan vara en nackdel för företagen då neutralitet och
trovärdighet minskas. En trovärdighetsmiss är också utelämnandet av om
granskning utförts av oberoende part. Stora Ensos hållbarhetsredovisning har
blivit oberoende bestyrkt, vilket redovisas tydligt genom att tillägga en
bestyrkanderapport från granskaren. Märkligt är att inget av företagen presenterat
jämförelser med liknande företag i samma bransch, vilket bidrar till minskad
trovärdighet. Genom en branschjämförelse kan företagen på ett tydligare sätt
bevisa sitt ansvarstagande inom frivillig hållbarhetsredovisning. I Stora Enso och
Vattenfall gjordes jämförelser med den egna verksamheten. I AstraZenecas
redovisning nämndes endast förbättringar, vilka inte tydliggjordes i diagram. Inte
heller jämfördes den egna verksamheten. Texten i hållbarhetsredovisningarna är
relativt lättläst, dock riktar företagen sig till en viss skara intressenter, då
diagrammen är svårtolkade. Här undantas Stora Enso vilka var ensamma med att
göra informationen tillgänglig för ett bredare spektrum av intressenter. Stora Enso
var också det enda företaget som utförligt redovisade tvister och incidenter som
inträffat, med undantag av Veracel.

Endast en hållbarhetsredovisning räcker naturligtvis inte som ett beslutsunderlag
för intressenter, men en presentation av företagens mål och värderingar erbjuds.
Visst går det att prestera bättre hållbarhetsredovisningar. En tillräckligt bra
förklarad redovisning bör inte lämna granskaren undrande, vilket inträffade vid
några tillfällen. Emellertid är det svårt, näst intill hopplöst, att sia i om
hållbarhetsredovisandet leder till hållbar utveckling. Alla tre presenterade
hållbarhetsredovisningar upplevs ha hög kvalitet. Om branscherna i övrigt håller
samma standard är det troligt att normerande regler räcker till för att få önskad
effekt på redovisning utöver den finansiella. Med lagar som grund i all
redovisning, tillsammans med normgivande riktlinjer som exempelvis GRI,
toppat med företagens vilja att konkurrera och marknadsföra sig via redovisning
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av miljö- och socialt ansvar, kan resultatet bli att en uppstramning av lagen i
nuläget är onödig. Företagens marknadsprofileringsvilja är en stark drivkraft och
uppgifterna som sedan blir framförda i hållbarhetsredovisningarna mäts, utförs
och redovisas av expertis. Av största vikt är ändå att lagstiftning såväl som
normerande riktlinjer inte ligger still på samma nivå, utan att de, varefter
företagen presterar mer och mer, följer efter för att göra en tillbakagång omöjlig.
Hela tiden företagens redovisningar levererar mer än miljöbalkens krav gör det
inget att hållbarhetsredovisningarna utförs frivilligt. Svaret på denna fallstudies
titel är att vägen till hållbar utveckling går via hållbarhetsredovisningar.

6.2 Förslag till vidare studier

En mer omfattande granskning av ett större antal företag inom någon av skogs-,
kraft- eller kemibranschen skulle vara intressant att studera. Alternativt kan också
arbetet breddas till att studera mer om det sociala området inom hållbar
utveckling. Eventuellt kan intervjuer utföras där frågor som till exempel vilka
intressentgrupper de riktar informationen till.

Intressant vore också att intervjua investerare och fråga om de tittar på företags
hållbarhetsredovisningar samt i vilken utsträckning informationen i dem ger
underlag till fattande av viktiga beslut. Vad mer krävs?
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