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Sammanfattning
Bakgrund
Denna uppsats behandlar de nya EU-kraven som föreslås träda i kraft från och med det
räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016. Uppsatsen har undersökt hur
Stora Enso arbetar med hållbarhetsrapportering enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer.
Detta eftersom att Stora Enso var det första börsnoterade företaget i Sverige vars
hållbarhetsrapportering granskats av en tredje part. Vidare siktar denna uppsats på att ge de
företag som ej tidigare har erfarenhet från hållbarhetsrapportering en inspirationskälla, som
stöd i upprättningen av egna hållbarhetsrapporter.

Syfte
Syftet med den här fallstudien är att beskriva hur ett företag som redan innan EU-kraven
börjat tillämpats rapporterat i enlighet med dessa, och hur de aktivt arbetar med
hållbarhetsrapportering.

Metod
Fallstudie: intervjuer och dokumentanalys.

Slutsats
Det är viktigt att hela tiden fortsätta förbättra företagets hållbara utveckling och dess mål.
Stora Ensos hållbarhetsrapportering kopplades ihop med den hållbara utvecklingen i stort, och
här sågs att rapporteringen har hjälpt Stora Enso att uppnå och utveckla sina hållbarhetsmål.
Utan hållbarhetsrapporteringen skulle Stora Ensos positiva utveckling inte varit lika
omfattande. Utifrån de intervjuer som genomfördes konstaterades det att GRI:s riktlinjer
medför både en fördel och en nackdel: de är väldigt omfattande.

Nyckelord
Hållbarhetsrapportering, hållbar utveckling, EU-direktiv, Stora Enso.
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Summary
Background
This study describes the new requirements from the European Union, which are supposed to
come in to effect in the first financial year that ushers after December 31th 2016. We have
examined how Stora Enso works with its sustainability reports according to the Global
Reporting Inititative's guidelines. Stora Enso was considered a suitable candidate because it
was the first publicly listed company in Sweden which had its sustainability report audited by
a third party. Furthermore, this study aims to give inspiration and support to companies
without previous experience with sustainability reporting.

Purpose
The purpose of this case study is to describe how a specific company reported in accordance
with the EU-directives regarding sustainability reporting, even before they come in to effect.
And also describe how they actively works with their sustainability reporting.

Methods
Case study: interviews and public documents.

Conclusion
It is important that the company keeps improving their sustainable development and their
goals. Stora Ensos sustainability reporting was connected to the sustainable development,
without the sustainability reports Stora Enso would have had a harder time developing in a
sustainable manner and probably not had such a big positive change. From the interviews that
was performed, we concluded that GRI’s guidelines brings both an advantage and a
disadvantage: it is comprehensive.

Keywords
Sustainability reporting, sustainable development, Euro directive, Stora Enso.
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Förkortningar
CoC - Code of Conduct
CSER - Corporate Social and Environmentally Responsibility
CSR - Corporate Social Responsibility
EMA - Environmental Management Accounting
EMAS - Eco Management and Audit Scheme
FCA - Full Cost Accounting
GRI - Global Reporting Initiative
HR - Human Relations
ILO - International Labour Organization
KPI - Key Performance Indicators
MA - Management Accounting
MEMA - What gets measured gets managed
OHS - Occupational Health and Safety
SCoC - Supplier Code of Conduct
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1. Inledning
Detta kapitel berättar kort om historien bakom hållbarhetsrapportering och förklarar sedan
varför det valda ämnet har studerats. Slutligen redogörs studiens syfte, avgränsningar och
frågeställningar.
En av de tidigare ansatserna till att tänka på sociala och miljömässiga faktorer i redovisningen
kom ut år 1987, från The World Comission of Environment and Development, som styrdes av
den norska statsministern Gro Harlem Brundtland. Rapporten, med namnet “Our common
future”, föreslog att en global agenda skulle användas för att gemensamt motverka eller
minska det stora trycket på miljön. Företagen ansågs ha ett stort ansvar i denna process och
uppmanades att ifrågasätta det traditionella sätt på vilket de bedrevs. (Global Reporting
Initiative, u.å.)

1.1 Problembakgrund
1.1.1 Global Reporting Initiative
Global Reporting Initiative [GRI] är en stiftelse som bildades år 1997 och är idag en
normsättare inom hållbarhetsrapportering. År 2000 publicerade GRI sina första riktlinjer för
hållbarhetsrapportering (G1), och redan samma år publicerade ett 50-tal amerikanska företag
sina egna GRI-hållbarhetsrapporteringar i samband med deras årsredovisningar. År 2002
publicerades den andra versionen av riktlinjerna (G2). Under år 2006 publicerades den tredje
versionen (G3), och samma år hade antalet företag som redovisade enligt GRI vuxit till 850
företag och organisationer världen över. Den senaste versionen riktlinjerna gavs ut år 2014
(G4) och är dem som EU:s nya krav hänvisar till. (Global Reporting Initiative, u.å.)

Även i Sverige anammades GRI:s riktlinjer och år 2008 lagstadgades det att statligt ägda
företag är tvingade att rapportera enligt dessa (Larsson & Ljungdahl, 2008; Regeringskansliet,
2013). Under hösten 2014 gav EU ut ett nytt lagförslag, där det föreslås att
hållbarhetsrapportering kan utformas med hjälp av GRI:s riktlinjer, men det är inget krav.
Förslaget innebär att från och med det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31
december år 2016 ska hållbarhetsrapportering vara obligatoriskt för de allra största företagen
(Regeringskansliet, 2014). Mer om detta kan läsas i avsnitt 1.1.3.
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1.1.2 Utveckling av hållbarhetsrapportering
De första åren som hållbarhetsrapporter uppfördes fanns tendenser att enbart ta upp de
positiva aspekterna i rapporteringen. Detta ledde till en förvrängd bild av företagets
prestationer, för att få en rättvisande bild behövde företagen ta upp både de positiva och
negativa aspekterna. De företag som undvek att rapportera en rättvisande bild gick därmed
inte att jämföra sinsemellan. Hållbarhetsrapporterna uppfyllde till följd av detta inte ett av de
viktiga kriterierna som ställs på den finansiella redovisningen, det vill säga jämförbarheten.
(Deegan & Unerman, 2011)

Den rättvisande rapporteringen förbättrades när företag frivilligt anammade GRI:s riktlinjer,
eftersom att dessa ledde till en standardisering och därmed en bättre jämförbarhet. En statlig
reglering skulle åtgärda de problem som kvarstod, och år 2008 infördes det lagar i Sverige
angående detta, vilket förklarats i avsnitt 1.1.1 (Global Reporting Initiative, u.å.). Vidare
kommer detta problem att åtgärdas ytterligare genom det nya lagförslaget, som kommer att
beskrivas i nästa avsnitt.

1.1.3 EU:s nya krav
En motion med ändringar i EU:s redovisningsdirektiv antogs under hösten 2014 angående
mångfald och hållbarhet, det vill säga icke-finansiell information. Förslaget innebär att: “alla
stora företag, företag av allmänt intresse och sådana moderföretag i stora koncerner ska
upprätta en hållbarhetsrapport med icke-finansiella upplysningar” (Regeringskansliet, 2014,
s. 5). Ett moderbolag i en koncern som blir skyldig att upprätta hållbarhetsrapportering enligt
EU:s krav, är de som upprättar koncernredovisning och som efter att ha sammanslagits
uppfyller nedanstående nämnda kriterier för stora företag. Det föreslås även att vissa noterade
bolag ska berätta om den mångfaldspolicy som används i styrelsen, och detta ska redovisas i
bolagsstyrningsrapporten. Förslaget är att dessa regler ska tillämpas första gången det
räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016. (Regeringskansliet, 2014)
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De som berörs av ändringarna är stora företag samt företag av särskilda intressen. Med ett
stort företag menas att det har överskridit minst två av tre följande gränsvärden under de
senaste två räkenskapsåren (Regeringskansliet, 2014):


Balansomslutning om 20 miljoner € (cirka 175 miljoner SEK)



Nettoomsättning om 40 miljoner € (cirka 350 miljoner SEK)



Genomsnittligt antal anställda under räkenskapsåret på 250 personer.

Ett företag av särskilt intresse definieras enligt Regeringskansliet (2014) som:


Publika företag, eller



Företag som är kreditinstitut eller värdepappersbolag, eller



Försäkringsföretag, eller



Företag som är utsedda till särskilda på grund av exempelvis sin storlek, art eller antal
anställda.

Till följd av EU:s nya krav kommer ändringar att ske i flera olika lagar, bland annat i
årsredovisningslagen och aktiebolagslagen. Det nya lagförslaget kräver att de stora företagen
ska redogöra för bolagets ställning, utveckling och resultat genom redovisning av ickefinansiell information. De ska även redogöra för konsekvenserna av deras verksamhet inom
områden såsom miljö, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption, samt redogöra för
bolagets mångfaldspolicy. Utifrån dessa aspekter ska företagen motivera vad som är relevant
och inte. Företagen får själva välja om de vill utgå från GRI:s riktlinjer, eller om de vill ta
fram sina egna. Många av dessa stora företag uppfyller sedan förut de nya kraven, då de redan
producerar hållbarhetsrapporter enligt GRI:s riktlinjer. Men de som inte gör det måste ta fram
nya policys som ser till att alla kraven uppfylls. (Ernst & Young, u.å)

1.2 Problemformulering
De nya lagförslagen är högst aktuella i dagsläget, och här finns ett relativt outforskat område
som identifierades som en kunskapslucka. Eftersom att lagförslaget är helt nytt, innebär det att
inte alla är införstådda med vad de innehåller, eller vilken förändring de kommer att utgöra.
Som tidigare nämnts uppfyller vissa företag redan de nya kraven, men det finns företag som
omfattas av dem som tidigare inte producerat hållbarhetsrapportering. För dessa företag
behövs nya kunskaper och resurser för att producera hållbarhetsrapportering som efterföljer
EU:s krav.
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1.3 Avgränsningar och intresse
Stora Enso har valts bland annat eftersom att företaget uppfyller de nya kraven och en
motivering till urvalet finns i avsnitt 3.2. Stora Ensos hållbarhetsrapportering kommer att
undersökas från och med år 2009, då de utvecklade en ny standard för sin
hållbarhetsrapportering och därmed är jämförbara med kommande år.

Den här studien kommer att vara av intresse för analytiker och självklart för Stora Enso som
har undersökts. Men framförallt kan den vara användbar som inspirationskälla för företag som
omfattas av de nya kraven men som inte tidigare har upprättat hållbarhetsrapportering,
alternativt företag som inte uppfyller kraven på den hållbarhetsrapportering de tidigare
upprättat.

1.4 Syfte och frågeställningar
Syftet med den här fallstudien är att beskriva hur ett företag som redan innan EU-kraven
börjat tillämpats rapporterat i enlighet med dessa, och hur de aktivt arbetar med sin
hållbarhetsrapportering.

Våra frågeställningar lyder som följande:


Beskriva hur Stora Enso arbetar med hållbarhetsrapportering.



Varför har Stora Enso valt GRI:s riktlinjer?



Analysera Stora Ensos arbete med hållbarhetsrapportering med hjälp av den
referensram som presenteras i kapitel 2.
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2. Referensram
Detta kapitel redogör för redovisningsteorier, viktiga begrepp och tidigare studier inom detta
område. Denna studie beskriver några av de viktigaste teorierna, begreppen och studierna
inom hållbarhetsrapportering, för att kunna analysera våra resultat. En motivering till varför
dessa teorier, begrepp och studier används återfinns i avsnitt 3.1.

2.1 Redovisningsteorier
2.1.1 Triple Bottom Line
Begreppet “Triple Bottom Line” myntades av Elkington i mitten av 90-talet och kom att bli
populär på 2000-talet. Begreppet har också ett alter ego-koncept; “People, Planet, Profit”. Det
de två koncepten har gemensamt är att arbete med CSR eller hållbarhetsrapportering har tre
stycken värdegrunder: det sociala, det miljömässiga och det ekonomiska. (Tullberg, 2012)

I det sociala ingår hur företag behandlar sina anställda, genom exempelvis säkerhet och
sjukvård. Det ekonomiska handlar om företagets lönsamhet och dess indirekta påverkan på
samhället. Det miljömässiga, som oftast är det första som associeras med hållbarhet,
innehåller många komponenter; vilka resurser som används och var företaget anskaffar dem,
hur de transporterar sina varor och tjänster och så vidare. Sammanfattningsvis vilken sorts
påverkan de har på miljön. (Wilson, 2015)

Figur 1: Triple Bottom Line, reviderad version av Wilson (2015).

Utifrån de tre värdegrunderna ovan ska företag utforma sin hållbarhetsrapportering, vilket
GRI (u.å) menar är synonymt med hållbarhetsrapportering. Med hjälp av
hållbarhetsrapporteringen ska företag kunna förstå, mäta och kommunicera sina prestationer
med hjälp av dessa värdegrunder. (Global Reporting Initiative, u.å)
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2.1.2 Intressentteorin
Intressentteorin förklarar hur företagen påverkas av flera intressentgruppers olika
förväntningar. Då alla intressenter är nödvändiga för företagens överlevnad, på lång sikt,
krävs deras samtycke för att fortleva. Intressentteorin ger från detta synsätt förklaringar till
företagens agerande utifrån två perspektiv; ledningens perspektiv och ett etiskt perspektiv.
Sett ur ledningens perspektiv ska intressentteorin förklara när och varför en viss
intressentgrupps krav/förväntningar efterföljs av ledningen. Det etiska perspektivet beskriver
olika intressenters inflytande som nästintill likvärdigt, oavsett hur stor makten är ekonomiskt.
(Deegan & Unerman, 2011)

Freeman, Wicks och Parmar (2004) hävdar att intressentteorin riktar sig till ledningen och
dess handlingar, snarare än till teoretiker och ekonomer. Författarna menar att intressentteorin
ställer två huvudfrågor; 1) Vad är företagets syfte? 2) Vilket ansvar har ledningen gentemot
intressenter? Flera kända företag, som exempelvis J&J, Lincoln Electric och AES tillämpar
intressentteorin i stor utsträckning, då de värdesätter sina intressenter och lönsamheten,
eftersom att dessa företag:“…have found compelling answers to the two core questions posed
by stakeholder theory, which underscore the moral presuppositions of managing— they are
about purpose and human relationships.” (Freeman et. al., 2004, s. 364). De åsidosätter
lönsamhet som sitt huvudsakliga mål, till skillnad från andra företag, och koncentrerar sig på
relationen med sina intressenter som en kritisk process. (Freeman et. al., 2004).

Den etiska grenen
I den etiska grenen har intressentgrupper olika inneboende rättigheter gentemot företagen och
det är underförstått att dessa rättigheter inte får kränkas. Varje enskild intressentgrupp har rätt
till ersättning enligt sina egna förväntningar på företaget, oavsett om företaget också är
skyldigt att göra detsamma för en annan intressentgrupp. Sett ur detta perspektiv kan många
intressentgrupper pekas ut; aktieägare, kreditgivare, staten, media, anställda och så vidare.
(Deegan & Unerman, 2011)
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Mängden information att hantera blir för omfattande med det här angreppssättet, varför
intressentgrupperna har delats in i två olika typer; primära och sekundära intressenter. De
primära definieras som de intressenter vars medverkan företaget ej kan överleva utan, och
sekundära definieras som de intressenter som har inflytande och påverkan på företaget
alternativt som företaget har inflytande och påverkan på, men som inte är nödvändiga för dess
överlevnad. (Deegan & Unerman, 2011)

Ledningsgrenen
Ledningsgrenen har en mer organisatorisk syn på hur företagen tar ställning till
intressentgruppernas förväntningar, varför detta perspektiv är lättare att bevisa med empiri.
Den huvudsakliga skillnaden från det etiska perspektivet är att företagen inte vill eller kan,
rent praktiskt, svara till förväntningar från alla intressentgrupper. Endast intressenterna med
störst inflytande över viktiga resurser såsom exempelvis pengar och arbetskraft, kan få sina
förväntningar på företaget uppfyllda. För att ytterligare bygga på resonemanget kan det tänkas
att det finns en “intressenthierarki”, där de intressenter som har högst “positioner” får sina
förväntningar uppfyllda först och de längst ned, sist. (Deegan & Unerman, 2011)

2.1.3 Legitimitetsteorin
Sammanvävd med intressentteorin är legitimitetsteorin. Den är tydligt systemorienterad då
den syftar till att förklara hur företagen påverkas av samhället, som förväntar sig att företagen
agerar i enlighet med de normer och gränser som det för närvarande har. Enligt Deegan &
Unerman (2011) är detta definitionen av legitimitet, som är en byggkloss på vilken företagen
måste vila för att kunna överleva. Legitimiteten påverkas genom vilken information som
avslöjas, varpå den är intressant i redovisningsteori. (Deegan & Unerman, 2011)
O’Donovan (2000) anser också att legitimitetsteorin är sammanvävd med intressentteorin.
Han menar att legitimitetsteorin ger en djupare insikt i CSR än intressentteorin och att styrkan
i att förklara produktion av hållbarhetsinformation med legitimitetsteorin visas genom det
ökade antal artiklar som skrevs med den som ansats i slutet av 1990-talet och början på 2000talet. (O’Donovan, 2000)
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Ett viktigt antagande i legitimitetsteorin är att företagen agerar i enlighet med så kallade
“sociala kontrakt”. Dessa kan definieras på många olika sätt, men förklaras enklast som en rad
direkta och indirekta förväntningar som samhället har angående hur företagen ska driva sin
verksamhet. Det kan exempelvis vara vilka sorts anställda en klädfabrik i Indonesien har, är
de bara barn skulle det knappast vara acceptabelt för en del samhällen i västvärlden. Ett
sådant företag skulle således ha brutit det sociala kontraktet. (Deegan & Unerman, 2011)

2.2 Förklaringar och definitioner
I Sverige benämns det sociala och miljömässiga ansvaret många gånger som
hållbarhetsrapportering. I praktiken används även begreppet “Corporate Social
Responsibility” [CSR] som enligt Regeringskansliet (2014) är en underliggande förväntning
på företag att ta sitt sociala och miljömässiga ansvar, utan att det krävs av lagstiftning och
politiska organisationer. I denna studie används uttrycket hållbarhetsrapportering, då det är så
den nämns i den lagändring som skall komma till skott, men paralleller dras till forskning som
undersöker CSR, vilket förklaras mer i följande avsnitt.

2.2.1 Corporate Social Responsibility
Enligt Westermark (2013) härleder CSR till verksamheten i ett företag och det sociala ansvar
som uppkommer genom den. CSR uttalas i vissa fall även som Corporate Social Reporting,
och är då menat som rapporteringen. Enligt Larsson och Ljungdahl (2008) leder CSR-arbete
till större motivation hos de anställda, vilket i sin tur innebär en högre standard på
underleverantörerna och det blir enklare att attrahera nya kunder samt behålla de som
företaget redan har. Vidare berättar Larsson och Ljungdahl (2008) att det är en stor målgrupp
som idag är intresserade av att veta vad de egentligen köper och att det är tillverkat på ett bra
sätt. En definition av CSR är att ”Det handlar om rimliga arbetsförhållanden, att respektera
mänskliga rättigheter, motverka korruption, ta hänsyn till miljön osv.” (Larsson & Ljungdahl,
2008, s. 8).
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2.2.2 Hållbar utveckling
Den vanligaste definitionen på hållbar utveckling är att ”tillfredsställa dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Westermark,
2013, s. 29). Den hållbara utvecklingen är kopplad till en global nivå; den handlar om jordens
resurser och om framtida generationer. Hållbar utveckling för ett företag behöver inte vara
detsamma som hållbar utveckling i det globala sammanhanget, men det kan finnas
kopplingar. (Westermark, 2013)

2.2.3 What gets measured gets managed
Uttrycket ”What gets measured gets managed” [MEMA] kan översättas till; ”det som mäts
blir åtgärdat”. Detta innebär att mätningar bör genomföras eftersom att det är först då som
upptäckten av problem eller avvikelser görs, och åtgärder skapas. MEMA består av två delar,
ME står för det som blir mätt (measured) och MA står för det om blir åtgärdat (managed).
(Westermark, 2013). I hållbarhetsrapporteringens sammanhang betyder MEMA att: ”…ett
företag mäter faktorer som avspeglar situationen för hållbar utveckling och rapporterar detta
i hållbarhetsrapportering, så inträffar med en slags automatik en snabb direkt förändring i
riktning mot hållbar utveckling.” (Westermark, 2013, s. 34)

ME-delen i detta uttryck är från GRI:s synvinkel den teoretiska utgångspunkten i
hållbarhetsrapporteringen och därmed en ledstjärna för GRI när de sätter sina riktlinjer, med
målet att få en hållbar utveckling i samhället. Enligt GRI ska både företagsledare och
intressenter vara delaktiga i ME, för att detta ska vara möjligt måste det upprätthållas en
kontinuerlig lärprocess och dialog med intressenter. Detta blir således länkat till begreppen
Triple Bottom Line och målet att ge en rättvisande bild. (Westermark, 2013)

2.2.4 Hållbarhetsrapportering
Det som skiljer hållbarhetsrapportering från finansiell redovisning är att
hållbarhetsrapportering visar hur ett företags vision, aktiviteter, ambitioner och strategier är
relaterade till den hållbara utvecklingen. Hållbarhetsrapporteringen nuddar vid både Triple
Bottom Line och Full Cost Accounting [FCA], men det är inte samma sak som någon av dem.
(Westermark, 2013)
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2.2.5 Bioekonomi
Eftersom att Stora Enso bedriver verksamhet inom skog- och markanvändning är det
intressant att förstå vad bioekonomi innebär. Bioekonomi förklarar att de grundläggande
byggstenarna för material, kemikalier och energi kommer ifrån förnybara biologiska resurser.
Det behöver skapas hållbara system för produktion och konsumtion, för att möta problemen
med klimatförändringar, bristen på naturresurser och miljöförstöring. (McCormit & Kautto,
2013)

2.2.6 Full Cost Accounting
FCA har likheter med flera andra redovisningsmässiga principer och modeller. Det som
skiljer den från andra principer och modeller är att FCA mäter både ett företags direkta och
indirekta kostnader. De vanligaste indirekta kostnaderna kan till exempel vara vatten- och
luftföroreningar. (Jasinski, Meredith & Kirwan, 2015)

2.3 Litteraturstudie
2.3.1 Tidigare forskning om hållbarhetsrapportering
Habek och Wolniak (2015) berättar att det idag ses ett ökande antal företag som använder sig
av hållbarhetsrapportering, och att det även ses stor skillnad i kvaliteten på rapporten
beroende på vilket företag som har publicerat den. Vidare menar författarna att
hållbarhetsrapporteringen har stora problem, eftersom företagen rapporterar på olika vis och
det inte finns någon mall att följa. Detta gör det svårt för intressenter att jämföra företag, även
om företagen upprättar hållbarhetsrapportering så innehåller de inte samma saker. (Habek &
Wolniak, 2015)

Habek och Wolniaks (2015) studie är ett av de första försöken att göra en kvalitativ och en
kvantitativ analys av hållbarhetsrapporteringen i EU-länderna. Författarna vill med sin studie
identifiera skillnader och likheter mellan olika länder och branscher. 47 % av de publicerade
rapporterna i hela världen kom år 2012 från Europa, vilket innebär att Europa ligger i
framkant när det gäller hållbarhetsrapportering. (Habek & Wolniak, 2015)
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Studien kom även fram till att Sverige stod ut när det gällde hållbarhetsrapportering. I hela
Europa var det ungefär 50 % av rapporterna som använde sig av GRI:s riktlinjer, i
Storbritannien var summan 34 %, samma summa i Sverige var 91 %. Detta beror troligen på,
enligt författarna, att det är lagstadgat att svenska statligt ägda företag ska använda GRI:s
riktlinjer. (Habek & Wolniak, 2015)

Fagerström och Hartwig (2016) har sammanställt information från företag på den svenska
börsen, där det visade sig att 31 % av de som publicerade hållbarhetsrapporter fick dem
bestyrkta av revisor. Författarna menar att problemet som uppstår vid hållbarhetsrapportering
är att företag väljer vilka delar de vill redovisa, vilket ger en snedvriden bild (som också
beskrivits i avsnitt 1.2.2). Genom att införa en systematik för att undvika den snedvridna
bilden ska revision av hållbarhetsrapporter underlättas, vilket ska kunna leda till ökad
jämförbarhet för användarna. Därefter följer ett konkret förslag på hur hållbarhetsrapporten
kan utformas, med syfte att systematisera. (Fagerström & Hartwig, 2016)

2.3.2 Tidigare forskning grundad i Intressentteorin
Schramm-Klein, Morschett, och Swoboda (2015) ställer upp ett antal hypoteser angående
hållbarhetsrapportering hos tyska återförsäljare. Slutsatserna är att dessa återförsäljare
påverkades mest av hur CSR-orienterat samhället är generellt och graden av konkurrens i
branschen, i fråga om de producerade/hur mycket de producerade hållbarhetsrapportering. Det
visades även att ju mer involverad en återförsäljare var i CSR, desto mer spred de information
om denna rapportering. Detta berodde främst på ökad konkurrens. Denna spridning av
information hade också en positiv effekt på det finansiella och icke-finansiella resultatet.
Författarna inspirerades bland annat av intressentteorin när de ställde upp hypoteserna, utfallet
av studien tyder på att teorin kan förutsäga eller förklara detta ekonomiska fenomen.
(Schramm-Klein et. al., 2015).

Manetti (2011) hävdar att hur väl ett företag hanterar sina intressentgrupper, påverkar i hög
grad hur nöjda dessa är med hållbarhetsrapporteringen. Då en del av företagens intressenter är
nödvändiga för dess överlevnad (läs mer i avsnitt 2.1.2), har intressenterna stort inflytande
över företagen. Indirekt kan dessa intressenter påverka företagets val, vad gäller bland annat
negativa externaliteter, som till exempel miljöpåverkan. (Manetti, 2011)
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Med hjälp av en modell med åtta nivåer, kallad “Arnstein’s ladder”, analyseras data från
företag i Spanien, England och Portugal som har den högsta grad av överensstämmelse med
GRI:s riktlinjer. Detta för att kunna ta reda på hur mycket företagen tar hänsyn till/tar hjälp av
intressenterna i arbetet med hållbarhetsrapporteringen. Lägst nivå av intressenternas
engagemang hade leverantörer, statsförvaltare, ideella föreningar och långivare. (Manetti,
2011)

2.3.3 Tidigare forskning grundad i Legitimitetsteorin
Bhattacharyya (2015) har i Indien undersökt företagsledningars attityd gentemot
hållbarhetsrapportering, eller Corporate Social and Environmentally Responsibility [CSER]
som författaren benämner den. Titeln på studien antyder att legitimitetsteorin ligger till grund
för studien, vilket gör den intressant i kombination med det faktum att den är genomförd i en
annan kontext. Studien genomfördes genom en enkätundersökning där en rad frågor ställdes
angående CSER, till en person med ledningsposition. Frågorna hämtades ur litteratur som
behandlar CSER, och respondenten kunde svara på frågorna genom en grad av medhållande,
på 1-5. Resultatet av studien tyder på att företagsledningar i Indien anser att CSER är en
mycket viktig aspekt att beakta. Indien klassas som ett utvecklingsland, vilket tros vara
anledningen till resultatet av studien. Ett stort land med stor befolkning som kämpar med
fattigdom, måste se till att de mänskliga rättigheterna inte kränks och behöver visa omvärlden
att detta problem adresseras, för att bli mer legitimt och därmed locka investerare.
(Bhattacharyya, 2015)
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3. Forskningsdesign
Detta kapitel förklarar inledningsvis hur referensramen har använts. Vidare diskuteras det
hur urvalen har gjorts, samt hur studien har utformats. Avslutningsvis har vi diskuterat
metoden och de källor som har använts.

3.1 Hur referensramen skall användas
Redovisningsteorierna och begreppen som har presenterats i referensramen (kapitel 2) har ett
brett fokus, vilket inledningsvis gör det svårt att förstå hur de ska användas för att tolka
resultatet av studien. Malmi och Granlund (2009, s. 597) har en liknande problematik i sin
studie; “What is the purpose and role of theory in MA research?”1.

Forskningen om MA är kritiserad för att vara till för lite praktisk nytta, detta beror på att den
riktar sig till kollegor istället för på externa intressenter. Med detta menas dock inte att endast
normativa teorier bör användas, utan istället kan deskriptiva teorier ge insyn i det praktiska,
exempelvis intressentteorin och legitimitetsteorin som förklarar och förutsäger vissa fenomen.
(Malmi & Granlund, 2009)

Många redovisningsteorier grundas på det indirekta antagandet att målet är ekonomisk
tillväxt, vilket stämmer in på de teorier som används i den här studien. Intressentteorin
förklarar att ledningen agerar på ett visst sätt för att efterleva intressenters krav och
förväntningar, alternativt att de efterföljer vissa etiska principer. Legitimitetsteorin förklarar
att ledningen publicerar information om företaget för att göra det mer legitimt. (Malmi &
Granlund, 2009)

Den här studien kommer att undersöka ett specifikt företags agerande. Enligt Jacobsen och
Thorsvik (2008) har den enskilda individen i ett företag fått allt större betydelse, i form av
beslutsfattare. De teorier som har använts förklarar varför aktörer i företaget, exempelvis
ledningen, tar vissa beslut.

1

MA är en förkortning för Management Accounting och definieras: “Management accounting is a profession that involves
partnering in management decision making, devising planning and performance management systems, and providing
expertise in financial reporting and control to assist management in the formulation and implementation of an organization’s
strategy”. (Institute of Management Accountants, 2008, s. 1)
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Figuren nedan är en illustration för att förklara hur de valda teorierna hänger ihop.
Redovisningsteorierna i de nedre boxarna förklarar varför vissa beslut tas av aktörerna i en
organisation. De två teoriernas likheter markeras med det gråa området och kan förklara både
finansiell redovisning och hållbarhetsrapportering. Triple Bottom Line förklarar hur ett
företag bör utforma sin hållbarhetsrapportering, och är alltså en normativ teori.

Figur 2: Teoriers samband, egen figur.
Baserat på den här informationen är de valda teorierna lämpliga, eftersom empirin i den här
studien har insamlats ur Stora Ensos synvinkel. Med referensramen som grund ska företagets
agerande förklaras och analyseras. Dessutom har den tidigare forskningen som presenteras i
avsnitt 2.3, vissa likheter med den här studien, vilket gör det än mer övertygade att teorierna
är lämpliga.

3.2 Urval
Det första urvalet som gjordes gällde vilket företag som skulle studeras. Urvalet var
strategiskt då fem företag inom rimligt reseavstånd inledningsvis kontaktades, med hjälp av
mailförfrågningar. De företag som kontaktades var sådana som uppförde
hållbarhetsrapportering enligt EU:s nya krav. De företag som gav positiv respons undersöktes
kort och sedan valdes det företag ut som författarna fann mest intressant personligen, samt ur
miljö-, social- och ekonomisynpunkt. Här upptäcktes det att Stora Enso var det första
börsnoterade företaget i Sverige som uppförde och godkändes gällande miljörapporteringen,
via en oberoende tredje part (Stora Enso, internt dokument, 2016). Därmed ansågs företaget
lämpligt då det torde ha stor erfarenhet och kunskap om detta ämne.
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Vidare urval gällde de personer som skulle intervjuas inom Stora Enso. Det var också ett
strategiskt urval, då de personer som kontaktades behövde uppfylla följande kriterier:


Ha en högre uppsatt position i företaget (exempelvis chef).



Vara insatt i arbetet med någon del av hållbarhetsrapporteringen.

Den person som först kontaktades var Miljöchef 1, som innehar positionen ”Fors
Environmental Manager”. Han har arbetat på Stora Enso sedan år 2014. Miljöchef 1
rekommenderade oss under intervjun att därefter kontakta Miljöchef 2. Hans position är
”Sweden’s Environmental Manager” och har arbetat på Stora Enso sedan år 1998.

Efter den första intervjun med Miljöchef 1 användes ett så kallat snöbollsurval, för att få
kontakt med Miljöchef 2. Detta innebär enligt Repstad (2007) att en respondent
rekommenderar författarna för en vidare respondent. Nackdelen med detta urval är att den
första personen ofta rekommenderar någon med samma eller liknande åsikter, varpå risken
finns att vissa perspektiv på ämnet uteblir (Repstad, 2007). Dock anser författarna inte att
detta är någonting som påverkar detta arbete, då det av Miljöchef 2 enbart förväntades en
fördjupning och utveckling av vad Miljöchef 1 sade under den första intervjun.

3.3 Fallstudie
Den här studien blev enligt figur 3 på nästa sida, en fallstudie. Enligt Yin (2009) bör en
fallstudie inledas med en litteraturstudie som sedan ska utvecklas till en eller flera
frågeställningar, vilka har redogjorts i avsnitt 1.4. En fallstudie ska undersöka en företeelse i
dess kontext och fokuserar på en variabel i den företeelsen, och syftet ska fokusera på "hur"och "varför"-frågor (Yin, 2009; Oates, 2006). De olika metoderna i en fallstudie kan till
exempel vara intervjuer och dokumentanalyser, vilka har använts i denna studie. Fördelen
med en fallstudie är att den fokuserar på djup istället för bredd, vilket gör att mer empiri inom
ett visst område kan tas fram. Nackdelen är att mängden empiri blir omfattande, och därmed
svår att sortera. (Yin, 2009; Oates, 2006)
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3.4 Forskningsstrategi
Figur 3 nedan förklarar hur ny forskning inleds med att forskarna har erfarenheter och
motivation för ett ämne. Detta ledde oss till att göra en litteraturstudie, för att exempelvis ta
reda på mer om vad tidigare forskning har undersökt och kommit fram till. Litteraturstudien
resulterade i ett ramverk, där beskrivs olika begrepp och teorier inom ämnet, för att läsaren
skall förstå bättre vad som skrivs senare i uppsatsen. Efter att detta genomförts togs det fram
problemformuleringar som försökts besvarats genom att använda en av följande strategier i
figuren nedan. (Oates, 2006)

Figur 3: Metod för datainsamling, reviderad version av Oates (2006, s.33).

3.5 Tillvägagångssätt
Fler metoder valdes för att genomföra strategin. Inledningsvis gjordes flertalet
dokumentanalyser genom att studera tidigare publicerade dokument på djupet, som till
exempel årsredovisningar och hållbarhetsrapporter. Dessa dokument utgör grunden för
studiens empiriska data och innehåller mycket information om företaget, bland annat olika
nyckeltal för hållbarhetsrapportering. Informationen från dokumentanalysen kompletterades
sedan med två stycken intervjuer, som var personliga och semi-strukturerade. Dessa intervjuer
kallas enligt Repstad (2007) för primära källor, och används för att samla in empirisk data.
Utöver dessa intervjuer har mailkontakt med respondenterna innehafts flertalet gånger, vilket
också kan ses som intervjuer med primärkällor. Detta tillvägagångssätt resulterade slutligen i
en kvalitativ studie.
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Efter att de tidigare publicerade hållbarhetsrapporterna studerats sammanställdes Stora Ensos
nyckeltal i en tidslinje, vilken kan återfinnas i bilaga 4. Utifrån all insamlad empiri
utformades de intervjuguider som användes för Miljöchef 1 samt 2, vilka kan ses i bilaga 1
respektive 2. Stora Ensos Progress Book för år 2015 samt första kvartalsrapporten för år 2016
studerades, eftersom Miljöchef 2 rekommenderade författarna av denna studie att läsa dem på
grund av att de innehöll mycket relevant information för den här studien.

Respondenterna fick svara på de frågor som ställs i respektive intervjuguide. Miljöchef 1
godkände förfrågan om att spela in intervjun och Miljöchef 2 nekade den förfrågan. Detta gav
olika metoder vid bearbetningen av informationen, i intervju 1 gjordes en konversationsanalys. Intervjun skrevs ut i text och färgkodades efter de olika frågeställningarna, det
innehåll som var viktigast för att besvara våra frågor valdes ut och analyserades, vilket enligt
Czarniawska (2014) är en definition på konversationsanalys. Vid intervju 2 skrevs
minnesanteckningar ned på en utskriven intervjuguide. Efter intervjun skrevs så mycket av
samtalet ned som författarna kom ihåg redan samma dag för att minnet ej skulle svika, och
därefter sorterades informationen och analyserades. Miljöchef 2 mailade efter intervjun ett
internt dokument som stöd för bearbetningen av intervju 2.

3.6 Metoddiskussion
Enligt Repstad (2007) finns det tre etiska aspekter som forskaren måste ta ställning till vid
intervjuer:


Respondenter som önskar vara anonyma måste få vara det.



De medverkande respondenterna måste innan undersökningen informeras om dess
syfte samt om de olika momenten som ingår.



De uppgifter som insamlas får endast användas i undersökningen.

Dessa aspekter togs hänsyn till vid de två semi-strukturerade intervjuerna som genomfördes.

Eftersom att respondenterna i den här studien fanns inom rimligt reseavstånd genomfördes
intervjuerna personligen, inte via telefon. Detta gav möjligheten att förutom att få den
information som uttalades, även uppfatta mer subtila detaljer såsom gester, ansiktsuttryck
samt miljö. Vidare har frågor ställts till respondenterna via mail, vilket kan ge ett förenklat
svar som inte är lika fullständigt som vid en personlig intervju. Detta var ej till nackdel för
den här studien då mailen endast avsåg att komplettera information som redan tagits del av.
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Med det kvalitativa angreppssättet erhölls en djupare insikt, vilket skrivits om i avsnitt 3.3.
Det kvalitativa var klart mer fördelaktigt med tanke på syftet med studien. En eventuell
nackdel med studien är att det inte genomförts en jämförelse mellan flera företag, vilket skulle
gett ytterligare en dimension av analysen.

Intervjuer var i det här fallet ett naturligt val, då observationer inte skulle ha gett den
information som var nödvändig för att besvara frågeställningarna. Efter respondenternas
intervjuer gavs författarna möjligheten att ställa följdfrågor i form av mail, som tidigare
nämnts, vilket inte är ett alternativ i en kvantitativ studie.

3.7 Källkritik
Innan studien inleddes överenskom författarna om att de källor som skulle användas för
tidigare forskning inte fick vara äldre än fem år, eftersom studien behandlar de nya lagkraven.
Detta krav har uppfyllts då källorna för tidigare forskning är från år 2011, 2015 samt 2016.
Däremot är flertalet källor som behandlar redovisningsteorier och begrepp äldre, eftersom att
teorierna och begreppen inte har förändrats nämnvärt.

Några av källorna i inledningen har ingen stor vetenskaplig tyngd, men de används ändå
eftersom att de är ovärderliga för det här arbetet. Dessa källor kan anses vara trovärdiga, då de
till exempel är Regeringskansliet (2014) och GRI (u.å.) som är organisationer av olika slag.
De tidigare studierna som används i det här arbetet kan inte heller anses ha en stor
vetenskaplig tyngd, men är relevanta då de bland annat styrker de redovisningsteorier som har
använts. I övrigt har det använts flertalet akademiska böcker, för att ge en bra grund i
teorikapitlet, och därmed öka trovärdigheten i studien.

Många av källorna för empirisk data är hämtade från Stora Enso, vilket kan vara en nackdel
för studien, då företaget troligen är partisk för sin egen prestation. Studien kan på grund av
detta bli något förvrängd till företagets fördel, något som har tagits hänsyn till. Eftersom att
detta är en fallstudie har dessa källor dock varit oundvikliga, det är trots allt den publicerade
informationen som studien till stor del bygger på.
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4. Stora Enso
Detta kapitel informerar läsaren om Stora Enso i stort. Först ges kort historia om företaget,
sedan presenteras de fem olika divisionerna som finns inom företaget.

4.1 Presentation
Stora Ensos historia sträcker sig så långt tillbaka i tiden som år 1288, då verksamheten vid
Falu gruva omnämndes. År 1862 bildades Stora Kopparbergs Bergslag, som försåg gruvan
med ved, nödvändig för arbetet i gruvan. År 1970 avvecklades den delen av verksamheten
som berörde gruvan. Den andra halvan av Stora Enso kan spåras till år 1872 då sågverket W.
Gutzeit & Co grundades i Finland. År 1912 förvärvades sågverket Enso träsliperi AB. I slutet
av 1990-talet bytte det namn till Enso Oy och var det största skogsbolaget i Finland. Genom
fusionen mellan Stora (Stora Kopparbergs Bergslag AB) och Enso (Enso Oyj), bildades Stora
Enso år 1998. (Stora Enso, länk 1, u.å.; Stora Enso, Internt dokument)

Idag är Stora Enso ledande på den globala marknaden när det gäller förnybara lösningar och
tillverkning av emballage, biomaterial, trä och papper. Målet med verksamheten är att ersätta
fossil-baserade material genom att uppfinna och utveckla motsvarande produkter tillverkade
av trä och andra material som går att förnya. Stora Enso fokuserar på fiber-baserat emballage,
pappersmassa baserad på plantager, innovation av biomaterial och att skapa hållbara
lösningar. Deras vision är att: "Do good for the people and planet" (Stora Enso, länk 2, u.å.),
och såhär beskriver de sin verksamhet:
”We use and develop our expertise in renewable materials to meet the needs of our
customers and many of today’s global raw material challenges. Our products
provide a climatefriendly alternative to many products made from non-renewable
materials, and have a smaller carbon footprint. Being responsible – doing good for
the people and the planet – underpins our thinking and our approach to every aspect
of doing business.” (Stora Enso, 2014b, s. 1)

Stora Enso hade år 2015 cirka 26 000 anställda i mer än 35 länder världen över och var
börsnoterade i Helsingfors och Stockholm. Samma år uppgick den totala omsättningen till
cirka 91.6 miljarder SEK (10 miljarder Euro) och rörelseresultatet uppgick till cirka 8,4
miljarder SEK (915 miljoner Euro). (Stora Enso, 2015d). Detta gör att Stora Enso omfattas av
EU:s nya krav.
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Stora Ensos årsredovisning (Annual report) är uppdelad i fyra skilda delar: Financial report,
Progress Book, Global Responsibility report och Corporate Governance report. Den
finansiella rapporten innehåller information för investerare på aktiemarknaden. Det kan
exempelvis vara redovisningsprinciper, personalkostnader, inventarier, skulder, eget kapital.
aktieinformation och så vidare (Stora Enso, 2015c).

Progress Book är en noggrann sammanställning av Stora Ensos utveckling, där redogörs för
bland annat finansiell information, information om verksamheten, hållbar utveckling,
affärsstrategier och mycket mera (Stora Enso, 2015d). Global Responsibility report,
hållbarhetsrapporten, beskrivs utförligt i avsnitt 5.3. Corporate Governance report är en
beskrivning av hur Stora Enso styrs. Den innehåller en sammanställning av de olika
medlemmarna i styrelsen och ledningen, deras aktieinnehav, ålder, utbildning, erfarenheter
och så vidare (Stora Enso, 2015b).

I bilaga 3 finns ett koncernträd över de juridiska enheter som ingår i Stora Enso-koncernen i
Sverige. Enligt Miljöchef 2 (personlig kommunikation, 27 april 2016) finns det en till gren i
Finland som är något mindre omfattande än den svenska. Den grenen är mindre på grund av
att Stora Enso har som mål att minska antalet bolag i koncernen. Koncernträdet visar tydligt
att det finns bolag i koncernen från olika länder världen över och att Stora Enso består av
många enheter. Stora Enso som består av fem olika divisioner som ansvarar för olika delar av
verksamheten, vilka kommer att beskrivas närmare i avsnitt 4.2.
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4.2 De olika divisionerna
4.2.1 Consumer Board
Stora Ensos division kallad “Consumer Board” ansvarar för utveckling och tillverkning av
hög-kvalitativ kartong för tryck och förpackning. Utbudet av varor kan bland annat användas
till förpackningar av läkemedel, lyxprodukter och olika sorters livsmedel. Kunderna är
varumärkesägare från hela världen och divisionen består av fem fabriker utspridda i Finland,
Sverige och Spanien men utökas just nu även till Kina, Indien och Pakistan för att möta
efterfrågan på nya marknader. (Stora Enso, 2015d)

4.2.2 Packaging Solutions
Packaging Solutions heter den division som arbetar för utveckling av fiberbaserade
förpackningar med syfte att utveckla kundernas verksamhet och varumärke. Dessa
förpackningar är till exempel mindre kartonger för exklusivare varor, vilka mestadels
tillverkas i mindre fabriker i Kina. Det finns även större fabriker som tillverkar wellpapp.
Divisionen är verksam i alla steg av värdekedjan, från pappersmassa till återvinning. (Stora
Enso, 2015d)

4.2.3 Biomaterial
Biomaterial använder olika kvaliteter av pappersmassa för att tillverka papper, kartong,
mjukpapper, textil och hygienprodukter. Divisionens uppgift utöver detta är att maximera
utvinningsprocessen av trä och andra biomassor, som har potential att användas inom kemioch byggbranschen samt i hygienartiklar och inom livsmedelsindustrin. Anläggningarna finns
i Brasilien, Finland, Laos, Sverige, Uruguay och USA. (Stora Enso, 2015d)

4.2.4 Träprodukter
Trädivisionen förser bygg- och bostadsindustrin med mångsidiga lösningar. Bland
produkterna ingår bland stora träkomponenter, husmoduler och pellets samt ett stort utbud
sågat virke. Kunderna är mestadels företag; byggföretag, snickare, grossister och detaljister.
Divisionen är globalt utspridd med 20 produktionsenheter enbart i Europa. (Stora Enso,
2015d)
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4.2.5 Papper
Stora Ensos pappersdivision är en högkvalitativ leverantör av papper som används till tryckta
medier och på kontor. Produkterna består av tidningspapper, bokpapper, bestruket papper och
vanligt skrivpapper. Divisionens uppdrag utöver detta är att försöka inspirera sina kunder och
hela världen att använda sig av papper tillverkade på ett hållbart sätt. Stora Enso Papper
utvecklar ständigt sina produkter och tjänster med nya lösningar. Divisionens enheter finns
mestadels i Europa, men det finns även två fabriker i Kina. Tre av alla dessa enheter tillverkar
papper med 100 % återvunnet material. (Stora Enso, 2015d)

Av de fem divisioner inom Stora Enso är pappersdivisionen den enda som inte växer, vilket
beror på den pågående digitaliseringen som minskar konsumtionen av papper. Men Miljöchef
2 (personlig kommunikation, 27 april 2016) menar att detta fenomen jämnar ut sig genom en
ökad efterfrågan på Packaging Solutions produkter, också till följd av digitaliseringen.
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5. Empiriskt material
Detta kapitel beskriver det empiriska material, i form av bland annat hållbarhetsrapporter
samt intervjuer, som insamlats för att kunna besvara de frågeställningar som ställts i avsnitt
1.4.

5.1 Hållbarhetsstrategi
Stora Ensos hållbarhetsstrategi har varit indelad i tre huvudsakliga områden: Människor &
Etik, Skog & Landanvändning samt Miljö & Effektivitet. Var och ett av dessa områden har
haft några så kallade Key Performance Indicators [KPI], även kallat nyckeltal. Dessa används
som hjälpmedel när Stora Enso följer upp sin verksamhet med avsikt att nå uppställda mål.
(Stora Enso, länk 2, u.å)

5.1.1 Människor & Etik
Högsta prioritet för Stora Ensos globala verksamhet är respekten för mänskliga
rättigheter. Målet är att anpassa sitt arbete efter FN:s principer om företag och mänskliga
rättigheter. (Stora Enso, länk 2, u.å)

Stora Ensos arbetskraft
Stora Enso strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare till eventuella framtida
medarbetare, då företaget vill kunna erbjuda en säker och givande arbetsplats. Denna del
av Stora Ensos hållbarhetsrapportering informerar om de policyer och praxis som stöder
målen om Hälsa & Säkerhet samt Human Resources. (Stora Enso, länk 2, u.å)

Affärsetik
Stora Enso arbetar med att fokusera på bredare etiska frågor, istället för att bara följa
uppsatta regler. Stora Enso anser att detta tillvägagångssätt leder till ett förbättrat rykte
och att det främjar dess ansvarighet, och därmed leder till en framgångsrik verksamhet.
(Stora Enso, länk 2, u.å)

Inköp
Globalt sett köper Stora Enso in sina råvaror, produkter och tjänster från ungefär 30 000
leverantörer och entreprenörer. När inköpsbeslut fattas kontrollerar Stora Enso att deras
leverantörer har åtagit sig en hög klass av hållbarhetsstandarder. (Stora Enso, länk 2, u.å)
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Samhällsengagemang
Landsbygdssamhällen är en av Stora Ensos viktigaste intressenter, eftersom att deras
fabriker och skogsbruk ofta är placerade i sådana områden. Stora Enso vill både öka sin
konkurrenskraft men samtidigt också gynna de ekonomiska, miljömässiga och sociala
förbättringarna på dessa platser och längs hela värdekedjan. (Stora Enso, länk 2, u.å)

Figuren nedan visar vilka intressenter Stora Enso har, och företaget understryker de
lokala samhällenas betydelse. Utan en god kontakt till de intressenterna skulle Stora
Ensos tillgång till råvaror vara sämre.
Konsumenter
Investerare

Allmänheten

Lokala
samhällen

Anställda

Stora
Enso

Icke-statlig
organisation

Partners &
leverantörer

Media

Kunder

Staten

Skogsägare

Figur 4: Intressentmodellen, reviderad version av Stora Enso (länk 2, u.å.).

5.1.2 Skog & Landanvändning
För att hjälpa till att säkra den långsiktiga tillgängligheten av den förnybara resursen skog,
ligger ett hållbart skogsbruk i Stora Ensos omedelbara och långsiktiga intresse. Detta eftersom
att det arbetet håller skogarna friska och produktiva. (Stora Enso, länk 2, u.å)
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5.1.3 Miljö & Effektivitet
Energi
I Stora Ensos interna energiförbrukning vid pappers-, pappersmassa- och kartongbruk
används i de flesta fall biomassa. Under till exempel år 2015 steg andelen biobränslen vid
energiproduktionen till 81%, jämfört med 79% år 2014. (Stora Enso, länk 2, u.å)

Bekämpning av global uppvärmning
För att kontinuerligt minska utsläppen med fossil koldioxid (CO2) i verksamheten
försöker Stora Enso att ytterligare förbättra sin energieffektivitet och fortsätta att öka
andelen biobränslen i den totala energianvändningen. (Stora Enso, länk 2, u.å)

Material
Eftersom att Stora Enso arbetar med förnybara material, i form av bland annat skog.
Passar deras verksamhetsmodell bra överens med begreppet bioekonomi, som erbjuder
hållbara alternativ till det fossilbaserade (Stora Enso, länk 2, u.å). Det finns mer att läsa
om bioekonomi i avsnitt 2.2.5.

5.2 Ny hållbarhetsstrategi
I samband med delårsrapporten för kvartal 1 år 2016 presenterade Stora Enso en ny
hållbarhetspolicy, som innebär att hållbarhetsarbetet uppdelats annorlunda mot vad det
tidigare har gjorts. Från och med 2016 har företaget valt att fokusera på de områden som
identifierats som prioriteringar, och är en viktig del för en bredare företagsstrategi. (Stora
Enso, 2016b)

Hållbarhetsarbetet utgörs av tre agendor; den sociala agendan som förklarar hur de påverkar
människor utanför företaget. Den miljömässiga agendan som definierar framgångarna inom
global uppvärmning med mera, och den ekonomiska agendan som visar hur de arbetar med
intressenterna. Utifrån dessa tre agendor har Stora Enso utvecklat nio boxar inom hållbarhet.
(Stora Enso, 2016b)
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Enligt Stora Enso (2016c) är den nya hållbarhetsagendan utformad enligt figuren nedan,
företaget har valt att integrera de mänskliga rättigheterna i samtliga av dessa boxar istället för
att upprätta en egen box, då de anser att det är det viktigaste området.

Social agenda

Miljöagenda

Ekonomisk agenda

• Anställda och
bredare arbetsstyrka
• Samhället
• Affärsetik

• Material, vatten och
energi
• Koldioxid
• Skogar, plantager och
markanvändning

• Kunder
• Leverantörer
• Investerare

Figur 5: Ny hållbarhetspolicy, reviderad version av Stora Enso (2016c).

5.3 Tidigare publicerade hållbarhetsrapporter
Alla hållbarhetsrapporter som Stora Enso har publicerat i samband med årsredovisningarna
för åren mellan 2009-2015 har undersökts, då detta är vår avgränsning (som förklarats i
avsnitt 1.3). Dessa rapporter omfattar cirka 70 sidor per år, vilket är anledningen till att detta
material ligger till grund för det här arbetet, då det ger en stor och bred grund. I denna studie
har den första kvartalsrapporten för 2016 adderats, då denna visar resultaten av nyckeltalen
kvartalsvis. Det sistnämnda är intressant eftersom att det tydligt visar hur Stora Enso arbetar
löpande med hållbarhetsrapporteringen.

Avsnitt 5.3.2 inleds med att förklara de nyckeltal som har använts till att sammanställa
resultaten och de är en övervägning med tanke på syftet. En tidslinje över hur målen har
utvecklats och vilka resultat som företaget har presterat finns under bilaga 4 samt bilaga 5.
Avslutningsvis kartlägger det här kapitlet hur väl företagets hållbarhetsrapportering stämmer
överens med GRI:s riktlinjer.
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5.3.1 Utveckling av hållbarhetsrapporternas nyckeltal
Stora Ensos hållbarhetsrapporter har genomgått en omfattande utveckling. Utformningen av
dem har sett olika ut, men framför allt har resultatet förändrats över tiden. På grund av den
stora förändringen i utformningen har det varit svårt att sammanställa dessa rapporter. Vissa
samband har upptäckts och några nyckeltal har kvarstått under hela perioden, medan vissa
helt har förändrats.

År 2015 delade Stora Enso in sina hållbarhetsrapporter i tre kategorier, vilka tidigare har
beskrivits i avsnitt 5.1 (Stora Enso, 2015a):


Människor & Etik
o

Human Relations

o

Säkerhet

o

Företagsetik, Code of Conduct [CoC]



Skog & Landanvändning



Miljö & Effektivitet

Utifrån dessa områden har hållbarhetsrapporterna kategoriserat för att se ett möjligt mönster
över tiden. Detta har gjorts genom att figurerna B4 samt B5 framställts i form av två tidslinjer,
som återfinns i bilaga 4 respektive 5.

Stora Enso har lagt stor vikt vid etiska principer och företagets påverkan på människor i dess
närhet. Av de 16 målsättningar som sammanställts hör åtta stycken till kategorin Människor &
Etik. De flesta av dessa mål berör de anställda och deras åsikter eller upplevelser av sin
arbetsgivare, men i kategorin ingår också målsättningar som berör krav på företagets
leverantörer. De här målsättningarna har Stora Enso uppfyllt eller varit mycket nära att
uppfylla. (Stora Enso, 2009a; 2010a; 2011a; 2012a; 2013a; 2014a; 2015a)

I kategorin Skog & Landanvändning har Stora Enso hittills endast ställt upp en målsättning.
Den ställdes upp först år 2014 och har sin deadline till slutet av 2017, vilket gör det svårt att
bedöma hur väl företaget lyckas efterfölja det. Resterande sju målsättningar ingår i kategorin
Miljö & Effektivitet, och här ställdes de första målsättningarna upp år 2009. (Stora Enso,
2009a; 2010a; 2011a; 2012a; 2013a; 2014a; 2015a)
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5.3.2 Förklaringar av nyckeltal
Den första målsättningen i tidslinjen (bilaga 4), handlar om personalens närvaro på arbetet.
Här räknas det faktiska antalet arbetade timmar (med avdrag för frånvaro på grund av
sjukdom eller olyckor) genom det så kallade teoretiska antalet arbetade timmarna. I Mål 2
mäts frekvensen av olyckor som krävt sjukvård, per en miljon arbetstimmar. Mål 3 är nära
kopplat till föregående mål, här mäts hur många sjukdagar till följd av arbetsplatsolyckor som
uppstått per en miljon arbetstimmar. (Stora Enso, 2013b)

Nästa målområde är etik, där Mål 4 mäts i den årliga medarbetarundersökningen. De anställda
får svara på en enkät om hållbart ledarskap, som sedan sammanställs och jämförs mellan åren.
I Mål 5 mäts hur stor procent av alla anställda som genomgått Stora Ensos CoC-utbildning.
CoC är Stora Ensos uppförandekod; de krav företaget ställer på sina anställda vad gäller
moral och etik. Detta mål utvecklades år 2012 till att mäta hur de anställda uppfattar att CoC
efterföljs, i Mål 6. (Stora Enso, 2013b)

I Mål 7 mäts ett annat område; ansvarsfulla inköp, och i Mål 8 utvecklas CoC till att även
appliceras på leverantörer. Detta kallas Supplier Code of Conduct [SCoC] och innebär att en
leverantör måste godkännas innan den får samarbeta med Stora Enso, som ett tillägg av de
lagar och regler som finns i respektive land. I detta avtal finns bestämmelser om bland annat
ledningssystem, mänskliga rättigheter och arbetsrätt, Occupational Health and Safety [OHS],
miljöpåverkan och ansvarsfull affärsverksamhet. Uppfylls inte kraven kan Stora Enso säga
upp samarbetet. (Stora Enso, 2013b; 2014e)

Mål 9 kategoriseras under Skog och Landanvändning. Där mäts hur många procent av marken
som Stora Enso äger och förvaltar, som täcks av skogscertifikationsscheman. Resterande mål
är miljörelaterade, där Mål 10 mäter utsläpp av svaveldioxid per försäljningsbart ton
pappersmassa, papper och kartong. Mål 11 mäter företagets konsumtion av elektricitet och
värme, också per försäljningsbart ton pappersmassa, papper och kartong. Mål 12 mäter
mängden avfall till deponistationer ägda av Stora Enso eller tredje part, från bruk och andra
enheter. Avfallet mäts i ton torrt tillstånd. (Stora Enso, 2013b)
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Mål 13 och 14 mäter utsläpp av koldioxid per försäljningsbart ton av pappersmassa, papper
och kartong. För att kontrollera mängden processvatten och kemisk syreförbrukning som
används i olika tillverkningsprocesser har Stora Enso satt upp Mål 15 och 16. (Stora Enso,
2013b)

Figur 6: Kvalificeringsverktyg leverantörer, reviderad version av Stora Enso (2015a, s. 39)

Stora Enso har tagit fram en kvalificeringsprocess gällande SCoC över Stora Ensos
leverantörer, vilken visas i figur 6 ovan. Den är ett resultat av hållbarhetsrapporteringen och
började tillämpas i de flesta av Stora Ensos europeiska fabriker under september 2015.
Processen kommer att tillämpas av övriga fabriker med start under år 2016. (Stora Enso,
2015a)

Ur kvartalsrapporten för kvartal 1 år 2016 har det sammanställts ytterligare en tidslinje, som
återfinns i bilaga 5. Den är upplagd enligt den nya hållbarhetsstrategin som beskrivits i avsnitt
5.2. Tidslinjen visar liknande mål som tidslinjen i bilaga 4, men kan ses som något mer
utförlig, då målen här mäts kvartalsvis från det senaste året, istället för årsvis som i
hållbarhetsrapporterna.
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De nya målsättningarna som beskrivs i tidslinjen i bilaga 5 är inledningsvis ”Audit BSP
OCC”. Detta står för i vilken omfattning granskningen för Bulleh Shah Packagings
direktleverantörer av wellpappavfall gjorts hittills i år, och mäts i procent. Förklaringen till att
andelen sjunkit från förra året beror på att målsättningen mäts för ett år i taget, och därmed
nollställs vid årsskiftet. (Stora Enso, 2016a)
Målsättningen angående ”Andelen korrekta kontrakt” mäts genom att arrendekontrakt utan
avtalsmässiga otydligheter mäts i förhållande till alla kontrakt, procentuellt. Med detta menas
att om inga avtalsmässiga otydligheter förekommer, är ägandet av marken klart och
upphandlingen skall vara giltig. (Stora Enso, 2016a)
Målsättningen ”HR” innebär att Stora Enso har identifierat problem i människorättsutvärderingen, som företaget genomfört tillsammans med International Labour Organization
[ILO]. De stängda (closed) målsättningarna är de som Stora Enso, efter omvärdering av dess
betydelse i den lokala miljön valt att inte gå vidare med. (Stora Enso, 2016a)

5.3.3 Överensstämmelse med GRI:s riktlinjer
Nedanstående tabell är en sammanställning av hur väl Stora Enso har tillämpat GRI:s
riktlinjer sedan år 2009. Under samtliga år har utomstående personer granskat och bedömt
hållbarhetsrapporten (läs mer i avsnitt 6.2.1). Mellan år 2010-2012 finns det intyg från GRI
med i hållbarhetsrapporten. De olika gradernas benämning har ändrats under åren, vilket
tydligt kan ses i tabellen och kopplas till vilken version av riktlinjerna som användes.
Tabell 1, Grad av överensstämmelse, egen
År

Grad av överensstämmelse med GRI:s riktlinjer

Version av riktlinjer

2015 Omfattande

G4

2014 Omfattande

G4

2013 Omfattande

G4

2012 A+

G3.1

2011 B+

G3.1

2010 B+

G3

2009 B+

G3
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Plustecknen i graden av överensstämmelse innebär: “The “+” has been added to this
Application Level because Stora Enso Oyj has submitted (part of) this report for external
assurance. GRI accepts the reporter’s own judgement for choosing its assurance Provider
and for deciding the scope of the assurance.” (Stora Enso, 2010a, s. 47). År 2012
rapporterade Stora Enso i enlighet med GRI:s riktlinjer i en grad av A+, alltså den högsta
graden.

I samband med bytet till GRI:s riktlinjer G4 togs denna betygsskala bort, och ersattes med
"Comprehensive" (omfattande) och "Core" (grundläggande), där omfattande är den högsta
graderingen. (GRI, 2015)

5.4 Intervju med Miljöchef 1
Den intervjuguide som användes vid intervjun finns i Bilaga 1. All information i avsnitt 5.4
kommer från Miljöchef 1 via personlig kommunikation den 8 april 2016.

5.4.1 Organisation
Vår respondent är miljöchef på sin arbetsplats, en position han innehaft i två år. Divisionen
han är verksam i är Consumer Board (se avsnitt 4.2.1) och denna division samarbetar med
andra enheter i Sverige. Divisionen samarbetar också med enheter i Finland, och har ett
mindre konkret samarbete med enheter i Pakistan samt i framtiden även i Kina. Miljöchef 1
berättar vidare att de som jobbar med miljö inom företaget har ett nätverk, och att de som
jobbar med kemikaliefrågor och vattenreningsfrågor inom Sverige också har nätverk, för
kommunikation till de som jobbar med miljöfrågor.

På avdelningen arbetar tre personer med miljö. Respondenten är som tidigare nämnts
miljöchef, en annan person är miljöingenjör och den tredje personen, som är miljötekniker
arbetar endast halvtid. Deras huvudsakliga arbetsuppgifter är att kontrollera de nivåer av
miljöpåverkan Stora Enso Fors AB har. De bevakar utsläpp, användning av vatten och energi,
bullernivåer och luftpåverkan. Kopplat till miljöavdelningen finns även en energiingenjör
samt en labbtekniker som jobbar med att ta olika prover och dessa två personer samarbetar
även med andra avdelningar.
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5.4.2 Hållbarhetsrapportering
Miljöchef 1 tror att anledningen till att Stora Enso tidigare har producerat hållbarhetsrapporter
beror på att det ses som en viktig fråga i dagens samhälle, och att det ligger i tiden att göra
dessa rapporter. Stora Enso vill visa på sitt arbete med hållbar utveckling, eftersom det finns
en växande efterfrågan hos kunderna. Kunderna vill kunna jämföra Stora Enso med andra
företag, och samtidigt se om de uppfyller deras förväntningar. Miljöchef 1 tror att
upprättningen av hållbarhetsrapportering var ett affärsmässigt övervägande.

Fabriken i Fors arbetar med hållbarhetsrapportering genom att olika siffror samlas in och
skickas in till centrala delar av Stora Enso för sammanställning. Detta görs månadsvis och
kvartalsvis och ger både en individuell och en total sammanställning. De som arbetar med
miljöfrågor samarbetar med anställda på reningsverk och pannhus, för att kontrollera exakta
utsläppssiffror och om det finns några problem. Samarbete finns även med
produktionsavdelningar.

Stora Enso arbetar med sin personalpolitik genom att de enbart har kontrakt med större
transportbolag, med bra villkor för sina anställda. Det kan vara svårt att kontrollera
transportbolagens underleverantörer, men Stora Enso använder vissa interna metoder för att
försöka kontrollera dem. Transportbolag kan vara problematiskt ur en etisk synpunkt, i och
med det fenomen med lastbilschaufförer från andra länder med sämre villkor. I Sverige är
personalpolitik oftast inget problem, arbetstider och löner är reglerade sen tidigare. I andra
länder kan det vara viktigt att kontrollera så att det inte förekommer barnarbete och oetiska
arbetskontrakt.

Inom vissa yrkesgrupper kan övertidsproblematik förekomma, bland annat projektarbetare
och viss produktionspersonal, vilket man på Stora Enso försöker kontrollera. Gällande
miljöpåverkan ser Miljöchef 1 inte några som helst problem i Norden. Ett multinationellt
företag som Stora Enso vill inte sticka ut på ett negativt sätt, varken i miljö- eller
personalfrågor. Det är svårare att kontrollera miljö- och personalpåverkan i Kina och
Pakistan, med deras underleverantörer.
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5.5 Intervju med Miljöchef 2
Den intervjuguide som användes vid intervjun finns i Bilaga 2. All information i avsnitt 5.5
kommer från Miljöchef 2 via personlig kommunikation den 27 april 2016, om annan källa
anges gäller båda två.

5.5.1 Bakgrund hållbarhetsrapporering
Miljöchef 2 berättade utförligare om både Stora och Ensos historia bakom
hållbarhetsrapporteringen, mer om fusionen mellan dessa företag finns i avsnitt 4.1. Stora
Enso har en lång historia av långsiktigt tänkande, redan år 1989 producerade Stora
Kopparbergs Bergslag AB sin första miljöpolicy. Företaget var det första noterade på
Stockholmsbörsen som gjorde detta och år 1995 skapades den första hållbarhetsrapporten.
Rapporterna var till en början koncentrerade på miljöarbetet, detta utvecklades till att
innehålla de sociala faktorerna och till sist även arbetet med hållbar utveckling. (Stora Enso,
internt dokument)

År 1995 utfördes den första tredjepartsgranskningen av företagets hållbarhetsrapportering,
vilket innebar att Stora Enso var det första företaget i detta anseende. Då granskningen
genomfördes fanns ingen tidigare erfarenhet hos revisorerna, vilket ledde till ett pionjärarbete
även hos dem eftersom att GRI ännu inte hade bildats. Företaget har fortsatt att publicera
hållbarhetsrapporter i samband med årsredovisningen, varje år sedan 1995. (Stora Enso,
internt dokument)

Stora Ensos fabrik i Nymölla var ett av de första företagen i Europa vars
hållbarhetsrapportering EMAS-certifierades och utöver det var Stora Enso först även i
Kanada. Eco Management and Audit Scheme [EMAS] är en frivilligorganisation skapad av
EU. Arbetet med EMAS har idag lagts åt sidan för att istället koncentreras på
hållbarhetsrapporteringen. (Stora Enso, internt dokument)
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Endast ett par månader efter Stora Ensos bildande, år 1998, producerades en ny
hållbarhetsrapport, kallad “Miljö och Socialt ansvarstagande”. År 2003 bytte den namn till
“Sustainability Report”, och från och med 2004 har GRI:s riktlinjer tillämpats. Arbetet med
hållbar utveckling har hela tiden underhållits. Nya policyer togs fram både år 2006, 2013 och
2016 vilket har berott på att Stora Enso behövt nya mål att för att fortsätta utvecklas. Stora
Enso har också bytt namn på hållbarhetsrapporterna flera gånger från år 2009-2015, för att
förtydliga vad rapporterna innehåller. (Stora Enso, internt dokument)

Miljöchef 2 berättar att från och med miljölagen som lagstiftades år 1969 har Stora Ensos
fokus legat på hållbarhetsrapportering i olika former. Detta skapade stora krav på rapportering
från olika håll, inte minst från allmänheten då stort fokus lades på stora företag med
miljöpåverkan. Stora Ensos ägare är till största del långsiktiga, vilket ger dem ett intresse av
en bättre framtida avkastning istället för den kortsiktiga avkastningen. För att förstärka den
långsiktiga avkastningen krävs enligt ägarna en hållbar utveckling.

Några av Stora Ensos kunder har mycket höga krav på sina leverantörer, vilket var ytterligare
en motivationsfaktor för att producera hållbarhetsrapportering. Eftersom att Triple Bottom
Line är en grundtanke för Stora Enso hållbarhetspolicy har anställda visat intresse för
hållbarhet och därför har det funnits interna krav. De myndighetskrav som ställs har alltid,
enligt Miljöchef 2, varit ett minimum för Stora Enso. Företaget har strävat högre än de
kraven, vilket är frivilligt men ger en stor konkurrenskraft på marknaden.

5.5.2 Organisation
Miljöchef 2 berättar om Stora Ensos organisation och de olika divisionerna. Hans arbetsplats
består av två företag som kan ses i koncernträdet (Bilaga 3), Stora Enso AB och Stora Enso
Skog AB. Stora Enso AB fungerar som en styrfunktion för övriga enheter i Sverige, där finns
personal som arbetar med HR, ekonomi, juridik och hållbarhet. Stora Enso Skog AB bedriver
den sortens verksamhet som för Stora Enso är viktig: skogsbruk.
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De fyra divisionerna som koncernen tidigare bestått av har nu utvecklats till fem divisioner,
där Consumer Board är fristående och Renewable Packaging ersatts av Packaging Solutions.
För att inse storleken på Stora Ensos utbredning berättade Miljöchef 2 att Consumer Boards
produkter, till exempel mjölk- och juicekartonger, står för var tredje förpackning av samma
slag - i hela världen. De nämnda divisionerna beskrivs närmare i avsnitt 4.2.

5.5.3 Hållbarhetsrapportering idag
Miljöchef 2 anser att GRI:s riktlinjer har en stor fördel, som också är dess nackdel: de täcker
in allt. Riktlinjerna har ett brett spektrum, vilket är bra, men för de flesta företag är många
punkter inte tillämpliga eller relevanta. Att redogöra för de irrelevanta punkterna blir då
överflödigt och resurskrävande. Finns det ett argument mot att redogöra för en punkt så är det
bra att vara konsekvent med det argumentet.

De nyckeltal som används i Stora Ensos hållbarhetsrapporter är enligt Miljöchef 2 viktiga att
koncentrera sig på. För att få en så rättvisande bild som möjligt krävs det att rätt saker mäts på
rätt sätt, vilket Stora Enso lägger stor vikt vid och som ingår i arbetsuppgifterna för Miljöchef
2. Företaget lägger just nu resurser på att finna ett sätt att mäta samhällspåverkan, då det är
något Stora Enso har på bland annat Beihai i Kina. Andra nyckeltal under utveckling är bland
annat SCoC (som tidigare diskuterats i avsnitt 5.3.2).

Miljöchef 2 menar att en del av de målsättningar Stora Enso satt upp för sin verksamhet har
varit svårare att uppnå än andra. De viktigaste målsättningarna att uppnå är sådana där det
finns möjlighet att spara på energiförbrukningen, vilket till exempel är områden där vatten
används. För att säkerställa att målen för nyckeltalen efterlevs kontrolleras de månadsvis i
interna rapporter och resultaten publiceras i kvartalsrapporterna.

En viktig del av arbetet med hållbarhet är hur olyckor hanteras, då stora verksamheter kan ge
negativ påverkan på miljö och människor. Miljöchef 2 är nöjd med att Stora Enso inte
drabbats av någon allvarlig miljöolycka under hans tid på företaget, då det finns en viss risk i
och med den typ av verksamhet som bedrivs. Stora Enso drabbas ibland av arbetsplatsolyckor,
varav en nyligen på Stora Enso Fors AB, vilket tas på största allvar av företaget. Stora Ensos
strategi för att hantera dylika situationer är att förebygga dem från att hända igen, så långt som
det är möjligt.
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6. Analys
Detta kapitel använder referensramen i kapitel 2 för att tolka, förklara och diskutera den
information som har insamlats om Stora Enso.

6.1 Hållbarhetsstrategi
Utifrån den tidigare hållbarhetsstrategi som presenterats under kapitel 5.1, går det tydligt att
se en koppling till Triple Bottom Line. Stora Ensos kategori “Människor och Etik” stämmer
väl överens med definitionen på Triple Bottom Lines del “Det Sociala”. Stora Ensos övriga
kategorier överlappar med teorins delar, men det går inte att kategorisera in de olika delarna i
strategin utan att dela upp dem.

Efter intervjun med Miljöchef 2 blev det bekräftat att Stora Ensos hållbarhetsstrategi är
hämtad från Triple Bottom Line, och likheten blev ännu tydligare i och med den nya
hållbarhetsstrategin (som beskrivits i avsnitt 5.2). Både figur 1 och figur 5 innehåller en
social-, en miljö- och en ekonomisk del.

Figur 1, s. 5

Figur 5, s. 26

Detta tyder på ett starkt samband mellan Stora Ensos nya hållbarhetsstrategi och Triple
Bottom Line, vilket kan utläsas i figur 7 nedan.

Det sociala
Social agenda

Det
miljömässiga
Miljöagenda

Triple
Bottom Line

Det
ekonomiska
Ekonomisk
agenda

Figur 7: Överlappning strategi och teori, egen figur.
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Den största anledningen till att Stora Enso anammat Triple Bottom Line i sin strategi, är
troligen främst på grund av att GRI talar för det. Även utan GRI:s riktlinjer hade Stora Enso
troligtvis använt sig av Triple Bottom Line, eftersom att den är enkel, logisk samt välkänd.
Att den är välkänd är det tyngsta argumentet, då ett stort företag som Stora Enso behöver göra
sig förstådd och jämförbar mot sina konkurrenter, i enlighet med redovisningens kriterier.

Den senaste ändringen av hållbarhetsstrategin, som presenteras i avsnitt 5.2, har också sin
grund i tydligheten. Allt eftersom Stora Enso utvecklas ställs nya krav vilket fordrar tydliga
signaler till intressenter att förändringar har skett, för att upplysa dem och för att öka
legitimiteten. Detta leder långsiktigt sett till en ytterligare tillväxt för företaget. En annan
bakomliggande anledning till den nya hållbarhetsstrategin är antagligen att många uppställda
mål passerade sin tidsangivelse i slutet på 2015, vilket gör det strategiskt med en dylik
ändring. Sammanfattningsvis är Stora Ensos val av strategi ett stöd för intressentteorin, då
företaget anpassat sig efter intressenternas behov, i ett försök att öka legitimiteten enligt
legitimitetsteorin.

6.2 Tidigare hållbarhetsrapporter
Med hänvisning till bilaga 4 och Stora Ensos publicerade hållbarhetsrapporter i avsnitt 5.3,
analyseras de olika förändringarna som har upptäckts. Det går tydligt att se att antalet mål
som Stora Enso har satt upp för arbetet med hållbar utveckling har ökat med tiden i de sju
publicerade hållbarhetsrapporterna som har studerat. Inför 2016 verkar Stora Ensos
målsättningar stå inför en växling, då många av målen som tidigare har nämnts, är uppfyllda
eller har passerat sin tidsangivelse.

Vissa frågor uppstod när Stora Ensos hållbarhetsrapporter undersöktes, bland annat angående
Mål 1, som uppnåddes år 2013 och inte redovisades i efterföljande rapporter. Efter samtalet
med Miljöchef 2 konstaterades det att Mål 1 övergick till Mål 2. Målsättningen justerades år
2015, vilket troligen beror på att målet inte kunde uppnås. Vad som kan utrönas av
tidslinjerna samt vad som framkom under intervjun med Miljöchef 2, är att vissa mål har varit
enklare att uppnå medan andra mål har varit svårare att uppnå.
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Liknande mönster har iakttagits vid flera tillfällen, att målsättningar som inte varit uppnåeliga
har justerats. Detta är troligen strategiskt för alla företag, under förutsättningen att de svårare
målen undersöks för att ta reda på vad som orsakar svårigheterna. Skulle företaget, efter
justeringar i verksamheten, ändå ha möjlighet att uppnå målet skulle det vara mer fördelaktigt
att sträva mot det än byta ut det, då det troligen väcker intressenternas gillande.

I den senast publicerade kvartalsrapporten för år 2016, redogör Stora Enso för sju stycken mål
som följts upp. Fler målsättningar finns uppsatta och en uppföljning på dessa är önskvärt, i
enlighet med legitimitetsteorins antagande att mer information ger större legitimitet. Men sett
ur Stora Ensos synpunkt måste en gräns dras för hur mycket information som publiceras.
Miljöchef 2 berättade under intervjun att alla målsättningar följs upp internt varje månad,
vilket gör den knapphändiga informationen mer försvarbar.

6.2.1 Granskning av hållbarhetsrapportering
Alla hållbarhetsrapporter publicerade av Stora Enso som studerats har granskats av en tredje
part. Detta är intressant ur ett redovisningsperspektiv, då det påminner om den revision som
utförs på finansiella årsredovisningar. Enligt Fagerström och Hartwig (som nämnts i avsnitt
2.3.1) är bestyrkande och revision av hållbarhetsrapporteringen ej samma sak, då den senare
är mer systematisk.

Enligt Miljöchef 2 har tredjepartsgranskningen samma funktion som revisionen. Här kan
diskuteras huruvida det påståendet är korrekt. Det kan bestyrkas med att granskningen
genomförs av revisorer som torde ha samma kriterier, metoder och syfte som i den finansiella
revisionen. Men tas hänsyn till Fagerström och Hartwigs ställningstagande, behöver ett sådant
bestyrkande systematiseras för att vara likvärdig en revision av finansiell redovisning. Oavsett
granskningens roll är den ett bra verktyg för att försäkra Stora Ensos intressenter att den
information som rapporteras är sanningsenlig, och därmed få dem att sätta större tillit till den.
De långsiktiga ägarna kan då bättre bedöma hur deras avkastning kommer att bli och övriga
intressenter kan avgöra huruvida Stora Enso bedriver sin verksamhet i enlighet med det
sociala kontraktet. Följer företaget det sociala kontraktet borde dess legitimitet öka, i enlighet
med legitimitetsteorin som har beskrivits i avsnitt 2.1.3.
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Till tredjepartsgranskningen går alltså att koppla både intressentteorin och legitimitetsteorin.
Inga nackdelar har upptäckts med en tredjepartsgranskning av hållbarhetsrapporteringen i
Stora Ensos fall. Hade företaget varit mindre finns risken att kostnaden överstigit nyttan, som
ibland är fallet för små företag som överväger att anlita en revisor för det finansiella bokslutet.
Men Stora Enso är ett stort företag så en sådan kostnad är oväsentlig i förhållande till nyttan.

Både Fagerström och Hartwig (2016) samt Habek och Wolniak (2015) anser att en
standardiserad mall för upprättning av hållbarhetsrapportering skulle underlätta för
intressenter att jämföra företags hållbarhetsrapporteringar. Detta eftersom att företag då
kommer att rapportera på ett jämförbart sätt. Problemet borde delvis lösas genom de nya EUförslagen som ska införas. För att göra hållbarhetsrapporterna än mer jämförbara borde lagen
hänvisa till användning av enbart GRI:s riktlinjer, vilket eventuellt blir en framtida utveckling
av det nya lagförslaget.

6.3 Analys av intervjuer
Vid intervjun med Miljöchef 1 hade en första kontakt med Stora Enso etablerats, vilket var ett
viktigt steg i studien. Genom Miljöchef 1 erhölls en första insikt i Stora Ensos verksamhet, i
form av organiseringen av Stora Enso Fors AB:s verksamhet och insikt i samarbetet mellan
nyckelpersoner i verksamheten. Han berättade vidare om Stora Ensos divisioner, vilket gav
ytterligare en dimension jämfört med den som erhållits genom enbart sekundärkällor. Han
berättade även om vissa interna metoder för att kontrollera underleverantörer, vilka stöttes på
senare i studien i form av nyckeltalet SCoC och dess kontroller.

Intrycket från Miljöchef 1 var att han ej hade tillräckligt av den specifika information som var
av intresse för studien, vilket han själv uttryckte i inledningen av intervjun. Detta berodde
antagligen på att hans ansvar begränsade sig till miljöpåverkan för en fabrik i Stora Enso. Vid
intervjutillfället var den egna kunskapen om Stora Enso mindre omfattande, vilket resulterade
i att de frågor som ställdes ej var tillräckligt specifika. Detta bidrog också till att Miljöchef 1
inte kunde förse oss med tillräckligt specifik information, utan mer generell information.
Miljöchef 1 var ändå ovärderlig för vår studie, då han var villig att ställa upp på en intervju
och därefter rekommendera författarna vidare till den person han ansåg vara bäst lämpad att
svara på våra kvarstående frågor; Miljöchef 2.
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Miljöchef 2 arbetar på Stora Enso AB, som vi genom Bilaga 3 kan se är moderbolag för hela
den svenska grenen av Stora Enso-koncernen. Ansvaret kräver ett större kunskapsspann,
vilket ter sig naturligt. Detta i kombination med den egna utvecklade kunskapen om Stora
Enso, är anledningen till att Miljöchef 2 kunde förse författarna med mycket användbar och
viktig information om Stora Ensos hållbarhetsrapporter. Den informationen har hjälpt till att
uppfylla syftet med den här studien. Den behandlade mestadels nyckeltalen, vilka är viktiga
med stöd av begreppet MEMA, för att ha möjligheten att förse andra företag med information
om hur de kan arbeta med hållbarhetsrapportering.

Till följd av intervjun med Miljöchef 2 erhölls information om vilka intressenter som haft
störst inverkan på Stora Ensos hållbara utveckling. Detta utvecklade den empiri som
insamlades i avsnitt 5.1.1, om intressentmodellen. I figur 4 skulle därmed fem grupper kunna
understrykas, utöver de lokala samhällena; allmänheten, investerare, kunder, anställda och
staten. Skådas den här informationen med hjälp av intressentteorins ledningsgren kan här
tydligt ses att det i Stora Enso finns intressenter med större makt över beslutsfattare i
företaget. Dessa sex intressentgrupper kan sägas ha ekonomisk makt över Stora Enso då de
tillsätter, inbringar, generar och möjliggör för företaget att öka sina inkomster, vilket är ett
mål för de flesta företag.

6.4 Branschpåverkan
Vilken påverkan Stora Ensos bransch har på dess hållbarhetsrapportering och hållbara
utveckling, är en fråga som uppstått under studien. Stora Enso är verksam inom skogs- och
tillverkningsindustrin, vilket innebär att företaget har större påverkan på miljö, samhälle och
ekonomi än vissa andra branscher. För att diskutera detta används begreppen FCA och
bioekonomi, som tidigare beskrivits under avsnitt 2.2.5 samt 2.2.6.

De indirekta kostnaderna som skapas av en verksamhet är de som inte påverkar företaget utan
de som finns runt omkring. Indirekta kostnader behöver inte nödvändigtvis vara negativa,
exempelvis Stora Ensos påverkan på det kinesiska samhället Beihai, som gynnats av
företagets verksamhet, då det till exempel genererat arbetstillfällen. Tillämpas FCA ska utöver
de direkta kostnaderna, även de indirekta kostnaderna redovisas för att motivera företag att
minska sin negativa påverkan på omvärlden.
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Figur 8 nedan är en illustration för att förtydliga hur branschen kan påverka ett företags
indirekta kostnader. De indirekta kostnaderna visas i pilarna nedan.

Stora Enso

• Samhällspåverkan, både positiv
och negativ
• Påverkan på ekosystem
• Ekonomiskt inflytande

Tjänsteföretag

• Utsläpp av miljöfarliga kemikalier
• Ekonomiskt inflytande
• Samhällspåverkan

Figur 8: Indirekta kostnader, egen figur.

Som exempel i figur 8 används ett fiktivt företag inom tjänstebranschen, i samma storlek som
Stora Enso. Då det fiktiva företaget är verksamt i en annan bransch, skadedjurbekämpning,
har det därmed andra indirekta kostnader.

Stora Enso har trots de indirekta kostnaderna möjlighet till förbättring med hjälp av
bioekonomiska principer. Skogen är en förnybar biologisk källa och Stora Enso lägger stor
vikt vid den i arbetet mot hållbar utveckling, och de förnybara källorna är en essentiell del av
bioekonomin. Miljöchef 2 menade att de processer där Stora Enso kan minska förbrukningen
av vatten och syre är intressanta, därför att det finns rum för effektivisering. Att effektivisera
produktionsprocesser är en bioekonomisk aspekt, vilket bevisar att Stora Enso arbetar mot
hållbar utveckling även på detta område. Det fiktiva tjänsteföretaget kan däremot inte tillämpa
effektiviseringsprocessen i samma utsträckning på sin miljöpåverkan, då kemikalier är en
förutsättning för dess verksamhet.

Sammanfattningsvis möts olika branscher av olika utmaningar när det gäller hållbar
utveckling. Vissa branscher drabbas av mindre indirekta kostnader, medan andra branscher
drabbas av större. Detta är tänkvärt när den här studien används som inspirationskälla vid
uppförandet av hållbarhetsrapporter, då företag möter olika problem med sin påverkan på
omvärlden beroende på vilken bransch de är verksamma inom.
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6.5 Slutsats
6.5.1 Sammanfattning
Stora Ensos vision och hållbarhetsrapportering har kopplats ihop med de teoretiska begreppen
hållbar utveckling och hållbarhetsrapportering, där vi har använt oss av det som har skrivits i
kapitlen 2.2.2 samt 2.2.4. Stora Ensos vision är "Do good for the people and planet", och
utifrån detta kan vi se att visionen är starkt kopplad till jordens resurser och framtida
generationer, det vill säga begreppet hållbar utveckling. Målen de har satt upp i sina
hållbarhetsrapporter härstammar alltså ur visionen.

I analysen har granskning av hållbarhetsrapporter diskuterats. Där har det konstaterats att
granskningen är bra ur intressenternas synpunkt, men att det överlag finns utrymme för
förbättring - med syfte att göra företag mer jämförbara.

Stora Ensos hållbarhetsmål har samtliga förändrats positivt, även om företaget har stött på
problem. Den positiva förändringen hade antagligen, inte varit lika omfattande om Stora Enso
inte hade uppfört hållbarhetsrapporteringen och satt upp dessa mål. Detta tar stöd i MEMA –
”What gets measured gets managed” eller ”Det som mäts blir åtgärdat”, som skrivits om i
avsnitt 2.2.3. Hade Stora Enso inte satt upp dessa mål som intressenterna enligt Miljöchef 2
krävde ur konkurrenssynpunkt, så hade den hållbara utvecklingen från och med år 2009 inte
varit lika stor. Varken Stora Enso eller dess intressenter hade fattat intresse för dessa mål då,
och var därmed inte medvetna om vad som behövde utvecklas.

Vilken bransch företaget som upprättar hållbarhetsrapporter är i, påverkar arbetet med den
hållbara utvecklingen. I den här studien har dessa problem jämförts med indirekta kostnader
för att diskutera branschpåverkan med hjälp av en referensram. Detta beror på att företag
ställs inför problem som kräver olika angreppssätt, vilket är viktigt att ha i åtanke för företag
som berörs av de nya EU-kraven.
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6.5.2 Syfte och frågeställningar
I den här studien har den personliga kommunikationen med de två miljöcheferna varit
ovärderlig. Det gav mer information utöver vad som erhållits genom enbart
dokumentanalyser, vilket har hjälpt oss att uppfylla syftet med den här studien, som lyder
enligt följande (avsnitt 1.4, s. 4):
”Syftet med den här fallstudien är att beskriva hur ett företag som redan innan EUkraven börjat tillämpats rapporterat i enlighet med dessa, och hur de aktivt arbetar
med sin hållbarhetsrapportering.”

Syftet har uppnåtts eftersom Stora Ensos arbete med hållbarhetsrapportering samt dess
resultat har kartlagts och analyserats, vilket förklaras närmare i kommande avsnitt 6.5.3.

De frågeställningar som ställdes i avsnitt 1.4 har besvarats med hjälp av den insamlade
empirin. Frågeställningarna lyder som följande:


Beskriva hur Stora Enso arbetar med hållbarhetsrapportering.
o

Detta har beskrivits på flertalet ställen i den här studien, huvudsakligen i
avsnitt 5.3. Där vi lagt stor vikt på de nyckeltal som presenterats i
hållbarhetsrapporterna.



Varför har Stora Enso valt GRI:s riktlinjer?
o

Miljöchef 2 berättade under intervjun att Stora Enso valt att använda sig av
GRI:s riktlinjer eftersom att de är omfattande, vilket både är en fördel och en
nackdel. Mer om detta kan läsas i avsnitt 5.5.3.



Analysera Stora Ensos arbete med hållbarhetsrapportering med hjälp av den
referensram som presenteras i kapitel 2.
o

Paralleller till referensramen har dragits löpande under empirin, och
analyserats samt sammanställts i avsnitt 6.1-6.4.
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6.5.3 Inspirationskälla till andra företag
Empirin som har insamlats är behjälplig för sådana företag som omfattas av de nya EUkraven, men som tidigare inte upprättat hållbarhetsrapportering. Ett första steg kan vara att
utveckla en hållbarhetspolicy, för att identifiera problem och utvecklingsområden i
verksamheten, alternativt i omvänd ordning. Detta är viktigt för att sedan kunna ta nästa steg;
att sätta upp mål och skapa nyckeltal, för att mäta framstegen inom dessa målsättningar. Det
är viktigt att utveckla nyckeltalen, baserat på den information som erhölls från Miljöchef 2:
att mäta rätt saker på rätt sätt. Målsättningarna behöver vara noggrant övervägda, rimlighet
och utmaning måste stämma överens för att skapa utveckling i enlighet med den uppsatta
policyn.

Vidare upplevs det som otroligt viktigt att inte bli stillastående i den hållbara utvecklingen,
företag behöver hela tiden söka nya vägar att utvecklas på, istället för att endast godta det
uppnådda resultatet. Detta tar grund i legitimitetsteorin, i ett optimalt läge ska företag vara i
framkant i sin bransch för att erhålla största möjliga legitimitet och därmed göra intressenter
tillfredsställda. Här behövs det klargöras att Stora Enso framställs som ett exempel, inget
företag är det andra likt och därmed behöver hållbarhetsarbetet anpassas, vilket även nämns i
avsnitt 6.4. Den som läser råds att se den insamlade informationen som inspirationskälla i sitt
arbete med hållbarhetsrapportering.

6.6 Förslag till framtida studier
Denna studie har varit lärorik och den egna upplevelsen av ämnet är att det finns mer arbete
runt omkring uppföringen av hållbarhetsrapporteringen än vad som först kan anas. I framtiden
kan den här studien användas som grund för dem som undersöker hur EU:s krav på
hållbarhetsrapporering har tvingat berörda företag att genomföra ändringar i sin verksamhet.
Intressanta studier vore till exempel att undersöka hur dessa lagförslag har påverkat företag
som tidigare inte har upprättat hållbarhetsrapportering, efter att de trätt ikraft. Ett annat förslag
är utveckla detta arbete genom att göra en jämförelse mellan två företag.
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Bilaga 1

Bilaga 1 - Intervjuguide Miljöchef 1
Presentation


Vilka är vi?



Tystnadsplikt.



Vem är du?



Karriär?



Arbetsuppgifter?



Internationellt samarbete?

Hur och varför har Stora Enso arbetat med hållbarhetsrapportering tidigare?


Delaktighet? Hur är du insatt i hållbarhetsrapporteringen? Fors? Sverige osv?



Koncernmässigt? Olika rapporter eller samma?



Hur arbetas det med rapporteringen löpande?



Varför började Stora Enso med hållbarhetsrapportering? Motiv?



Vilka personer är delaktiga i arbetet?

Hållbarhetsrapporteringen


Används några särskilda riktlinjer? GRI?



Varför används just de?



Samband strategi och Triple Bottom Line? Hört talas om?

Förändringar efter produktion av hållbarhetsrapportering


Märkt någon förändring?

Prata om de nya kraven


Har du kontroll på vad som kommer?



Förberedelser påbörjade?



Hur, i så fall?
o



Nya mätningar, ändrad verksamhet?

Ytterligare förändring efter lagkrav?

Avslutande


Kan vi få göra fler intervjuer vid behov? Alt. maila fler frågor.
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Bilaga 2

Bilaga 2 - Intervjuguide Miljöchef 2
Presentation


Vilka är vi? Vår studie- syfte



Anonymitet.



Vem är du? Karriär?



Arbetstitel? Arbetsuppgifter? Funktion?

Stora Enso


Historia?



Ser koncernträdet ut såhär? Visa bild! (Finland?)



Hur hör de olika divisionerna ihop? Delaktighet?
o

Consumer board/Renewable packing, Biomaterials, Paper, Wood products.



Varför började Stora Enso med hållbarhetsrapportering?



Key Performance Indicators- Hur? Vad?
o

Lost-time accident (LTA)?

o

Suppliers Code of Conduct (SCoC)?

o

Attendance rate?



Månads- och kvartalsrapporter, skillnad?



Internationellt samarbete?



GRI:s riktlinjer? Varför? Vilket år start?



Nya EU-kraven. Förberedelser? Ändringar?



Hur har Stora Ensos utveckling varit? Visa tidslinje.



Omarbetade mål i Global Responsibility report. Varför?
o

Vissa mål har inte alls kunnat nås, hur hanteras detta?

Hållbarhetsstrategi


Ev. problem - Triple Bottom Line (miljö, samhälle/ekonomi, människor)?



Sustainability strategi?
o

People & Ethics, Forest & Land use, Environment & Efficiency



Joint operation Brasilien (Skog). Berätta!



Lastbilschaufförer?



Naturolyckor? Arbetsplatsolyckor/tillbud?

Övrigt


Några övriga synpunkter?



Något att lägga till?
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Bilaga 3 – Koncernträd
Stora Enso Oyj (Finland)
🔶Stora Enso AB

🔸Stora Enso AG (Schweiz)
🔸Stora Enso China Holdings AB
￮Champ Waive LTD (USA)
￮Inpac International CO LTD (Kina)
￮Stora Enso China CO LTD (Kina)
￮Stora Enso Pulp and Paper Asia AB
⬫Guangxi Stora Enso Forestry CO LTD (Kina)
⬫Stora Enso (guanxi) Forestry CO LTD (Kina)
⬫Stora Enso (guanxi Packaging CO LTD (Kina)

￮Stora Enso Suzhou Paper CO LTD (Kina)

🔸Stora Enso Danmark AS
🔸Stora Enso Fors AB
🔸Stora Enso Försäkringsaktiebolag
🔸Stora Enso Hylte AB
￮Dan Fiber AS

🔸Stora Enso Laos Plantation AB
￮Stora Enso Lao CO LTD (Kina)

🔸Stora Enso Logistics AB
🔸Stora NN Paper AB
🔸Stora Enso Nymölla AB
🔸Stora Enso Packaging AB
￮June-emballage AB

🔸Stora Enso Praha Sro (Tjeckien)
🔸Stora Enso Pulp AB
￮Norrsundet Utvecklings AB

🔸Stora Enso Re-board AB
🔸Stora Enso Skog AB
￮Stora Enso Bioenergi AB
￮Stora Enso Skog AS (Norge)
￮Sydved AB
⬫Skogsutveckling Syd AB

🔸Stora Enso Skoghall Aktiebolag
🔸Stora Enso South Asia Holdings AB
🔸Stora Enso Timber AB
🔸Stora Enso Treasury Stockholm AB
￮Stora Enso Amsterdam BV (Nederländerna)
￮Stora Enso Holding France SA

🔸Stora Kopparbergs Bergslags AB
🔸Virdia US (USA)
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Bilaga 4 – Tidslinje 1
All information i denna bilaga är hämtad från Stora Ensos hållbarhetsrapporter.
(Stora Enso, 2009a; 2010a; 2011a; 2012a; 2013a; 2014a; 2015a, egen översättning.)

Figur B4: Tidslinje över olika målsättningar, egen figur.

Människor & Etik
 Mål 1 - Attendance rate:
o Målsättning 2009-2012: Över 97%
 Mål 2 - Total Recordable incident rate (TRI).
o Målsättning under 2013-2014: <5 i slutet av 2015.
o Målsättning under 2015: 8.8 i slutet av 2015.
 Mål 3 - Lost-time Accident rate (LTA).
o Målsättning under 2009-2010: 0.
o Målsättning under 2011-2013: <5 i slutet av 2013.
o Målsättning under 2014: <1 i slutet av 2015.
o Målsättning under 2015: 3.6 i slutet av 2015.
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 Mål 4 - Hållbart ledarskap (LEDINX).
o Målsättning under 2013: att ha en positiv trend.
o Målsättning under 2014-2015: minst 80 i slutet av 2018.
 Mål 5 - Code of Conduct (CoC).
o Målsättning under 2009: att alla anställda skulle göra färdigt CoC-utbildningen till
slutet av 2009.
o Målsättning under 2010: att alla anställda skulle göra färdigt CoC-utbildningen till
mitten av 2010.
o Målsättning under 2012: att minst 80% av alla anställda skulle göra färdigt CoCutbildningen till slutet av 2014. Samt att omarbeta målsättningen.
 Mål 6 - Hur de anställda uppfattar att CoC efterföljs.
o Målsättning under 2013-2014: att ha en positiv trend av de anställdas uppfattning.
 Mål 7 - Ansvarsfulla inköp.
o Målsättning under 2010-2012: att öka andelen certifierat fiber till 70% av deras
totala virkesförsörjning till år 2012.
 Mål 8 - Leverantörs Code of Conduct (SCoC).
o Målsättning under 2014-2015: att 90% av deras totala leverantörskostnader ska vara
täcka av SCoC i slutet av 2016.
Skog & landanvändning
 Mål 9 - Hållbart skogsbruk.
o Målsättning under 2013: Ej fastställt, sattes under 2014.
o Målsättning under 2014-2015: 96% i slutet av 2017.
Miljö & Effektivitet
 Mål 10 - Utsläpp av (Svaveldioxid) SO2 .
o Målsättning under 2009-2011: att reducera SO2-utsläppen med 30% till år 2013,
från år 2007s riktnivåer.
 Mål 11 - Elektricitet & värme.
o

Målsättning under 2014-2015: att reducera konsumtionen med 15% till år 2020,
från år 2010s riktnivåer.
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 Mål 12 - Avfall till deponi.
o Målsättning under 2009-2012: att reducera mängden avfall till deponi med 5% till
år 2013, från år 2007s riktnivåer.
 Mål 13 - Utsläpp av CO2.
o Målsättning under 2009-2010: att reducera mängden CO2-utsläpp med 20% till år
2020, från år 2006s riktnivåer.
 Mål 14 - under år 2011 om arbetades föregående mål (14).
o Målsättning under 2012-2015: att reducera mängden CO2-utsläpp med 35% till år
2025, från år 2006s riktnivåer.
 Mål 15 - Reducera volymen utsläpp av processvatten.
o

Målsättning under 2009-2012: att reducera mängden med 10% till slutet av år 2013,
från år 2005s riktnivåer.

o

Målsättning under 2013-2014: att reducera mängden med 10% till slutet av år 2015,
från år 2005s riktnivåer.

o

Målsättning under 2009-2012: att reducera mängden med 6% till slutet av år 2015,
från år 2005s riktnivåer.

 Mål 16 - Kemisk syreförbrukning (COD)
o Målsättning under 2009-2012: att reducera mängden med 10% till slutet av år 2013,
från år 2007s riktnivåer.
o Målsättning under 2013-2014: att reducera mängden med 10% till slutet av år 2015,
från år 2007s riktnivåer.
o Målsättning under 2015: att reducera mängden med 7% till slutet av år 2015, från år
2007s riktnivåer.

Stora Enso har även haft en hel del andra mål i sina hållbarhetsrapporter, som vi valde att inte
sätta in i tidslinjen ovan. Dessa mål är bland annat de som följer på nästa sida.
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Människor & Etik
Målsättning inom omfattningen av genomförandet av gruppernas förhållningssätt till
mänskliga rättigheter har utvecklats på följande vis:


Målsättning under 2013-2014: Riskbedömning ska genomföras i samtliga länder med
produktionsenheter, skogsbruk och/eller plantageverksamhet i slutet av 2014.
o Detta mål uppnåddes i samband med hållbarhetsrapporten för 2014.



Målsättning under 2013: Handlingsplaner baserade på riskbedömningarna ska vara på
plats i slutet av 2015.
o Resultat 2013: Förstärkt organisation inom globalt ansvar i Guangxi och Pakistan,
med fokus på mänskliga rättigheter. Omfattande utvärderingar av mänskliga och
arbetstagares rättigheter genomfördes i Chennai, Indien. Ytterligare tonvikt på
mänskliga rättigheter i deras reviderade Code of Conduct och tillhörande
utbildning.



Målsättning under 2014 samt 2015: Handlingsplaner ska vara på plats i slutet av det
andra kvartalet av 2015 med anledning av de prioriterade fynden som gjorts under
bedömningen och senast vid utgången av 2015 för alla fynden som gjordes vid
bedömningen.
o Resultat 2014: 100% av alla bedömningar är avslutade.
o Resultat 2015: 100% av åtgärdsplanerna var på plats baserat på de bedömningar
som gjorts och 69% av åtgärderna har slutförts.



Ansvarsfulla inköp, detta mål vidareutvecklades sedan till mål 7 i tidslinjen ovan.
o Målsättning under 2009 var att alla enheter som förses med virke och enheter som
köper in pappersmassa ska vara verifierade i tredje parts spårbarhetssystem på plats
i slutet av 2009. (“All wood supply units and units receiving purchased pulp to have
third-party verified traceability systems in place by end of 2009”)


Resultat 2009: 90%

o Målet omformades sedan till mål 7 i tidslinjen ovan.
o Under 2012 utvecklades det vidare till att år 2015 ska minst 75% inköp av ickefiber material från hög risk leverantörer vara inkluderade i leverantörernas
hållbarhetsgranskningar. (By 2015, at least 75% of non-fibre material purchases
from suppliers identified as high-risk to be covered by supplier sustainability
audits.)
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Resultat 2012: 66% av inköpen av material från hög risk leverantörer är
inkluderade i hållbarhetsgranskningarna.



% av leverantörskostnader är täckta av deras leverantörers ansvarskriterier. (% of supplier
spend covered by our supplier responsibility criteria)
o Målsättning 2013: Att inkludera enhetsnivå kontrakt i mätningarna under 2014, och
se till att mer än 90% av den totala leverantörskostnaden är täckt av
ansvarskriterierna i slutet av 2016.


Resultat 2013: 94% av leverantörskostnaderna är täckta.

o Vilket sedan utvecklades till mål 8 i tidslinjen ovan.
o Målsättning 2014: att inkludera enhetsnivå kontrakten i leverantörskostnaderna
under 2014


Resultat 2014: Uppnått 2014.

Skog & landanvändning


Effektivitet av landanvändning, öka (%) volymen fiber producerat per hektar i
certifierade trädplanteringar som är ägda och förvaltade av företaget.
o Mål 2013: Ej fastställt, kommer att sättas under 2014.


Resultat 2013: N/A

o Mål 2014 samt 2015: 25% ökning till slutet av 2020.


Resultat 2014: Utgångspunkten sätts för framtida beräkningar.



Resultat 2015: +3%

Miljö och effektivitet


Material effektivitets index
o Mål 2013: Att etablera en koncernövergripande mätprocess samt målsättningar
under 2014.


Resultat 2013: N/A

o Mål 2014: Att etablera en koncernövergripande mätprocess samt målsättningar till
slutet av 2015.



Resultat 2014 N/A

Mål 2015: Att etablera en koncernövergripande mätprocess samt målsättningar
gällande material effektivitets index under 2015.

Resultat 2015: N/A
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Bilaga 5 – Tidslinje 2
All information i figuren nedan kommer från Stora Enso (2016a).

Figur B5: Tidslinje från kvartalsrapport, egen figur.

Informationen i tidslinjen ovan är den senast publicerade av Stora Enso och vi har
sammanställt en uppföljning av de mål för hållbar utveckling som redogjorts för.
Rubriken Q1 2016 representerar det första kvartalet för 2016 vilket också innebär att “Q4
2015” och Q1 2015 representerar det första och fjärde kvartalet 2015. Slutligen jämförs det i
vissa mål mot det slutliga resultatet för år 2015. En närmare beskrivning av målen återfinns i
avsnitt 6.3.2.
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