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ABSTRACT   
Sustainable development has become more and more important over the past years. The term 
Corporate Social Responsibility (CSR) is closely connected to sustainable development and 
focuses on organizations responsibility towards the society and the environment in which it 
exists. Companies within the mining industry were among the first to initiate CSR-work due to 
the fact that they have a great impact at the local community, both socially and 
environmentally. Today they are still in the forefront of the development of CSR-questions in 
general, and community involvement and development in particular.  

Earlier studies made on this area have focused on the strategic level of community 
involvement and development. Therefore, this study has focused on the practical levels of this 
work within a Swedish mining company.  

The purpose of this study was to better understand why the Swedish mining industry works 
with community involvement and development and how this work can be conducted. 
Furthermore the study aimed to create an understanding of the factors that may influent the 
result of this work.  

The study was conducted at Boliden, a Swedish metal company with their expertise within 
exploration, mining, smelting and metals recycling.  

Through a number of interviews with personnel from the different units within the company, 
information about how the company works with community involvement and development 
today was gathered. This was analyzed together with information from the previously 
conducted literature review.  

The purpose of Boliden’s work with community involvement and development is primarily to 
contribute to a healthy life environment for the company’s employees and to guarantee 
recruitment of competent staff in the future. Their work differs a lot between the different 
units, since they choose how to conduct their work within the units.  

The analysis showed big differences between Boliden’s work and the literature. The different 
units had a narrow view of what community involvement for a company can include and how 
the work can be conducted. For the most part, donations and sponsoring to local sport teams 
are given. Communication and dialogue with the community is held primarily through 
consultation meetings. A lot of great examples of community involvement have also been 
found, for instance supporting initiatives for integration and fairs to encourage the interest for 
technical subjects among young women. The identified risk factors are primarily about 
different expectations on responsibility between the community and the company. 

The suggestions for improvement identified is mostly about expanding Boliden’s view of 
community involvement by applying models to prioritize and choose projects and through 
systematically work to measure, follow and improve their daily work. This way, Boliden can 
develop its work with community involvement and maintain a god contact with the local 
communities and through this foster a good environment for current, and future, employees.  
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SAMMANFATTNING  
Hållbar utveckling är en term som de senaste åren blivit allt viktigare. Begreppet Corporate 
Social Responsibility (CSR) är nära kopplat till hållbar utveckling och fokuserar på 
organisationers ansvar gentemot det samhälle och miljö i vilken den verkar. Företag i 
gruvbranschen var tidiga med att initiera någon form av CSR-arbete och är än idag i framkant 
av arbete med dessa frågor i allmänhet och samhällsengagemang och utveckling i synnerhet. 
Trots detta har den forskning som tidigare gjorts fokuserat på strategisk nivå och intentioner 
snarare än det praktiska arbetet. Denna studie har därför gjorts med praktisk inriktning på ett 
svenskt gruvföretag. Syftet var att förstå varför svensk gruvindustri arbetar med 
samhällsengagemang och utveckling samt hur detta arbete ser hur i praktiken. Även de 
faktorer som påverkar resultatet av detta arbete har studerats. Det studerade fallföretaget är 
Boliden, ett metallföretag som sysslar med prospektering, malmbrytning, smältverk och 
metallåtervinning.  

Genom ett antal intervjuer med respondenter från företagets olika enheter insamlades empiri 
kring hur företaget arbetar idag. Detta ställdes sedan mot den litteraturstudie som 
genomfördes under arbetets första del.  

Syftet med Bolidens samhällsengagemang handlar framförallt om att medverka till en sund 
livsmiljö för de anställda och att säkerställa rekryteringsmöjligheter av kompetent personal i 
framtiden. Många goda exempel på det praktiska samhällsengagemanget kom fram under 
intervjuerna och Boliden visade på många sätt att de tar ansvar för de närsamhällen i vilka 
företaget verkar. Då enheterna själva styr sitt arbete såg det ganska olika ut på olika platser. 

Analysen visade att skillnaden mellan Bolidens arbete och litteraturen på många sätt är stor. 
De olika enheterna uppvisade en snäv syn på vad samhällsengagemanget för ett företag kan 
omfatta och hur arbetet kan se ut. På många håll rör det sig främst om monetära donationer 
och sponsring till lokala idrottsföreningar. Kommunikation och dialog med lokalsamhället 
sker främst i form av samrådsmöten och på vissa håll genom öppna hus och liknande där 
allmänheten bjuds in. Dock har även många bra exempel på samhällsengagemang, såsom 
stödjandet av integrationsfrämjande projekt och mässor för att öka teknikintresset hos 
kvinnor, hittats vid några av Bolidens enheter som lyfts fram som inspiration för den övriga 
koncernen att ta efter. De identifierade riskfaktorerna handlade främst om skilda 
förväntningar mellan samhälle och företag. 

De förbättringsförslag som identifierats handlar om att utöka synen på Bolidens 
samhällsengagemang genom att tillämpa modeller för att prioritera och välja projekt och 
genom att på ett systematiskt sätt arbeta med att mäta, följa upp och förbättra det dagliga 
arbetet. Genom att på detta sätt systematiskt arbeta med att utveckla sitt samhällsengagemang 
kan Boliden även i framtiden bibehålla en god kontakt med sina närsamhällen och genom 
detta främja en god livsmiljö för nuvarande, och framtida, anställda.  
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FÖRKORTNINGAR 
CSR – Corporate Social Responsibility 

GRI – Global reporting initiative 
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1 INLEDNING 
Detta kapitel ger en bakgrund till ämnesområdet Corporate Social Responsibility och till 
gruvindustrins koppling till detta område. Denna bakgrund motiverar sedan via en 
problemdiskussion det syfte som studien utgått från. Slutligen kommer rapportens fortsatta 
disposition att beskrivas.  

1987 publicerade FN rapporten ”Vår gemensamma framtid” och i och med detta myntades 
begreppet hållbar utveckling (Brundtland, 1987). Efter detta har termen kommit att få 
universellt bejakande som en långsiktig, gemensam målsättning för världen och det handlar i 
korta drag om att tillgodose dagens samhälles behov utan att äventyra kommande 
generationers möjlighet att göra detsamma (WCED, 1987). Inom begreppet ryms tre 
dimensioner, socialt rättvis, ekonomisk utveckling inom de ekologiska gränserna för vad som 
är långsiktigt hållbart.  Hållbar utveckling kan också ses som en sammanfattning av de 
gemensamma förväntningar samhället har på olika aktörer, såväl privata som offentliga (ISO, 
2010).  Under 1995 höll FN en konferens i Köpenhamn, World Summit for Social Development, 
under denna diskuterades hur det internationella samfundet skulle arbeta med bekämpandet 
av fattigdomen mot målet om ett fullt produktivt, korrekt avlönat och fritt valt arbete samt 
mot främjandet av social integration (Rao, 1998). Dessa ansågs vara de viktigaste målen för 
social utveckling.  

Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) är nära kopplat till hållbar utveckling och 
fokuserar på hur organisationers ansvar gentemot samhället och miljön ser ut. En 
organisation som vill agera ansvarsfullt måste beakta samhällets förväntningar på dem och 
fatta beslut som går i linje med dessa. På så sätt kan ett företags dagliga aktiviteter komma att 
på ett betydande sätt bidra till en långsiktigt hållbar utveckling (ISO, 2010).  

Tanken att privata företag kan ha ansvar för sitt närsamhälle och den miljö i vilka de verkar, 
snarare än att endast existera för att skapa värde för dess ägare, är inte en ny tanke men det är 
framför allt sedan 1950-talet som teorier kring detta har utvecklats (Carroll & Shabana, 2010). 
CSR som begrepp började användas under 1970-talet även om fenomen och aktiviteter som 
kan kopplas till det kan hittas så långt tillbaka som på 1800-talet. Framväxten och intresset för 
dessa frågor drevs av en social medvetenhet snarare än förväntningar på att få något i utbyte.  
Begreppet CSR är dock fortfarande vida omdiskuterat och en hel del forskning har under årens 
lopp hunnit göras på området (Carroll & Shabana, 2010; Grafström, Göthberg & Windell, 
2010).  

En definition av CSR som de senaste 25 åren ofta återkommit inom forskningen är att ”det 
sociala ansvarstagandet för företag omfattar de ekonomiska, juridiska, etiska och filantropiska 
förväntningar som samhället har på en organisation vid ett givet tillfälle” (översatt från Carroll, 
1979, s 500). Denna definition uppmärksammar det faktum att det inte endast är aktieägarna 
som kan ställa krav på företagen utan också samhället i stort. 
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Företag i utvinnings- och detaljshandelsbranschen var tidiga med att initiera någon form av 
socialt hållbarhetsarbete, mycket på grund av att de fick mycket kritik från omvärlden  
(Grafström m.fl., 2008; Yakoleva, 2005). Än idag tenderar gruvföretag ofta att vara i framkant 
genom att ha policys och rutiner för arbete med frågor kopplade till miljö, hållbar utveckling 
och socialt ansvarstagande. Vidare är de vanligt att de rapporterar detta arbete i enlighet med 
exempelvis rapporteringsstandarder som Global Reporting Initiative (GRI) (Grafström m. Fl., 
2008).    

Gruvföretag påverkar i stor utsträckning det samhälle i vilket det verkar. Ur ett 
socioekonomiskt perspektiv kan utvinning anses ha stor påverkan på lokalsamhället, både 
positiv och negativ sådan. Exempel på positiv påverkan är skapandet av nya samhällen och 
ekonomisk välfärd, inkomster från export av varor, tekniköverföring, kompetensutveckling 
samt infrastukturförbättringar såsom vägar, järnvägar och sjukhus (Mining Mineral and 
Sustainable Development, 2002). Dock kan även många negativa aspekter med gruvindustrier 
påvisas . Exempel på dessa är (ibid);  

• Risk att det blir en ojämn fördelning av vinster och andra fördelar som kommer av 
gruvindustrin, 

• Skador på samhället, miljön och livsvilkor är svåra att kompensera med initiativ för 
samhällsutveckling från företagens sida, 

• Teknikutveckling kan leda till arbetsbrist för lågutbildade, 
• Undermålig styrning från kommun och stat kan leda till att företagens praktiska makt 

blir alltför stor. 

I samhällen där gruvföretagen utgör de enskilt största, privata arbetsgivarna är risken 
dessutom extra stor att sociala problem kan uppstå (Pech & Sinding, 2003).  

Ämnesområdet Samhällsengagemang och utveckling är en del av det bredare begreppet CSR 
och handlar främst om att stärka det civila samhället (ibid). Detta kan göras på fler sätt än de 
traditionellt kanske främst filantropiska satsningar som gjorts, exempelvis kan företagen 
starta upp utbildnings- och kompetenshöjande utvecklingsprojekt eller öka tillgången till 
hälsa och sjukvård för fler än företagets anställda (Yakoleva, 2005; ISO, 2010).  

Att aktivt stötta lokalsamhället kan också bidra till att att organisationen får en social licens, 
ett slags samhällets godkännande, vilket underlättar för fortsatt och förändrad verksamhet 
(Kemp & Owen, 2013). Intressenternas krav och förväntningar på att ett företag ska lindra de 
negativa aspekterna av dess verksamhet och istället bidra positivt till lokalsamhällets 
utveckling ökar ständigt  (Watts & Holme, 2000). Goda relationer med lokala myndigheter, att 
aktivt bidra till samhällsutvecklingen och att bidra med filantropiska gärningar är viktiga delar 
i detta positiva bidrag  (Mullen, 1997; Bennett & Bennett, 1998). 

Det ökade intresset för företagens sociala ansvarstagande och arbete med 
samhällsengagemang och utveckling har medfört att forskningen på området  har ökat de 
senaste 20 åren (Grafström m fl., 2008). Dock har denna forskning till stor del fokuserat på 
strategisk nivå och intentioner snarare än praktiskt implementation och tillämpning 
(Ranängen, 2013). 
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Av dessa anledningar finns idag en efterfrågan på forskning med praktiskt inriktning 
(Ranängen, 2013). Vidare är den befintliga forskningen till stor del utförd i utvecklingsländer i 
Sydamerika och Afrika samt i Kanada och Australien, vilka alla är stora mineralnationer.  

En studie utförd i europeiskt sammanhang med fokus på hur gruvföretag praktiskt arbetar 
med samhällsengagemang skulle komplettera befintlig forskning på ett bra sätt.  

Svenska gruvföretag har arbetat länge med dessa frågeställningar och är därför lämpliga att 
studera (Boliden, 2014a; LKAB, 2014).  Gruvdriften i Sverige har en lång historia, malm har 
brutits i Norr- och Västerbotten i över 100  år (ibid).  Idag står svensk gruvindustri för en stor 
andel av produktionen av malm och metall i Europa (SGU, 2014a). Särskilt järnmalm, guld och 
bly utmärker sig, där sverige är det land i Europa som producerar i särklass mest (93, 37.7 
respektive  37 % av den totala produktionen i EU) (SGU, 2014a). I dagsläget finns totalt 88 
aktuella gruv- och prospekteringsprojekt varav 14 gruvor är i drift (SGU, 2014b).  

Det finns alltså en lång erfarenhet av de svenska gruvföretagens interaktion med 
lokalsamhället, men kunskapen om hur denna interaktion bör se ut saknas. Det finns ingen 
forskning gjord på de praktiska aspekterna av svenska gruvföretags arbete med 
samhällsengagmang och utveckling. Resultatet av sådan forskning skulle vara väl tillämpbart 
för de gruvföretag som verkar i europa och Sverige idag och i framtiden. 

1.1 SYFTE  
Syftet med denna studie var att bättre förstå varför svensk gruvindustri arbetar med 
samhällsengagemang och utveckling samt hur detta arbete ser ut i praktiken. Slutligen skulle 
studien också skapa en större förståelse för de faktorer som kan påverka resultatet av detta 
arbete samt hur dessa ska hanteras. I studien har teori jämförts mot praktik och genom detta 
har ett bästa sätt för gruvföretags arbete med samhällsengagemang och utveckling hittats.  

1.2 AVGRÄNSNINGAR 
Den teoretiska referensramen utgick främst från samhällsengagemang och utveckling inom 
gruvindustrier i olika delar av världen samt de praktiska aspekterna av detta arbete, för att nå 
syftet om att undersöka framförallt tillämpning av samhällsengagemang och utveckling. 
Vidare studerades främst branschlitteratur från denna bransch i kombination med standarder 
och annan vägledning för Corporate Social Responsibility i stort, då detta ansågs vara mest 
relevant för studiens syfte.  

Studien omfattade inte samhällets upplevelse av gruvföretags ansvarstagande, för att det inte 
bedömdes vara tidsmässigt rimligt att hinna samla in den empiri som skulle krävas för en 
sådan analys. Vidare omfattades inte implementeringen av de framtagna 
rekommendationerna av denna studie, då detta bedömdes ligga utanför studiens syfte.  
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1.3 RAPPORTENS DISPOSITION 
I tabell 1 nedan presenteras den fortsatta rapportens disposition, där innehållet för de olika 
kapitlen beskrivs övergripande. 

TABELL 1.1 RAPPORTENS DISPOSITION 

Huvudområden Innehåll 
Kapitel 2 – Metod De metodval som gjorts under studiens gång 

förklaras och beskrivs samt att studiens syfte, ansats, 
datainsamlingsmetod samt strategi presenteras.  
 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram De teorier som är kopplade till det studerade 
forskningsområdet samt de aktuella 
frågeställningarna presenteras i denna referensram. 
Denna ligger sedan till grund för efterföljande 
datainsamling och analys. 
 

Kapitel 4 – Företagspresentation I detta avsnitt presenteras det studerade företaget 
och den nödvändiga bakgrundsinformationen för 
studien ges. 
 

Kapitel 5 – Empiri I empirin presenteras hur fallföretaget arbetar med 
samhällsengagemang idag.  
 

Kapitel 6 – Analys och resultat I detta avsnitt presenteras och analyseras resultatet 
från empirin mot den teoretiska referensramen.  
 

Kapitel 7 – Slutsatser och diskussion Slutligen presenteras de slutsatser som framkommit 
under arbetets gång samt att en avslutande 
diskussion hålls.  
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2  METOD 
I detta kapitel beskrivs den metod med vilken denna forskning utförts. Olika typer av metodteori 
presenteras samt de val av dessa som gjorts. Val av syfte, ansats och datainsamlingsmetod 
kommer nedan att beskrivas och förklaras. Avslutningsvis kommer även studiens trovärdighet 
att diskuteras. 

Metodkapitlet inleds med diskussion rörande syftet med vilken denna studie gjorts. Därefter 
diskuteras forskningsansatsen och forskningsstrategin samt datainsamlingsmetod som 
använts. Slutligen presenteras också den modell för analys som använts samt att 
trovärdigheten med studien diskuteras.  

 I tabell 2.1 nedan presenteras hur metodkapitlet är uppbyggt.  

TABELL 2.1 METODKAPITLETS DISPOSITION 

Delkapitel Område Innehåll 
2.1 Forskningssyfte I detta avsnitt presenteras med vilket syfte denna 

studie gjorts.  
 

2.2  Forskningsansats I ansatsen beskrivs på vilket sätt empiri och teori 
kopplats ihop för att lösa studiens frågeställningar.  
 

2.3 Forskningsstrategi Här presenteras den strategi utifrån vilken denna 
studie har utgått.  
 

2.4 Datainsamling I detta avsnitt presenteras olika typer av data samt 
hur empirin till denna studie har samlats in.  

2.5 Analysmodell  I avsnittet rörande analysmodell presenteras hur 
analysen gjorts.  
 

2.6 
 

Trovärdighet Avslutningsvis beskrivs studiens reliabilitet och 
validitet.  
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2.1 FORSKNINGSSYFTE 
Syftet med en forskning kan, enligt Saunders m fl. (2012), delas in i tre kategorier; explorativt, 
deskriptivt eller explanativt. Indelningen beror dels på tillgången på befintlig kunskap inom 
området men också på hur studiens frågeställningar ser ut.    

En studie med ett explorativt syfte syftar till att skapa en grundläggande förståelse för ett 
tidigare mer eller mindre outforskat område där befintlig kunskap är begränsad (Saunders m 
fl., 2012). Målet är att få insikt och/eller nya idéer och att nå klarhet, få insyn i problem eller ur 
nya synvinklar undersöka händelser och fenomen.  För att dessa mål ska nås kan ibland flera 
olika tekniker behöva användas för att samla in tillräckligt med information (Patel & Davidson, 
1998). Yin (2003) menar att explorativa studier främst är användbara när hypoteser och nya 
idéer ska tas fram och utvecklas.  

En deskriptiv studie syftar till att kartlägga eller beskriva ett område där befintlig kunskap i 
större utsträckning existerar sedan tidigare (Patel & Davidson, 1998). Här är målet att 
bestämma hur frekvent en händelse sker eller kanske att förstå hur två eller fler variabler är 
relaterade. Studier som kategoriseras som deskriptiva utgår från en befintlig hypotes, vilket 
kräver att området sedan tidigare är utforskat (Saunders m fl., 2012).   Deskriptiva studier är 
också användbara när fenomen ska beskrivas och frågor såsom hur många eller hur mycket 
ska besvaras (Yin, 2003).  

Den sista kategorin, explanativa studier, utgörs av sådana som syftar till att hitta kausala 
samband mellan händelser och där området sedan tidigare är utforskat och tillgången till 
litteratur och annat material god (Saunders m fl., 2012).  Här söks ofta förståelse kring orsak 
och verkan för fenomen och för att nå detta används ofta noga planerade och utförda 
experiment. Patel & Davidson (1998) använder benämningen hypotesprövande 
undersökningar för denna typ av studier. Vid explanativa/ hypotesprövande studier är 
tillvägagångssätt som experiment, där möjlighet att styra faktorer kring det testade 
sambandet är lämpliga (Yin 2003).   

2.1.1 STUDIENS FORSKNINGSSYFTE 
För denna studie fanns viss tidigare relevant forskning gjord, framför allt på gruvindustrier i 
utvecklingsländer, samt i Australien och Kanada. Dock var den praktiska tillämpningen av 
samhällsengagemang och utveckling i europeiska och svenska utvinningsföretag inte studerad 
i någon vidare utsträckning (Ranängen, 2013). Denna studie anses därför vara av explorativ 
karaktär, då syftet framför allt var att skapa en grundläggande förståelse för hur 
samhällsengagemang och utveckling kan se ut i ett svenskt företag i gruvindustrin, varför och 
hur man arbetar med frågorna samt vad som kan påverka resultatet av arbetet.   
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2.2 FORSKNINGSANSATS  
Traditionellt brukar forskningsansatsen i en studie, det vill säga tillvägagångssättet för att 
koppla ihop teori och empiri, anses vara antingen av induktiv eller av deduktiv karaktär (Patel 
& Davidson, 1998). Den induktiva ansatsen innebär att studien skapar nya teorier utifrån den 
inhämtade informationen, alltså via genomförda intervjuer, observationer eller liknande 
(Wallén, 1996). En studie som utgår från en deduktiv ansats utgår istället från existerande 
modeller och teorier som sedan jämförs mot verkligheten genom insamlad data (Patel & 
Davidson, 1998). Genom detta kan sedan ursprungshypotesen utvecklas genom att antingen 
förstärkas eller förkastas (Holme & Solvang, 1991).  

Ibland talas det även om en tredje metod för hur faktabaserade undersökningar utförs, en så 
kallad abduktiv ansats. Med abduktion menas att studien utgår från en befintlig teori, ett 
övergripande eller hypotetiskt mönster, som sedan ifrågasätts, finslipas och görs om under 
studiens gång (Alvesson & Sköldberg, 2008). Under det att studien fortlöper kan också det 
empiriska tillämpningsområdet förändras och bana väg för ny mark för forskningsområdet. 
Vidare menar Alvesson och Sköldberg (2008) att abduktion, till skillnad från den induktiva 
eller deduktiva ansatsen, innefattar en förståelse för det studerade området och större 
möjligheter att anpassa studien efter detta. Slutsatser som tas fram enligt ett abduktivt 
tillvägagångssätt gäller inte strikt logiskt, utan de måste alltid kompletteras med praktiska 
försök (Wallén, 1996).  

Utöver diskussionen kring huruvida studien är av induktiv, deduktiv eller abduktiv typ bör 
även dess förhållande till kvalitativa och kvantitativa metoder för insamling och analys av data 
tas upp. Med kvantitativt inriktad forskning menas sådan som främst använder sig av 
statistiska bearbetnings- och analysmetoder (Patel & Davidson, 1998). Kvalitativ forskning 
använder sig istället av verbala analysmetoder (ibid). Fördelarna med kvalitativ forskning är, 
enligt Holme & Solvang (1991), att de synliggör helhetsbilden och möjliggör en ökad förståelse 
ur ett systemperspektiv. Patel och Davidsson (1998) menar att dessa två metodinriktningar 
kan ses som ändpunkter på ett kontinuerligt spektrum, där den helt kvantitativt inriktade 
forskningen enbart innehåller statistiska analyser medan den kvalitativa forskningen, å andra 
sidan, innehåller endast verbala analyser. I praktiskt forskningsarbete förhåller sig dock dessa 
två metoder till varandra och även om forskning kan anses ligga mer inom det ena eller det 
andra området så kan oftast inslag av båda hittas (Flick, 2007).  
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2.2.1 STUDIENS FORSKNINGSANSATS  
Denna studie har utgått från befintliga teorier som sedan har testas mot verkligheten. Detta 
har dock ej gjorts i syfte att stärka eller förkasta teorin, utan istället har en förståelse för 
teoriernas tillämpbarhet i nya sammanhang skapats och i viss mån har även utveckling av 
befintlig teori gjorts. Forskningsansatsen ansågs därför vara av abduktiv karaktär.  

Vidare har kvalitativa metoder för insamling, bearbetning och analys av datamaterial använts. 
Detta eftersom syftet med studien var att skapa en förståelse för samhällsengagemang i 
svensk gruvindustri. Vidare är CSR och samhällsengagemang komplexa områden där endast 
kvantitativa metoder kan anses vara knapphändiga för att få en tillräckligt djup och nyansrik 
analys. Ett vanligt sätt att samla in kvalitativa data är genom intervjuer (Flick, 2007), vilka 
diskuteras mer längre fram i rapporten.  

2.3 FORSKNINGSSTRATEGI  
Yin (2002) menar att de fem vanligast förekommande forskningsstrategierna är experiment, 
enkät, arkivundersökning, historiskt material samt fallstudie. För att förstå vilka av dessa 
strategier som är lämpliga för olika sammanhang kan tabell 2.2 användas.  

TABELL 2.2 RELEVANTA SITUATIONER FÖR OLIKA FORSKNINGSSTRATEGIER FRÅN YIN (2009) S.5 

Strategi Forskningsfråga Kräver kontroll av 
beteendestyrda 
händelser 

Fokuserar på 
samtida händelser 

Experiment Hur, Varför? Ja Ja 
 
Enkät 

 
Vem, Vad, Var,  
Hur många, Hur 
mycket? 

 
Nej 

 
Ja 

 
Arkivundersökning 

 
Vem, Vad, Var,  
Hur många, Hur 
mycket? 

 
Nej 

 
Ja eller Nej 

 
Historiskt material 

 
Hur, Varför? 

 
Nej 

 
Nej 

 
Fallstudie 

 
Hur, Varför? 

 
Nej 

 
Ja 

 

Denna studie syftade till att skapa en förståelse för ett område, att studera varför 
organisationer väljer att arbeta med samhällsengagemang och utveckling, hur detta kan göras 
samt vilka faktorer som kan påverka resultatet av detta arbete. Tabell 2.2. indikerar att 
antigen experiment, historiska material eller fallstudier är lämpliga att använda som strategi 
under en sådan studie. Om studien kräver kontroll av beteendestyrda händelser och fokuserar 
på samtida händelser bör experiment användas, men eftersom detta inte var fallet för denna 
studie så valdes denna strategi bort.  
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Då denna studie främst fokuserade på samtida händelser var ej heller historiskt material 
lämpligt att använda, vilket då mynnade ut i att fallstudier vore den mest lämpade 
forskningsstrategin.  Även Patel & Davidson (1998) menar att fallstudier är ett lämpligt sätt att 
studera en avgränsad grupp och genom detta skapa en helhetsbild genom så täckande 
information som möjligt. I denna studie har därför en fallstudie gjorts för att på ett effektivt 
sätt kunna studera frågeställningarna på djupet.  

2.4 DATAINSAMLING  
För att genomföra en studie krävs att data samlas in och analyseras. Enligt Saunders m fl. 
(2012) finns två kategorier av data som kan användas för att skapa förståelse för det 
uppställda problemet. Dessa två utgörs av primär och sekundär data, vilka beskrivs nedan. 
Även litteraturstudier är vanligt förekommande (Saunders m fl., 2012) och kommer också att 
beskrivas. Avslutningsvis presenteras de metoder som använts för insamling av data i denna 
studie.   

PRIMÄRDATA 
Primärdata utgörs av de data som samlats in specifikt för just studiens ändamål, eller av den 
dokumentation som skapats för det studerade ändamålet. För insamling av primärdata brukar 
tre typer av metoder omnämnas; intervjuer, observationer och enkätstudier (Saunders m fl., 
2012).  

Observationer är, enligt Patel & Davidsson (1994), användarbara framförallt då information 
kring beteende och skeenden i naturliga miljöer ska samlas in. Metoden kan användas 
oberoende av forskningens syfte, men det har använts främst i studier med explorativa syften. 
Observationer genomförs oftast genom att på ett systematiskt sätt observera, registrera, 
beskriva, tolka och analysera beteenden (Saunders m fl., 2012).  

Enkätstudier används främst vid datainsamling till studier med deskriptiva och explanativa 
syften (Yin, 2003; Saunders m. fl., 2012).  

Intervjuer är enligt Yin (2003) den viktigaste källan till data vid utförande av en fallstudie. 
Saunders m fl. (2012) definierar en intervju som en diskussion mellan två eller fler parter, 
vilka kan vara av strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad karaktär. 

Den strukturerade intervjun genomförs oftast genom ett standardiserat frågeformulär, där 
frågorna ställs i en på förhand bestämd ordning. Denna typ av intervjuer är särskilt bra då 
kvantitativ data ska samlas in (Saunders m fl., 2012). I semistrukturerade intervjuer följs inte 
frågemallarna lika strikt och kan förändras lite efter hur intervjun fortlöper. Även den 
semistrukturerade intervjun brukar dock utgå från en lista med olika teman och frågor, dock 
kan ordningen på dessa förändras samt att eventuella följdfrågor kan tillkomma under 
intervjun (Flick, 2007). Den sista kategorin, ostrukturerade intervjuer, innebär, enligt 
Saunders m fl. (2012), att det inte finns några på förhand bestämda frågor eller teman.   
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Genom att samla in data från flera olika källor, vilka bekräftar varandra, trianguleras 
problemet vilket, enligt Yin (2009), är en viktig princip vid datainsamling.  

SEKUNDÄRDATA 
Sekundärdata utgörs av den typ av data som samlats in för ett annat syfte än just en specifik 
studie. Främst, menar Saunders m.fl. (2012)., används dokumentär sekundärdata såsom 
skriftliga och icke skriftliga journaler, e-post, fysiska brev, rapporter och liknande. Vidare är 
även enkätbaserad sekundärdata, alltså enkäter som utformats och genomförts för andra 
syften, vanligt förekommande samt även data med flera källor, som exempelvis blandningar av 
dessa kategorier.  

LITTERATURSTUDIE  
Saunders m fl. (2012) menar att litteraturstudier är ett bra sätt skapa en förståelse för den 
forskning som gjorts inom området sedan tidigare. Det är viktigt att det material som används 
för litteraturstudier är aktuellt och relevant (Ejvegård, 2003). Ett sätt att söka och hitta sådant 
material är genom bibliotekens databaser (ibid).   

2.4.1 STUDIENS DATAINSAMLINGSMETOD  
I denna studie har intervjuer, interna styrdokument och annan sekundärdata samlats in.  

Intervjuerna var av semistrukturerade karaktär för att under intervjuernas gång kunna följa 
upp med följdfrågor och liknande för att få ut rätt typ av information. Detta möjliggjorde 
bättre analyser i ett senare skede.  Vidare var kunskapen hos intervjuaren begränsad, vilket 
innebar att en intervjuguide utformades av författaren på förhand som stöd under intervjuns 
gång. Guiden grundades på en initial litteraturstudie vilken sedan granskades av författarens 
båda handledare innan intervjuerna genomfördes.   

Totalt genomfördes 13 semistrukturerade intervjuer med de sponsringsansvariga för Bolidens 
olika verksamheter. De intervjuades befattningar utgjordes av: informationschefer, personal- 
och miljöansvariga, personal- och informationsansvariga, informationsansvariga, 
kommunikationsdirektörer, kommunikatörer samt personalansvariga. Urval av intervjuobjekt 
skedde funktionellt, där de intervjuades ansvarsområden låg till grund för urvalet. De som 
hade arbetsuppgifter som motsvarade dem som skulle studeras inom studiens avgränsningar 
intervjuades. Detta är enligt Flick (2007) ett vanligt tillvägagångsätt vid kvalitativa studier. 
Intervjuguiden mailades ut till respondenterna i god tid innan intervjuerna för att dessa skulle 
ha tid att förbereda sig.  

Utöver de primärdata som samlats in via intervjuer har även data i form av interna 
styrdokument för fallföretaget, vilka tagits fram av fallföretaget för att hantera dessa frågor, 
studerats. Dessa utgjordes av kommunikationsstrategin, kommunikationspolicyn och 
kommunikationsinstruktioner för fallföretaget.  

Även sekundärdata har samlats in, främst bestående av de dokument som används av 
fallföretaget för att kommunicera socialt ansvarstagande, genom års- och 
hållbarhetsredovisningar.    
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Initialt utfördes i denna studie också en genomgång av relevant litteratur. Genom detta 
skapades en förståelse för området och gav också en teoretisk referensram. Denna 
referensram låg också till underlag för den intervjuguide som togs fram inför den 
datainsamling som gjordes i ett senare skede.  

För att finna relevanta artiklar gjordes sökningar i Luleå universitetsbiblioteks databas PRIMO 
och Scopus samt i Google Scholar. De sökord som användes vid sökningarna, samt resultaten 
av dessa framgår av tabell 2.3 nedan. 

TABELL 2.3 ANVÄNDA DATABASER SAMT SÖKORD FÖR LITTERATURSTUDIEN  

Databas Sökord Avgränsningar Resultat 
Scopus Community, practic*, 

mining* och ”Corporate 
Social Responsibility” 

- 32 

Google Scholar "mining" "practic" 
"community" "CSR" 
"corporate social 
responsibility" 

- 47 

Primo  Community, Practic* och 
Mining 

Ämne: Corporate Social 
Responsibility  
Ämne: Mining 

22 

 

Utifrån de artiklar som återfanns genom sökningarna i ovanstående databaser gjordes en 
första litteraturstudie. Denna utökades sedan med kompletterade artiklar som refererats till i 
de ursprungligt uppsökta artiklarna. Tillsammans med relevanta standarder såsom FN:s 
Global Compact, Global Reporting Initiaitve och ISO 26000:2010 utgjorde detta grunden till 
den teoretiska referensramen (se kapitel 3).   
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2.4.2 INSAMLAD EMPIRI 
Den empiri som samlats in presenteras i kapitel 5. I tabell 2.4 nedan presenteras det material 
och de intervjurespondenter som bidragit med data, samt ges också den beteckning som 
används vid referering i detta kapitel.  

TABELL 2.4 REFERENSFÖRTYDLIGANDE 

Typ av källa  Förtydligande Använd 
förkortning  

Film Informationsfilm, Tack för lånet Boliden, 2014c 
Publikation Årsredovisning 2013 Boliden, 2014e 
Publikation Hållbarhetsredovisning, 

Boliden Rönnskär 2012 
Boliden, 2013g 

Publikation Hållbarhetsredovisning, 
Boliden Kokkola 2012 

Boliden, 2013h 

Intervjurespondent Boliden Aitik R1 
Intervjurespondent Boliden Kokkola R2 
Intervjurespondent Boliden Haarjavalta R3 
Intervjurespondent Boliden Bergsöe R4 
Intervjurespondent Boliden Garpenberg R5 
Intervjurespondent Boliden Gruvor R6 
Intervjurespondent Boliden Rönnskär R7 
Intervjurespondent Boliden Gruvor R8 
Intervjurespondent Group Communications R9 
Intervjurespondent Boliden Garpenberg R10 
Intervjurespondent Boliden Odda R11 
Intervjurespondent Boliden Group R12 
Internt dokument Kommunikationspolicy ID1 
Internt dokument Kommunikationsinstruktion ID2 
Internt dokument Communication Strategy ID3  
Internt dokument Sammanställning av 

sponsorpengar 
ID4 

2.5 ANALYSMODELL  
När data insamlats behöver det analyseras för att bli användbart. För att analysera data som 
inhämtas under en fallstudie finns ett antal olika vedertagna analysmetoder att använda sig av. 
Dessa är, enligt Saunders m.fl. (2012); inomfallsanalys, mönstermatchning, flerfallsanalys och 
förklaringsbyggande.  

Inomfallsanalyser kan användas för att jämföra empiri direkt mot teorin och är därför smidigt 
då befintliga modeller finns tillgängliga. Flerfallsanalyser kan användas när flera fallstudier 
ska jämföras med varandra för att hitta likheter och skillnader (Yin, 2003). Mönstermatchning 
används för att på förhand bestämma hur ett utfall kommer att bli (ibid). Slutligen kan 
förklaringsbyggande användas för att bygga en förklaring utifrån den insamlade empirin 
(ibid).  

2.5.1 STUDIENS ANALYSMODELL 
I denna studie har den teoretiska referensramen byggts kring fyra teman; CSR, syften och mål 
med samhällsengagemang, tillämpning av samhällsengagemangsarbete samt påverkande 
faktorer. Inom dessa teman har sedan ett antal underrubriker skapats, vilka syns i rutan för 
teoretisk referensram i figur 2.1.  
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Datainsamlingen gjordes sedan genom intervjuer som kretsade kring styrmedel, sociala 
konsekvensbeskrivningar, information och kommunikation, engagemang i lokalsamhället, 
nuläge och framtid samt sponsring. Utöver detta har även datainsamling genom styrdokument 
samt sammanställningar av donerade summor gjorts.  

Dessa data analyserades sedan tillsammans med den teoretiska referensramen utifrån de tre 
frågeställningarna som studien syftar till att besvara; Vilka syften och mål som kan beskriva 
ett företags arbete med samhällsengagemang, hur detta arbete kan se ut samt vilka faktorer 
som kan påverka detta arbete. Detta tillvägagångssätt för analys motsvarar en inomfallsanalys. 
Resultatet av analysen blev sedan de slutsatser och rekommendationer som presenteras i 
kapitel 7. En illustration över ovanstående finns i figur 2.1 nedan. 

  

 

FIGUR 2.1 STUDIENS ANALYSMODELL 
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2.6 TROVÄRDIGHET  
Ett förekommande problem i samband med forskning rör tillförlitligheten hos resultaten. För 
att undvika detta problem kan studiens trovärdighet prövas på förhand. Detta brukar göras 
genom att analysera reliabiliteten och validiteten i den planerade studien. Genom att göra 
denna analys säkerställs att resultatet av studien är användbart och även i vilken utsträckning 
det är tillämpbart (Wallén, 1996). Yin (2003) menar att det för fallstudier främst är relevant 
att diskutera begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. Dessa begrepp 
diskuteras närmare nedan.  

2.6.1 RELIABILITET 
Reliabilitet används när träffsäkerheten för en studie ska beskrivas, det vill säga om flera på 
varandra följande, liknande studier skulle generera liknande resultat (Wallén, 1996). Om flera 
studier inom samma område visar på samma resultat kan de anses ha hög reliabilitet 
(Saunders m fl., 2012). Patel och Davidson (1998) menar att reliabiliteten beror av huruvida 
undersökningarna gjorts på ett tillförlitligt sätt eller inte och att resultatet i en studie med hög 
reliabilitet därför också i en större utsträckning är tillförlitligt. 

Vid användandet av semistrukturerade intervjuer kan ytterligare problem med reliabiliteten 
uppkomma. Enligt Saunders m fl. (2012) är det främst följande: 

- Fel som uppstår på grund av partisk intervjuare (tonfall, kommentarer, kroppsspråk, 
felaktiga följdfrågor och liknande)  

- Fel som uppstår på grund av partiskt intervjuobjekt (felaktiga eller riktade svar, 
otillräcklig information etc.)  

- Fel som uppstår på grund av tidsbrist hos intervjuobjekt  

2.6.2 VALIDITET 
Utöver träffsäkerheten för studien är det också viktigt att fundera över huruvida mätningarna 
mäter det de ska, alltså rätt parametrar (Saunders m fl., 2012; Patel & Davidson, 1998). Trots 
hög reliabilitet kan fel aspekter ha studerats och därmed bidragit till felaktiga slutsatser (ibid). 
Inom begreppet validitet kan tre olika kategorier hittas: Inre och yttre validitet samt 
begreppsvaliditet (Yin, 2003). Inre validitet brukar diskuteras vid studier med explanativa 
syften och med detta menas hur säkra de slutsatser som dragits från en studie kan anses vara. 
Yttre validitet anger hur väl applicerbart resultatet från en specifik studie kan anses vara på 
andra områden, alltså hur generaliserbara resultaten är (ibid). Slutligen behandlar 
begreppsvaliditet hur de operationella måtten utformats, alltså att de är lämpliga och korrekta 
med avseende på området som studerats (ibid).  

Vid kvalitativa studier kan även begreppet kommunikationsvaliditet tas upp (Patel & 
Davidson, 1998). I en kvalitativ studie kan det vara svårt att nå reproducerbarhet (och därmed 
låg reliabilitet), då intervjuobjektens kunskap kan förändras mellan en serie upprepade 
intervjuer vilket leder till att vederbörandes svar förändras. Genom att låta intervjuobjekten få 
återkoppling efter genomförda intervjuer kan denna kommunikationsvaliditet säkerställas. 
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2.6.3 STUDIENS TROVÄRDIGHET 
Studien utgick från ett svenskt gruvföretag med verksamhet i Europa, med de premisser som 
detta medförde och gjordes på endast ett fallföretag. Resultatet från denna studie är därför 
inte direkt generaliserbart till andra företag, framför allt dem som verkar utanför Europa. 
Dock valdes intervjuobjekten ut så att alla de olika producerande verksamhetsorterna 
representerades, för att nå en djup förståelse för hela det studerade företaget. 

För att säkerställa en god begreppsvaliditet har berörda och kunniga nyckelpersoner, 
författarens två handledare, löpande under projektets gång fått ta del av rapportskrivandet. 
Den yttre validiteten har säkerställts genom att stora mängder teori inkluderats i studien för 
att ge ett resultat som är tillämpbart, i viss utsträckning, även utanför fallstudieföretaget.  

För att minimera risken för uppkomna fel vid intervjuerna förbereddes både intervjuare och 
respondenten inför intervjutillfällena som bokades i god tid före intervjun utfördes. En 
intervjuguide togs fram på förhand som, tillsammans med ytterligare kommentarer och 
riktlinjer, användes som stöd för intervjuaren under varje intervjutillfälle. Vidare spelades 
intervjuerna in för att senare transkriberas. De intervjuade personerna har i efterhand fått 
transkriptioner utskickade till sig för att säkerställa att ingen miss i kommunikationen 
uppstått och därmed säkerställa en kommunikativ validitet. De berörda parterna var också på 
förhand informerade om varför denna studie gjordes och på vilket sätt resultatet skulle 
komma dem till godo. För att säkerställa informationens trovärdighet har triangulering 
använts genom att respondenter med olika erfarenheter och befattningar intervjuats för att 
bekräfta att information överensstämmer. Vidare har den information som inkommit via 
intervjuer verifierats med tillgänglig sekundärdata i form av årsrapporter och liknande.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
Detta kapitel presenterar de teorier som är relevanta för problemområdet och som valts för att 
öka förståelsen för frågeställningarna. Denna referensram låg, tillsammans med kartläggningen 
i nästa kapitel, till grund för analys och rekommendationer.  

Den teori som presenteras nedan utgör grunden för studiens analysdel. Tabell 3.1 visar 
dispositionen av kapitlet.  

TABELL 3.1 DISPOSITION AV DEN TEORETISKA REFERENSRAMEN 

Delkapitel Område Innehåll 
3.1 Corporate Social 

Responsibility 
I detta inledande kapitel presenteras modeller 
för företags arbete med CSR samt 
samhällsengagemang och utveckling. Kapitlet 
innehåller även en presentation av 
rapporteringsstandarden GRI.   
 

3.2 Syften och mål med 
samhällsengagemang  

Vidare beskrivs litteraturens förklaringar till 
varför gruvföretag väljer att engagera sig och 
lokalsamhället.  
 

3.3 Tillämpning av 
samhällsengagemangsarbete 

I detta kapitel presenteras olika delområden 
inom vilka gruvföretag praktiskt arbetar med 
samhällsengagemang och utveckling samt hur 
detta arbete ser ur i praktiken.  
 

3.4  Påverkande faktorer  Slutligen presenteras och beskrivs de faktorer 
som litteraturen identifierat som möjligheter 
och risker vid samhällsengagemangsarbete.  
 

 

3.1 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
Att arbeta med socialt ansvarstagande är numera vanligt förekommande, inte minst bland 
gruvföretag (LKAB, 2014; Boliden, 2014b; ICMM, 2014). Hur detta arbete ser ut är däremot 
olika, inte bara mellan utan också inom, samma företag (Imbun, 2007). I detta kapitel kommer 
ett antal olika modeller för ansvarstagande, däribland teorier av Yakoleva och Kemp samt 
standarden ISO 26000 att presenteras. Även rapporteringsstandarden Global Reporting 
Initiative (GRI) version 3 och 4 förklaras.   
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3.1.1 MODELLER FÖR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OCH SAMHÄLLSENGAGEMANG  
Yakoleva (2005) presenterar tre modeller för styrning av samhällsengagemang som är vanliga 
bland gruvföretag:  

• Företagsstyrd ansats 
Företagsstyrda modeller innefattar ofta välgörenhet, stöd till sjukvård och andra 
vårdenheter och stöd till kommun och landsting i aktiviteter som rör lokala program 
såsom utbildningsprojekt etc.  
 
Vidare är det vanligt förekommande med kontinuerlig kommunikation och 
medbestämmande (eller åtminstone konsultation) vid åtgärder och 
verksamhetsförändringar som rör lokalsamhället på något sätt. Kompensationer för 
åverkan på samhälle och miljö samt stöd till lokalbefolkningar är också vanligt. 
 

• Filantropiska stiftelser 
Stiftelser är ett annat sätt för företaget att överföra medel till lokalsamhället. Dessa 
stiftelser används ofta för att finansiera investeringar i lokalsamhället. Typiskt sett kan 
utbildning och kompetensutveckling, samhällsutveckling, hälsa, konst och kultur samt 
företagsutveckling finansieras via sådana stiftelser.  
 

• Partnerskap 
Ett aktivt samarbete mellan företag, kommun samt civilsamhället för 
samhällsutveckling är den sista typen av modell för ansvarstagande. Denna typ av 
modell har i genomförda fallstudier visat sig vara lyckosamma, men det finns också 
inbyggda svårigheter då de ingående parternas makt ofta är i obalans.  

 
Kemp (2010) presenterar och utvecklar 4 olika modeller för hur företag interagerar med 
samhället, enligt två huvudkategorier: traditionella och framväxande modeller. Dessa sträcker 
sig från traditionellt riskhanterande till ett aktivt samarbete med lokalsamhället. Tabell 3.2 
visar en översikt och kort förklaring av dessa modeller.  
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TABELL 3.2 MODELLER FÖR INTERAKTION ORGANISATION-SAMHÄLLE (ANPASSAD EFTER KELLY & BURKETT, 2008) 

Modell Primär 
drivkraft 

Primärt 
arbetsfält 

Huvudsaklig 
disciplin 

Nyckelmål Huvudsaklig 
metod 

1 Traditionell Risk Inom 
företaget 

Media  
och 
kommunikation 

Informations-
konsumtion hos rätt 
målgrupp 

Informations-
produktion och 
spridning 

2 Public relations Skydda och 
marknadsföra 
organisationens rykte 
och mål 

Kontrollåtgärder, 
problemlösning 
och positiv 
profilering  

3 Fram-
växande  

Risk och 
rättigheter 

Inom 
företaget 
och 
tillsammans 
med 
samhälle 

Överskridande Gemensam förståelse 
och organisations-
förändringar 

Dialoger, 
relations-
byggande och 
påverkan inom 
organisationen 

4 I samhället Samhälls-
engagemang 

Fördelning av vinster 
och makt 

Utvecklings-
processer och 
medverkande 

 

De första två av dessa modeller är de som traditionellt har använts av gruvföretag för att 
kommunicera och interagera med lokalsamhället i vilket de verkar (Kemp, 2010). Modell 1 
fokuserar på att formulera och sprida rätt information till organisationens intressenter på ett 
sådant sätt att dessa kan ta till sig den (ibid). Vanliga medium för detta är via mail, brev, 
tidningar, hemsidor och annan massmedia (ibid). Modell två är en slags utveckling av den 
första modellen och handlar om att i större utsträckning även utforma en 
informationsspridning som stärker organisationens rykte och motverkar negativ 
marknadsföring. Fokus här ligger främst på identifiera risker och minimera dessa (ibid). Här 
riktas kommunikationen mot intressenterna med mer makt och inflytande (såsom media, 
statliga tjänstemän och större ideella föreningar) och består ofta av goda nyheter och positiva 
berättelser. I modell 1 och 2 sker ofta företagens kommunikation genom specifika befattningar 
och en mer informell relation till samhället skapas sällan (ibid).  

Modeller av typ 3 och 4 anses vara av framväxande karaktär, då de fortfarande är relativt 
ovanliga i praktiken och fortfarande utformas inom organisationer (Kemp, 2010).  Modell 3 
öppnar upp för en större förståelse för lokalsamhällets perspektiv och förespråkar en dialog 
mellan samhället och organisationen. I denna dialog ska även grupper med mindre makt och 
inte bara dem med stort inflytande prioriteras. Även om fokus för dessa arbetssätt ligger på 
sociala risker så är företagsspecifika risker också viktigt. Praktiker som arbetar enligt modell 3 
säger sig ofta agera mittparti, eller medlare, och lägger högt värde i att kunna se saker ur olika 
synvinklar (ibid).  
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Modell 4 handlar slutligen, till skillnad från modell 3, inte bara om att tillgodogöra sig 
lokalsamhällets åsikter och tankar utan också använda dessa. Att möjliggöra för även de 
fattigaste och marginaliserade samhällsgrupperna att tillgodogöra sig av gruvans fördelar är 
en viktigt bit i detta (ibid).  

Diskursen inom gruvindustrin ligger idag, enligt Kemp (2010), främst inom de två första 
modellerna. Steget mellan teori och praktik är också stort och för många företag ses 
samhällsinteraktion som ett nödvändigt ont och inte som en möjlighet (ibid).  

Kemp m fl. (2010) presenterar en trestegsmodell som kan användas för att optimera 
företagets CSR-arbete:  

1) Hitta och skapa system för att förstå lokalbefolkningens intressen, styrkor och brister 

2) Överbrygga företagets intressen med lokalsamhällets intressen för att skapa nytta för alla  

3) Möjliggöra en organisatorisk förändring som stöttar ett arbetssätt som integrerar lokala 
intressen i beslutsprocesser.  

ISO 26000:2010 
En annan modell för samhällsengagemang är ISO 26000:2010 (ISO, 2010). Detta är en 
vägledningsstandard för företag och organisationer som vill agera socialt ansvarstagande. 
Standarden beskriver, utifrån ett antal huvud- och delområden, hur intressenter kan 
involveras samt hur socialt ansvarstagande kan implementeras i verksamheten (ibid).  

ISO 26000 baseras på sju principer: Ansvarighet, transparens, etiskt uppförande, respekt för 
intressenternas intressen, respekt för rättsstatens principer, respekt för internationella 
uppförandenormer och respekt för de mänskliga rättigheterna (ISO, 2010).  Socialt 
ansvarstagande utgår från två grundläggande arbetssätt, dels att ta socialt ansvar och dels att 
identifiera och involvera intressenter (ibid).  

Standarden är vidare indelad i sju huvudområden: Verksamhetsstyrning, de mänskliga 
rättigheterna, arbetsförhållanden, miljö, goda verksamhetsmetoder, konsumentfrågor och 
samhällsengagemang och utveckling (ISO, 2010). Det huvudområde som är mest relevant för 
denna studie, samhällsengagemang och utveckling, presenteras närmare nedan. ISO 26000 kan 
också, enligt Ranängen (2013), användas för att utvärdera och förbättra ett företags arbete 
med CSR, oavsett hur långt gånget arbetet är sedan tidigare.   

Samhällsengagemang och utveckling handlar om hur organisationer och företag kan vara med 
och bidra till en positiv samhällsutveckling, genom att på egen hand och tillsammans med 
andra stärka det civila samhället (ISO, 2010).  Till en början är det viktigt att identifiera 
intressenter som är kopplade till organisationens påverkan, men det är framförallt viktigt att 
utöver detta också stödja och utveckla en långtgående relation till lokalsamhället. 
Samhällsengagemanget i en organisation bör, enligt ISO (2010) utgå från insikten om att 
organisationen är en intressent i samhället och att de därför också delar gemensamma 
intressen och mål.  Ett av dessa gemensamma intressen bör vara samhällets välbefinnande och 
ett gemensamt ansvarstagande från alla berörda parter är en viktig beståndsdel för att nå dit.  
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FIGUR 3.1 RELATIONEN MELLAN EN ORGANISATION, SAMHÄLLET OCH ÖVRIGA INTRESSENTER (ISO, 2010) 

ISO (2010)  menar att aktiviteter som välgörenhet, eller filantropi, kan vara en del av 
aktiviteterna i en organisations samhällsengagemang, men de bör inte bestå uteslutande av 
sådana då detta inte är tillräckligt.  

Istället kan organisationen exempelvis starta utvecklings- eller kompetenshöjande program, 
främja och bevara kultur och konst, förbättra lokalsamhällets tillgång till sjuk- och hälsovård 
eller stärka kollektiva forum för sociala och miljömässiga program (ISO, 2010). 

Principerna för samhällsengagemang och utveckling är följande (ISO, 2010): 

• Företaget är en del av samhället 
• Företag bör erkänna och ta hänsyn till medborgares rättigheter att få delta i 

beslutsfattande i frågor som rör det egna samhället  
• Företag bör respektera lokala intressen vid interaktion med lokalsamhället 
• Företag bör värdera partnerskap  

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT 
De Förenta Nationerna, FN, har tagit fram en strategisk policy för företag som vill bedriva 
verksamhet som stämmer överens med de tio universellt gemensamma principerna inom 
mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption. Denna policy kallas The Global 
Compact och innehåller tio principer inom just mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-
korruption (UN, 2014). Mänskliga rättigheter handlar främst om att stödja och respektera 
mänskliga rättigheter och att säkerställa att företaget inte deltar i brott mot dessa. Principen 
arbetet handlar om att upprätthålla friheten för sammanslutning och rätten att förhandla 
kollektivt, samt att eliminera tvingat och obligatoriskt arbete samt barnarbete. Även 
avskaffandet av diskriminering ryms här.  
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Principen miljö trycker på att företag ska ställa sig proaktiva till miljöförändringar samt företa 
initiativ för att stödja större miljömässigt ansvarstagande samt uppmuntra utvecklandet och 
spridning av miljövänlig teknologi. Den sista principen, inom anti-korruption, menar att 
företagen ska arbeta mot korruption i alla former, och däribland utpressning och mutor.  

SOCIALA KONSEKVENSBESKRIVNINGAR  
En ytterligare modell som på senare år kommit att användas i organisationernas arbete med 
samhällsengagemang är sociala konsekvensbeskrivningar (SKB), en slags social motsvarighet 
till miljökonsekvensbeskrivningar som ofta används för att komplettera denna  (Franks & 
Vanclay, 2013). 

SKB definieras av Vanclay (översatt från Vanclay, 2003, s 6) som  

 ”Processen av att analysera, mäta och hantera de avsiktliga och oavsiktliga sociala 
konsekvenserna, både positiva och negativa, av planerade ingripanden (policys, 
program, planer och projekt) och alla sociala förändringsprocesser som åberopas 
av dessa ingripanden” 

Det huvudsakliga syftet med en social konsekvensbeskrivning är att åstadkomma en mer 
hållbar och rättvis fysisk och mänsklig miljö men har tidigare främst använts i preventivt syfte, 
inför ett projekt eller uppstartandet av en ny verksamhet  (Vanclay & Vanclay, 2003). Det lyfts 
nu åsikter kring hur detta användningsområde kan utökas och bli mer långsiktigt, där 
inverkan av en verksamhet mäts och hanteras genom hela livscykeln och inte enbart inför en 
eventuell uppstart  (Franks & Vanclay, 2013).  

Genom att se på SKB som ett antal separerade, men iterativa, faser som starkt fokuserar på 
samhällsengagemang kan en sådan kontinuerlig mätning och uppföljning åstadkommas. I figur 
3.2 och tabell 3.3 nedan presenteras ett förslag på hur dessa faser kan se ut (efter Franks, 
2011; Franks, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 3.2 SKB-PROCESSEN, ANPASSAD FRÅN FRANKS (2011) OCH FRANKS (2012).  
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TABELL 3.3 SKB-PROCESSENS FASER OCH DESS INNEHÅLL (EFTER FRANKS 2011; FRANKS, 2012). 

Namn Innehåll 
Avgränsning och 
formulering av 
alternativ 

Denna första fas syftar till att bestämma skala, tid och fokus för SKB:n. Här bestäms syftet 
och bakgrundsinformation samlas in. I denna fas ska även andra alternativ kortfattat 
utvärderas för att kunna användas i ett senare skede. Det är viktigt att tidigt involvera 
samhället i arbetet med en SKB, allra helst redan i denna fas.  
 

Profilering och 
grundläggande 
studier 

Social profilering syftar till att skapa en förståelse för samhället och de övriga 
intressenter som påverkas av en verksamhet. De grundläggande studierna ska utgöra en 
beskrivning av hur samhället ser ut innan en förändring görs, vilket senare kan användas 
som en måttstock i framtida mätningar.  
 

Prognoser och 
initiala 
bedömningar 

I denna fas identifieras och förutspås påverkan av de aktiviteter som studeras, samt att 
skalan och betydelsen av dem utvärderas.  Resultatet av detta prioriteras sedan beroende 
på just skalan och betydelsen av dem. Informationen kan sedan användas för att förbättra 
projektet (utan att tumma på projektets egna mål), men också för att informera 
intressenterna om hur detta påverkar dem.   
 

Utforma strategier 
för att undvika, 
minimera eller 
förstora 

Efter att beskrivningen tagits fram måste planer och strategier tas fram för hur riskerna, 
eller möjligheterna, ska hanteras. Exempel på strategier som kan användas är: 
Samhällskommittéer, fonder och utbildningar i mänskliga rättigheter. 
 

Mäta och 
rapportera 

I denna fas ska data samlas in, analyseras och dissemineras. Här är målet att övervaka 
fortskridandet av de planer och strategier som tagits fram i tidigare steg. Även de 
förändringar som behöver göras ska här identifieras (och i så fall uppdateras i befintlig 
profil). I denna fas är en effektiv klagomålshantering också viktig.  
 

Utvärdera och gå 
igenom  

Den sista fasen handlar om att utvärdera och se över dels själva 
konsekvensbeskrivningen och dels också hela tillvägagångssättet. Här är det viktigt att 
ställa de prognostiserade utfallen mot de verkliga och på detta sätt förfina processen 
inför framtiden.  
 

 

Att kontinuerligt revidera och se över arbetet genom hela denna SKB-process är väsentligt  
(Franks & Vanclay, 2013). 

3.1.2 MODELLER FÖR RAPPORTERING  
Global Reporting Initiative (GRI) är en organisation som arbetar för att ta fram ramverk för 
hur organisationer kan sköta rapporteringen av sitt arbete med hållbarhet och socialt 
ansvarstagande. Genom detta uppmuntras företag att bli mer hållbara (GRI, 2014a).  GRI har 
utvecklat ett ramverk för hållbarhetsrapportering som numera används av företag världen 
över. Av de rapporteringsprinciper som ramverket innehåller så är ett särskilt relevant för 
denna studie; Rutiner för rapportering av påverkan på samhället. Främst är GRI version 3 och 
4 relevanta för denna studie och dessa återges i sin helhet i bilaga B och C.  

  



 

23 
 

3.2 SYFTEN OCH MÅL MED SAMHÄLLSENGAGEMANG  
För att nå studiens syfte om att skapa en förståelse kring varför ett svenskt gruvföretag väljer 
att arbeta med samhällsengagemang kommer nedanstående avsnitt att presentera motiv och 
syften som identifierats i den studerade teorin.  

Generellt kan fyra motiv för arbete med socialt ansvarstagande i allmänhet urskiljas, vilka 
presenteras i tabell 3.4 nedan (SIS, 2005).  

TABELL 3.4 MOTIV FÖR SOCIALT ANSVARSTAGANDE (SIS, 2005) 

Kategori Motiv Konsekvens  
Passiv Problemlösning Företaget agerar passivt först efter att intressenter kräver det av 

dem 
Reaktiv Riskminimering Sociala och miljömässiga risker vilka potentiellt kan skada 

företagets rykte identifieras och förebyggs 

Aktiv Innovation Synen på socialt ansvarstagande präglas av dess möjlighet att 
bjuda nya utmaningar i form av nya produkter, tjänster och 
liknande. Även ledarskap och organisationen utvecklas.  

Förebyggande Samhällsansvar Företaget tar både nuvarande och kommande behov i beaktning 
och söker tillsammans med andra intressenter hållbara lösningar. 
Detta skapar nära relationer till företagets intressenter. 

 

3.2.1 KONKURRENS OCH FÖRETAGSNYTTA 
Det finns flera olika åsikter om varför företag arbetar med CSR, och åsikterna går isär. Ofta 
talas det om  möjligheter för företag att förekomma myndigheter och andra kravställande 
institutioner och därigenom agera proaktivt för att hålla nere kostnader (Carroll & Shabana, 
2010). Vidare anses det kunna ligga i ett företags egenintresse att agera hållbart i förhållande 
till sin omgivning för att gynna långsiktigt hållbara relationer (ibid). På samma sätt förväntas 
det av vinstdrivande företag att ge tillbaka något till det samhälle som stöttat dem  (ibid). ISO 
(2010) menar att socialt ansvarstagande ger konkurrensfördelar, ökar organisationens 
anseende samt ökar förmåga att attrahera och behålla arbetskraft, medlemmar, kunder, 
klienter och användare. Utöver detta upprätthålls även de anställdas moral, engagemang och 
produktivitet. Vidare anses inställningen hos investerare, givare, sponsorer, finansvärlden och 
även relationen till andra företag, stater, medier, leverantörer, kunder och lokalsamhället 
kunna påverkas av ett företags arbete med social ansvarstagande i allmänhet och 
samhällsengagemang i synnerhet (ibid).  

Enligt Humphreys (2002) har frågorna och arbetet kring samhällsengagemang utvecklas till 
att bli en allt viktigare del i gruvföretagens strategiska arbeten. Trycket från det civila 
samhället har ökat på senare tid, vilket  Mzembe & Meaton (2013) menar ligger bakom 
utformandet av samhällsengagemanget i gruvindustrin. Även press från finansmarknaden och 
förväntningar ställda av lokalsamhället, samt lagstiftning och andra regelverk antas vara 
viktiga drivkrafter  (Mzembe & Meaton, 2013). Enligt Humphreys (2002) kan de 
bakomliggande förklaringarna istället delas in i två kategorier. 
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Den första typen av förklaring är att företagen anses vara tvingade till detta engagemang, att 
en underlåtelse att engagera sig i lokalsamhället medför alltför stora kostnader vilka till och 
med skulle kunna leda till konkurs för gruvföretaget.  

Den andra typen av anledningar kan anses vara mer nyanserad, sprungna ur 
konkurrensförändringar inom gruvindustrin. Humphreys (2002) menar att 
produktionstekniker såsom Lean och Just-In-Time innebär mindre buffertar för gruvföretagen, 
buffertar som tidigare skyddat företagen vid produktionstopp som inträffar vid bl.a. konflikter 
med lokalsamhället eller arbetskraften. Vidare är kunderna numera ansvarstagande i sitt 
konsumerande, vilket medför att även gruvindustrin behöver integrera ett miljötänk och en 
strategi för socialt ansvarstagande i sin verksamhet  (Humphreys, 2000). Slutligen är också 
företagets rykte en viktig komponent, dels ur ägandesynpunkt och dels ur en 
rekryteringssynpunkt. Finansierares intresse i hur gruvföretagen bedriver sin verksamhet har 
ökat och numera är uppförandekoder vanliga i sammanhanget. Här förväntas alltså företagen 
inte bara arbeta i enlighet med dessa normer, det ska också synas att det görs (ibid). För 
framtida rekrytering är ett gott rykte också viktigt (ibid). Oavsett anledningarna menar 
Humphreys (2002) att förmågan att identifiera och hantera samhällsproblem är en 
kärnkompetens som blir allt viktigare för gruvföretag.  

Åsikterna kring huruvida samhällsengagemang och utveckling är en integrerad del av många 
företag går dock isär och bland andra Owen och Kemp (2013) menar att det fortfarande 
saknas på många håll.  

3.2.2 LEGITIMITETSTEORI OCH SOCIALA LICENSER  
En teori som är relevant att undersöka närmare i detta sammanhang är legitimitetsteorin. 
Legitimitetsteorin menar, enligt Yakoleva (2005), att organisationens legitimitet gentemot 
samhällets invånare, mandatet som givits av samhället, endast upprätthålls så länge 
organisationen arbetar med det den ska. Den sociala licensen är ett kontrakt så gott som något 
och är inte permanent (Yakoleva, 2005).  Utan denna sociala licens hotas fortsatt verksamhet 
(ibid).   

I litteraturen talas det återkommande om just en sådan social licens för gruvföretagen, som en 
förlängning av legitimitetsteorin. Denna licens utgör samhällets godkännande till 
verksamheten och sträcker sig längre än de juridiska rättigheterna  (Kemp, 2010).  

 ”Ett företags licens att driva sin verksamhet definierar vad den kan och inte kan göra, och 
trots att det förr räckte med att erhålla en licens från myndigheter krävs det idag även en 
’social licens för att verka’ från samhället och omgivningarna” (Översatt från Idemudia, 
2009, s.134)  

”En social licens intjänas från människorna, den är inte skriven på ett papper men den 
syns i ögonen på människorna när de pratar om utvecklingen” (Översatt från Kang, 
2012, s.270)  
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Denna sociala licens har visat sig kritisk för alla gruvföretag, oavsett var verksamheten 
bedrivs, då den är direkt kopplad till möjligheterna att minimera de socio-ekonomiska och 
miljömässiga riskerna som gruvverksamheten medför  (Kemp, 2010). En del av denna licens 
utgörs av företagets vilja att bidra med förmåner till och möjligheter för lokalsamhällets alla 
grupper (ibid).  

Innehållet i den sociala licensen för gruvföretag varierar dock beroende på förutsättningarna  
(Mzembe & Meaton, 2013). Tryck från civilrättsorganisationer och övriga instanser i samhället 
påverkar detta på olika sätt och det finns fall som menar att förväntningarna på företaget 
motsvarar dem som lokalsamhället har på myndigheterna (ibid). Vidare är företagets 
engagemang i sociala aktiviteter samt deras välvilja i form av välgörenhet till utsatta grupper 
viktiga för att de ska få bibehålla den sociala licensen (ibid). Om lokalsamhället dessutom är 
splittrat, om det utgörs av olika grupperingar som inte samarbetar sinsemellan, så kan 
multipla sociala licenser behövas, en för varje gruppering  (Heisler & Markey, 2013). 

Yakoleva (2005) menar att gruvföretagens ökade engagemang för intressenter kommer sig av 
ovanstående, att utveckla och behålla den sociala licensen för verksamheten, men också som 
ett svar på den ökade medvetenheten hos samhället, inte minst när det kommer till 
miljörelaterade frågor.  

3.2.3 RESPEKTERADE INTRESSEN 
På andra håll i litteraturen återfinns dock fler anledningar och mål med företagens arbete med 
engagemang i samhället. Kemp & Owen (2013) menar att ett aktivt, lokalt 
samhällsengagemang är ett bra sätt för alla parter att få sina intressen respekterade och 
tillgodosedda. Samhällsengagemang kan också hjälpa företag att få en bättre förståelse för hur 
lokalsamhällets behov ser ut, vilket medför att insatser bättre kan riktas och tillsammans med 
andra parter skapa en synergieffekt (ISO, 2010).   

Vidare kan en bättre balans mellan långsiktig hållbarhet och kortsiktig vinst hittas, vilket 
lokalsamhället gynnas av (Kemp & Owen, 2013;  Ndiaye & Armstrong, 2013). Genom att satsa 
på lokalsamhället tidigt kan också infekterade relationer, vilka i förlängningen kan leda till 
större problem såsom produktionsstopp, blir också företagets vinster med arbetet tydligt  
(Ndiaye & Armstrong, 2013). Humphreys (2002) menar också att ett företag som tar frågor 
rörande samhällsrelationer på allvar har en konkurrensfördel, både i fråga om kunder, 
resurser och på arbetsmarknaden. 
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3.3 TILLÄMPNING AV SAMHÄLLSENGAGEMANGSARBETE 
Studiens syfte går vidare in i att förstå hur det praktiska arbetet med samhällsengagemang 
kan se ut, så i detta avsnitt presenteras olika metoder för just detta praktiska arbete. Vidare 
presenteras också olika aspekter av relationer och relationsbyggande som också är viktiga för 
ett fungerande samhällsengagemang.  

3.3.1 ENGAGEMANG, SOCIALA AKTIVITETER OCH INVESTERINGAR 
ISO (2010) rekommenderar organisationer att delta i lokala föreningar och genom detta bidra 
till allmänhetens bästa. Vidare är det också viktigt att utöver detta främja kulturell verksamhet 
och värdesätta de kulturer och kulturella traditioner som finns i närområdet. Organisationer 
kan också investera resurser i initiativ och program som på sikt ska förbättra den sociala 
situationen för människorna i lokalsamhället. Dessa investeringar bör anpassas efter vad 
lokalsamhället har för behov och långsiktigt bärkraftiga projekt bör prioriteras. Att 
uppmuntra människor att frivilligt arbeta med samhällstjänster eller att engagera sig i ideella 
föreningar är andra sätt (ISO, 2010). 

 Mzembe & Meaton (2013) visar i deras studie att lokalsamhället förväntar sig att 
gruvföretaget ska involvera sig i sociala aktiviteter och utöver detta också hjälpa de utsatta 
grupperna i samhället ekonomiskt.  

Vad gäller resursbidrag till olika instanser i samhället så måste dessa framförallt anpassas till 
vad företagets intressenter förväntar sig  (Mzembe & Meaton, 2013).  

Esteves (2008) presenterar åtta principer som bör ligga till grund för gruvföretags 
investeringsstrategier.  Syftet med detta är att bedöma sociala investeringsprojekt så att de 
kan skapa värde för både företaget och lokalsamhället. De åtta principerna är; 

1) Sociala investeringar bör utvärderas med avseende på hur de medför värde för 
företaget utifrån tillgången på land, riskminimering, kostnadsreducering, uppbyggnad 
av humankapital och den sociala licensen. Projektens påverkan på olika intressenter är 
viktiga att förstå.  

2) Företagen måste förstå hur hållbarheten för lokalsamhället påverkas av dem, baserad 
på intressenternas upplevelse. En effektiv beslutsprocess kräver fortlöpande 
engagemang och mätning och en organisation som kan förändras efter förändrade krav 
från samhället.  

3) Nyckeltal ska användas för att mäta värdeskapande både hos företaget och 
lokalsamhället.  Genom att vara transparanta i detta ökar också lokalsamhällets 
incitament för att involvera sig i processen.  

4) En social investeringsstrategi måste ha ett tydligt mål och ska användas på ett 
integrerat sätt genom flera olika angreppssätt såsom partnerskap, donationer, 
sponsring och stiftelser.  

5) Den sociala investeringsstrategin måste ha förankring i andra delar av organisationen. 
6) De sociala investeringarna ska göras i en konstruktiv miljö, det är viktigt att 

lokalsamhället vill medverka och bidra till arbetet.  
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7) De sociala investeringarna bör främst fokusera på de grupper av intressenter som 
påverkas mest av verksamheten. Genom en investeringsstrategi kan företaget visa på 
hur de hanterar de kritiska hållbarhetsfrågorna för lokalsamhället. 

8) Strukturerna för beslutsfattande med externa inslag måste anpassas till den 
investeringsstrategi som används.  

Esteves (2008) presenterar också en beslutsprocess för hur sociala investeringar kan 
bedömas. Denna innehåller sju på varandra efterföljande faser som presenteras i figur 3.3 
nedan.  

 
FIGUR 3.3 BESLUTSPROCESS FÖR SOCIALA INVESTERINGAR, EFTER ESTEVEZ (2008) 

Även ISO (2010) presenterar ett antal principer som bör beaktas när beslut om sociala 
investeringar tas. Enligt standarden bör främjande av lokal samhällsutveckling tas i beaktande 
och att åtgärderna bör syfta till att bredda medborgarnas möjligheter. Däremot bör 
investeringar som gör lokalsamhället beroende av organisationens fortsatta välgörenhet 
undvikas (ISO, 2010). De befintliga stöden bör värderas inför varje ny period för att identifiera 
förbättringsmöjligheter. Samarbeten med andra organisationer samt med stat och myndighet 
kan skapa synergieffekter, vilket också bör beaktas (ibid).  
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ISO (2010) menar också att program som ger sårbara och diskriminerade grupper möjlighet 
till kompetensutveckling och andra möjligheter är viktiga att prioritera.   

3.3.2 MEDBESTÄMMANDE 
Vid sociala investeringar och samhällsutveckling i stort är det viktigt att lokalsamhället har 
möjlighet att tycka till och att samråd hålls med representativa grupper (ISO, 2010). Här är det 
särskilt viktigt att möjliggöra för sårbara, diskriminerade och på andra sätt ej representerande 
grupper att få möjlighet att påverka och att deras rättigheter respekteras (ibid). Generellt är 
det viktigt att lokalsamhället får korrekt och fullständig information på ett lättillgängligt sätt i 
god tid innan ett utvecklingsprojekt som påverkar dem startas upp (ibid).  Även Kemp och 
Owen (2012) menar att ett gemensamt arbete som utgår från att alla parter har möjlighet att 
tycka till är grundläggande för en positiv utveckling. I ytterligare en artikel av Kemp, Owen, 
Gotzmann och Bond (2011) trycker de på dialogen mellan gruvföretag och lokalsamhället runt 
dem samt hur viktig medverkan i olika typer av processer är.  

3.3.3 RELATIONSBYGGANDE  
För att kunna bedöma på vilket sätt ett företags samhällsengagemang kan vara till nytta för 
lokalsamhället är det viktigt att ha en relation parterna emellan (Humphreys, 2000). Hur 
denna relation exakt ska se ut spelar mindre roll, genom konsulterande, enkätundersökningar 
eller via forskning kan samma resultat nås, under förutsättningarna att företaget aktivt tar till 
sig av nyanserna av samhällets åsikter (ibid).   

Humphreys (2000) menar att kortvariga relationer behöver bytas ut mot långsiktiga 
partnerskap vilka bör vara baserade på ömsesidig respekt för varandra.  

Ämnesområdet Community Relations syftar till att operationalisera företagens policys kring 
socialt ansvarstagande genom engageringsstrategier, kommunikation och förhandling, 
konfliktlösning och utvecklingsprogram  (Kemp & Owen, 2013).  

Kemp (2010) menar att relationen med samhället är tredimensionell. För det första krävs att 
företaget har en förståelse för samhällets perspektiv och dess behov. För det andra krävs en 
överbryggning av de båda parternas perspektiv och genom detta skapa dels en dialog och dels 
en gemensam förståelse. Den tredje och sista dimensionen behandlar de förändringar som 
krävs av företagets egen organisation för att främja och underlätta dess sociala prestanda 
(ibid).  

3.3.4 KLAGOMÅLSHANTERING  
Att gruvföretag bör ha ett fungerande, väl implementerat system för klagomålshantering 
menar bl.a. Kemp m.fl., (2010). Författarna menar också att dessa system bör innehålla en 
dialogaspekt, där möjlighet för utvärdering av klagomål är en viktig del. Att återföra 
information till den person som lämnat in klagomålet är också viktigt. Enligt Kemp m.fl., 
(2010) är det ofta svårt att skilja på vilka klagomål som beror av faktafel och vilka som beror 
endast av åsikter och att gruvföretagen måste förstå denna skillnad för att kunna möta och 
föra en dialog med lokalsamhället. Klagomålshanteringen sker ofta på en mer byråkratisk nivå 
snarare än via dialog, vilket understryker tidigare nämnda problem med förståelse mellan 
parter (Kemp m.fl., 2010).  
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3.3.5 JOBBSKAPANDE OCH KOMPETENSUTVECKLING 
Sysselsättning är ett vida erkänt mål världen över vilken är kopplad till utveckling för både 
ekonomi och samhällen (ISO, 2010). Arbetsgivare bör ha detta i åtanke, inte minst vid 
investeringsbeslut och vid teknikval som kan komma att påverka sysselsättningen i 
närområdet (ibid). Om möjligt ska teknik och investeringar väljas så att de maximerar 
möjligheterna för företaget att anställa (ibid). Detta bör dock endast ske om det är ekonomiskt 
försvarbart på lång sikt (ibid). Vidare bör organisationer överväga hur arbetets innehåll och 
formen av anställning påverkas om underleverantörer tas in istället för att använda egna 
anställda (ibid). Att i så hög grad som möjligt använda sig av tillsvidareanställningar istället 
för kortare tillfälliga anställningar, är också önskvärt (ibid).  Deltagande i olika typer av 
kompetensutvecklande program, såsom lärlingsprogram, är också ett sätt att arbeta med 
kompetensutveckling (ibid). 

3.3.6 KOMMUNIKATION 
ISO (2010) trycker på vikten av att samråda med representativa grupper i samhället varje 
gång en social investering ska göras, eller att ett beslut rörande samhällsutveckling ska tas. 
Även vid utveckling som inte är direkt kopplat till samhällsutveckling, men som ändå påverkar 
lokalsamhället, bör samråd ske och då gärna med inslag av tillmötesgående mot 
lokalsamhällets åsikter och tankar. Dessa samråd ska ske i god tid innan förändringen sker, så 
att det kan baseras på tillräcklig och korrekt information.  

Relationen till tjänstemän vid lokala och statliga myndigheter och politiker bör hållas 
transparent och proaktiv (ISO, 2010).  

SIS (2005) presenterar följande metoder för kommunikation med externa intressenter:  

• Informella diskussionsgrupper 
• Studiebesök 
• Dialog med grupper i lokalsamhällen 
• Engagemang i lokala evenemang 
• Hemsida 
• E-post 
• Press releaser 
• Reklam och annonsering  
• Nyhetsbrev 
• Årsredovisning och andra periodiska rapporter 
• Inrättning av telefonnummer till vilket det går att ringa anonymt 

3.3.7 UTBILDNING 
ISO (2010) lyfter fram utbildning som en viktig delkomponent i samhällsengagemang och 
utveckling. Organisationer bör främja och stödja utbildning på alla nivåer och utöver detta 
även engagera sig i att förbättra kvalitén på och tillgången till lokal kunskap. Möjligheterna för 
sårbara och diskriminerade grupper att tillgodogöra sig av utbildningarna bör särskilt 
prioriteras (ISO, 2010)  
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3.3.8 FILANTROPI 
Traditionellt har filantropiska inslag varit en viktig del i gruvföretagens samhällsengagemang. 
Dessa har ofta varit av passiv natur och inte alltid direkt ihopkopplat till företagets 
kärnverksamhet. I många kulturer förväntas också av företag och välbärgade civilpersoner att 
de ska skänka pengar till olika välgörenhetsprojekt  (Mzembe & Meaton, 2013). 

I västra Europa uppvisades under 80- och 90-talet en kraftig ökning av donationer från företag 
(Bennett, 1998). Här är det också viktigt att göra en distinktion mellan den typen av 
marknadsförande donationer som ofta förekommer inom exempelvis sportvärlden (där 
företagen förväntar sig positiv marknadsföring i utbyte) å ena sidan och donationer utan 
någon förväntan på motprestationer å andra sidan (ibid). Mullen (1997) presenterar en 
modell med sju steg för hur donationer kan ges och samtidigt bidra till att företagens mål nås.  

1) Identifiering. Målen hos den förening som får pengar ska överensstämma med företagets 
egna mål. 

2) Introspektion. Klargör vad företaget kan och vill ge i form av arbetskraft, tid och pengar.  

3) Utredning. Från vilken avdelning ska pengarna komma från? Är det lämpligt att en 
avdelning sköter all filantropisk verksamhet eller bör istället fler avdelningar engageras? 

4) Interaktion. Känns magkänslan bra? Tiden och energin som ska läggas på ett projekt kräver 
att båda parter är involverade och på samma bana.  

5) Inblandning. Långvariga, öppna projekt möjliggör för större vinster och kräver att fler 
anställda involveras.  

6) Förbättring. Leta ständigt förbättringar även inom filantropi. Mät och undersök om 
förändringar för göras.  

7) Innovation. Tänk nytt.  

Trenden verkar dock enligt Kemp och Owen (2013) vara att gruvföretagen går från att främst 
arbeta med donationer och filantropi till att mer och mer aktivt engagera sig i lokalsamhällets 
utveckling.  

3.4 PÅVERKANDE FAKTORER  
Den sista delen av denna studies syfte handlar om att förstå vilka faktorer som påverkar 
utfallet av ett företags arbete med samhällsengagemang och utveckling. I detta avsnitt 
presenteras de faktorer som identifierats i litteraturstudien och som kan anses ha en 
betydande påverkan på fallföretagets samhällsengagemang.  

Imbun (2007) menar att ett gruvföretags överlevnad är direkt beroende av dess förmåga att 
värdesätta och prioritera dess relation med lokalsamhället. Gruvföretag som arbetar i ett 
samhälle som är mer eller mindre isolerat från omvärlden kommer alltid att vara en del av ett 
partnerskap med detta samhälle.  
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Nyckeln till ett lyckat partnerskap ligger i att värdesätta lokalsamhället som intressenter och 
att integrera samhällsengagemanget i kärnverksamheten  (Imbun, 2007).  

Imbun (2007) menar också att förväntningarna skiljer sig mycket åt hos olika samhällen och 
att aktiviteterna inom företagets CSR arbete bör anpassas efter dessa skillnader. Även 
Dougherty och Olsen (2014) menar att de sociala förutsättningarna på varje ort måste tas i 
beaktande. På många orter är det dock vanligt att företaget förväntas åtgärda framförallt de 
problem som uppkommer på grund av verksamheten, och då exempelvis miljöproblem, 
sociala problem och problem med upprätthållande av lagar och regelverk (Imbun, 2007). 
Författaren menar också att de områden där myndigheternas uppmärksamhet fallerar, eller 
där lokalbefolkningen själva inte aktivt engagerar sig i sin egen utveckling, är extra känsliga 
att utsättas för höga förväntningar från samhället. Andra författare, som Mzembe och Meaton 
(2013), menar att förväntningarna på många orter istället är direkt motsvarande dem som 
finns på myndigheterna och deras ansvar, en åsikt som få gruvföretag delar. Att de dessutom 
förväntas vara aktiv i sociala aktiviteter i samhället, utöver att agera myndighet, är också 
vanligt (Mzembe & Meaton, 2013). Framförallt är det viktigt att företagen inte utgår från att 
det finns en standardmodell för samhällsengagemang som är tillämpbar överallt, utan det 
handlar om att anpassa sig efter de rådande förutsättningarna och klimatet och kulturerna i 
det aktuella samhället  (Dougherty, Olsen 2014).   Författarna menar att de kulturella 
skillnaderna är nyckeln för denna problemställning.  

De yrkesroller inom gruvföretagen som är ansvariga för samhällsengagemangsarbetet har ofta 
en otydlig roll  (Kemp & Owen, 2013). Därtill blir påverkansmöjligheterna begränsade till att 
hantera uppkomna problem och lösa konflikter snarare än att involveras tidigt i de 
beslutsprocesser som rör lokalsamhället (ibid). Att inte värdesätta rollen och skjuta iväg den 
till periferin tyder på att dess betydelse för att motverka den negativa påverkan på företagets 
sociala prestationer underskattas (Imbun, 2007).  

I kommunikationen med intressenter är det viktigt att vara ärlig  (Dougherty & Olsen, 2014). 
Att inte framföra rätt och tillräckligt med information tidigt i en förändringsprocess kan 
medföra bakslag längre fram, vilket Dougherty och Olsen (2014) menar är vanligt i relationer 
mellan gruvföretag och lokalsamhället.  

Genom ett logiskt ramverk kan målen med samhällsengagemanget fastställas på förhand för 
att sedan kunna bedöma vinsten av det. Detta logiska ramverk inkluderar input (summa 
spenderade pengar), output (upplärda människor) och mätbara mål, exempelvis minskning av 
spädbarnsdöd. Denna form av kvantifiering, som med fördel görs tillsammans med 
lokalsamhället, fyller framför allt en funktion i att lokalsamhället då får en bättre förståelse för 
hur arbetet ser ut och vad vinsterna med detta är  (Humphreys, 2000).  

Adanhounme (2011) menar att lokala normer är viktigt vid planerandet av CSR-strategier och 
aktiviteter. Situationen och rådande kultur är viktigt att fånga upp och låta den forma ett 
företags engagemang, snarare än att ha en generell struktur för hela verksamheten oavsett 
dess verksamhetsort.  
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Genom att involvera yngre medarbetare och genom att tillämpa ett botten-upp perspektiv vid 
planerandet av strategier och aktiviteter kan innovation främjas och gamla tankebanor brytas 
(Adanhounme, 2011). Författaren menar också att aktiviteter och initiativ snarare borde 
riktas mot att lösa uppkomna konflikter och bidra till en utveckling tillsammans med andra 
parter i samhället, snarare än att endast arbeta för att fördela välfärden.  

Även Rajak (2008) trycker på det faktum att företagen måste vara försiktiga med att göra 
orten alltför beroende av dem. Alla aktiviteter och engagemang kopplade till CSR-arbete måste 
därför vara av sådan karaktär att samhället själva kan förvalta bidraget och att de exempelvis 
inte behöver kontinuerligt tillskott av företaget för underhåll och liknande.  

Grafström m fl. (2008) beskriver hur företags ansvarstagande har förändras sedan 
brukssamhällens uppkomst under 1600-talet till modern tid. Tidigare var det vanligt att 
brukspatroner var ytterst ansvariga för de anställda på bruken och de såg även till att de fick 
sjukvård, att barnen fick gå i skola, att det fanns fungerande brandkår, äldrevård, sjukvård etc. 
(ibid). Även under 1900-talet utvecklade företag många olika former av välfärdsaktiviteter för 
sina anställda (ibid). När liknande engagemang återfinns bland företag idag, görs det ofta 
under benämningen socialt ansvarstagande, något som inte gjordes förr (ibid).  
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4 FÖRETAGSPRESENTATION 
Fallstudieföretaget Boliden Mineral AB presenteras övergripande i detta kapitel. Det inleds med 
en kort historik över företaget och går sedan vidare till att beskriva de delar av verksamheten 
som är viktiga för denna studie.  

4.1 OM BOLIDEN 
Boliden AB är ett svenskt metallföretag 
som arbetar med prospektering, gruvor, 
smältverk och metallåtervinning 
(Boliden, 2013a). De bedriver 
verksamhet i Norden samt på Irland och 
har även kontor i England och i 
Tyskland (Boliden, 2014e). I figur 4.1 
presenteras en översiktsbild över 
företagets samtliga kontor, gruvor och 
smältverk. Enligt Bolidens 
årsredovisning 2013 är det effektiva 
och stabila processer, finansiell styrka 
och respekt för människa och miljö som 
ska utgöra grunderna för Bolidens 
långsiktiga lönsamhet och tillväxt 
(Boliden, 2014e). Företagets misson är 
vidare att ”producera metaller som får 
det moderna samhället att fungera” 
(Boliden, 2014f). Att verka för en 
långsiktigt hållbar utveckling och att 
sträva efter att vara den första hållbara 
länken i metallernas värdekedja är en 
viktig del i Bolidens verksamhet och 
enligt deras vision ska de tillhöra de 
främsta i branschen när det gäller 
värdeskapande för aktieägarna och 
ansvarstagande för människa, miljö och 
samhälle (ibid).  

Social hållbarhet ska vara en integrerad 
del av verksamheten, precis som 
miljömässig och ekonomisk hållbarhet. 
Arbetet med socialt ansvarstagande och 
samhällsengagemang sker lokalt och 
koordineras övergripande från huvudkontoret i Stockholm.  

FIGUR 4.1 ÖVERSIKTSBILD FÖR BOLIDENS VERKSAMHETER 
 (BOLIDEN, 2014E) 
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Boliden har en lång erfarenhet av samhällsengagemang och utveckling. 1924 hittades den 
första guldmalmen på Fågelmyran, en ditintills obebyggd mark 3 mil nordväst om Skellefteå i 
Västerbotten. I och med detta är den svenska guldruschen ett faktum (Boliden, 2014a). På kort 
tid startar företaget upp smältverk och fler gruvor och fortsätter därmed att expandera. Den 
gemensamma nämnaren för många av företagets verksamheter är att de startas upp på orter 
där de utgör den största, åtminstone privata, arbetsgivaren och ett särskilt förhållande mellan 
samhället och företaget blir därför också oundvikligt (R12). En fallstudie gjord i Kristineberg, 
en av de orter där Boliden i dagsläget bedriver verksamhet, visar på att närmare 95 % av de 
svarande upplevde att gruvbrytning var en stor del av deras identitet/arv/traditioner (Adey m 
fl., 2011). Vidare upplevde 70 % gruvbrytning som något positivt (ibid). 

Under företagets snart hundraåriga historia har dock en hel del förändringar skett.  Gruvor, 
smältverk och återvinningsföretag öppnas eller köps upp, sammanslagningar med andra 
företag sker och Boliden fortsätter än idag att expandera (Boliden, 2014a). Ämnesområdet 
samhällsengagemang och utveckling är i ständig förändring samtidigt som det med jämna 
mellanrum uppkommer kritik i media rörande hur gruvföretagen arbetar (Aday m fl., 2011; 
SVD, 2014) vilket medför att det är aktuellt att se över arbetet med samhällsengagemang idag.  

4.2 NEW BOLIDEN WAY  
Bolidens organisations- och produktionsfilosofi kallas New Boliden Way och innehåller 
övergripande riktlinjer om vad de gör, varför de gör det samt hur det gör (Boliden, 2014j). 
Filosofin baseras på Bolidens tre värderingar: 

Entusiasm för förbättringar: En värdering som understryker vikten av att erbjuda det lilla 
extra. Genom att ständigt förbättra deras förmåga att utveckla produkter, processer och 
relationer värnar de sin konkurrenskraft på den globala metallmarknaden. (Boliden, 2014j)  

Ansvar för värdekedjan: Boliden trycker på att alla deras anställda är experter på någon del av 
värdekedjan. De tar ansvar för att informera varandra på ett bra sätt så att de snabbt hinner 
rätta till fel och lära sig av misstag, oavsett när och var de inträffar. Deras anställda arbetar 
också för att identifiera och standardisera optimala processer och därigenom lägga en god 
grund för deras fortsatta förbättringsarbete. (Boliden, 2014j) 

Personligt engagemang: Boliden anser att problemen ska lösas där de uppstår, vilket också 
betyder att alla deras anställda är problemlösare. De har fått förtroende att utföra och ta 
ansvar för sitt eget arbete och strävar alltid efter att utveckla sin potential till förmån för sina 
kollegor. De arbetar mot att överträffa de krav och förväntningar som kunder, både interna 
och externa, och övriga intressenter ställer på dem. (Boliden, 2014j) 
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5 EMPIRI  
I detta kapitel presenteras resultatet av de genomförda intervjuerna samt den information som 
inhämtats genom primära och sekundära litteraturkällor rörande Bolidens 
samhällsengagemangsarbete.  

Empirin presenterar den information som inhämtats från intervjuer, interna dokument såsom 
policys och rutiner, publikationer i form av hållbarhets- och årsredovisningar samt filmer och 
annat, av Boliden publicerat, material.  

TABELL 5.1 DISPOSITION AV EMPIRIN 

Delkapitel Område Innehåll 
5.1 Syften och mål med Bolidens 

samhällsengagemang 
I delkapitlet presenteras Bolidens och 
respondenternas syn på varför de arbetar med 
samhällsengagemang. 
 

5.2 Bolidens arbete med 
samhällsengagemang och 
utveckling  

I detta avsnitt beskrivs hur Boliden i sin dagliga 
verksamhet arbetar med samhällsengagemang 
och utveckling.  
 

5.3 Rapportering  Under rapportering presenteras hur Boliden i 
dagsläget rapporterar sitt hållbarhetsarbete. 
 

5.4  Påverkande faktorer  Slutligen presenteras de faktorer som kan anses 
påverka Bolidens och intervjurespondenternas 
arbete med samhällsengagemang.  

 

5.1 SYFTEN OCH MÅL MED BOLIDENS SAMHÄLLSENGAGEMANG  
För att uppnå en förståelse för varför svensk gruvindustri arbetar med samhällsengagemang 
idag följer här ett avsnitt som presenterar hur respondenterna samt Bolidenkoncernen ser på 
syften och mål med sitt samhällsengagemangsarbete.  

5.1.1 BOLIDENS ROLL I SAMHÄLLET 
På frågan om vilken roll Boliden har i samhället svarar de intervjuade respondenterna ganska 
olika. Återkommande är dock att deras roll lokalt i samhället främst ligger i den som 
arbetsgivare (R2; R4; R6; R10; R7). Boliden är ofta den största, åtminstone privata, 
arbetsgivaren på de orter där de är verksamma (Boliden, 2014e). I vissa orter har de funnits 
länge och är en väl integrerad del av samhället, de flesta känner någon som jobbar för 
företaget och har relativt god insyn i vad verksamheten går ut på (R4; R7). Då Boliden är mån 
om dess medarbetare, och kanske framför allt om att det ska finnas en fungerande balans 
mellan arbetsliv och privatliv, menar de att de behöver engagera sig i samhället, då detta utgör 
medarbetarens vardag (R8).  

Boliden Garpenberg tror att de dessutom har en positiv roll i Dalarna då de är ett av de företag 
som går mot strömmen i regionen och istället expanderar och anställer fler (R10; R5).  
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I ett globalt perspektiv förser Boliden samhället med metaller, vilket är en nödvändighet för 
den välfärd vi har idag (R12; R5; R7).  

Att Boliden vidare kan producera metaller på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt är för 
många människor en bättre lösning än att de utvinns i andra länder, med mindre stränga 
miljökrav, eftersom behovet av metaller sannolikt inte kommer att minska (R9).  

5.1.2 SAMHÄLLSPÅVERKAN 
Den typ av verksamhet som Boliden bedriver medför stor påverkan på miljön i lokalsamhället. 
Gruvor, och kanske särskilt dagbrott, samt smältverk tar stor plats och medför utsläpp till 
både luft, mark och vatten även om Boliden aktivt arbetar för att minimera dessa (Boliden, 
2014e). Vidare upptar industriområdena stor plats och det ligger därför en utmaning i att 
kombinera denna typ av verksamhet med ett bebyggt område som ska erbjuda en god 
livsmiljö för både de anställda och övriga boende (R12).  Mycket resurser läggs idag på att 
efterbehandla områden efter att gruvverksamheten upphört. I filmen Tack för lånet (Boliden, 
2014c) beskrivs bl.a. hur Boliden i många fall går längre än vad miljölagstiftningen kräver av 
dem för att säkerställa att ingreppen i naturen återställs i den mån det är möjligt. I vissa fall 
har till och med redan genomförda efterbehandlingar gjorts om, då ny teknik gör det möjligt 
att återställa naturen på ett mer effektivt sätt än tidigare (Boliden, 2014c).   

Boliden har också en viktig roll som språngbräda för andra verksamheter i dess närområde 
(Boliden, 2014e; R9). R9 berättar om ett företag i Skellefteåområdet som bygger på 
uppfinningar gjorda i Bolidens verksamhet och som numera levererar till hela världen (R9). 
Mycket av näringslivet i t.ex. norra Västerbotten kan anses ha sitt ursprung i just Boliden (R9).  

5.1.3 MÅL OCH VISIONER  
De bakomliggande anledningarna och syftet med samhällsengagemangsarbetet skiljer sig åt 
mellan de olika enheterna. R1 svarar att syftet är att de vill verka för att de anställda har en 
god livsmiljö i samhället samt att de ytterst handlar om att i framtiden kunna rekrytera 
personal. R12 menar att det faktum att Boliden finns och verkar är grunden till 
samhällsengagemanget, att företaget därmed också har en skyldighet till de närboende som 
påverkas av verksamheten. Att aktivt bidra till ett levande samhälle är en del av denna 
skyldighet och detta ansvar (R12). Vidare beskrivs arbetet framförallt handla om att 
kommunicera Bolidens roll i samhället och att i och med detta öka kunskapen om företaget 
och vad de gör (R7). R4 menar att samhällsengagemanget framförallt handlar om att ge en mer 
nyanserad bild av företaget och vad de sysslar med, då media ofta ger en negativt vinklad bild.  
R10 beskriver att deras samhällsengagemang handlar om att skapa en relation med lokala och 
regionala myndigheterna. En god relation med ett gott förtroende underlättar för 
verksamhetsförändringar som företaget vill göra och som kräver myndighetsgodkännande 
(R10).  R2 menar att huvudsyftet med samhällsengagemanget är att få: 

 ”En god relation med alla intressenter och genom detta nå ett bra samarbete 
som gynnar alla parter”. 
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Majoriteten tycker dock att den viktigaste anledningen är att de vill vara en attraktiv 
arbetsplats och att det närliggande samhället ska vara attraktivt och intressant att leva och bo 
i (R1; R2; R6; R8; R12). R2 menar också att samhällsengagemanget ska hjälpa företaget att 
bibehålla den sociala licensen från omvärlden:  

”Den sociala licensen att verka måste förtjänas från den stora massan 
varje dag”.  

Boliden som koncern har ett mål om att bidra till ekonomisk utveckling i de samhällen där de 
verkar. Detta mål mäts genom att redovisa den summa pengar som skänks varje år. De har 
vidare prioriterat följande hållbarhetsfrågor (Boliden, 2014e): 

• Skapa en säker arbetsmiljö  
• Trygga den framtida 
kompetensförsörjningen 
• Skapa mångfald och bättre balans mellan 
könen 

• Minimera påverkan på mark, luft och 
vatten  
• Effektivt brukande av resurser 
• Efterbehandling och skydd av 
naturvärden  

Boliden har även satt upp ett antal sociala mål som företaget arbetar mot (Boliden, 2014e): 

• Koncernen har antagit en nollskadevision, 
vilket innebär att samtliga enheter ska 
sträva efter att ha noll olycksfall varje 
månad. 

• Koncernen ska ha en sjukfrånvaro som 
inte överstiger 4,0 procent. 

• Andelen kvinnliga medarbetare ska vara 
minst 20 % år 2018 

 

5.2 BOLIDENS PRAKTISKA ARBETE MED SAMHÄLLSENGAGEMANG OCH UTVECKLING 
Arbetet med samhällsengagemang koordineras från huvudkontoret men sker lokalt ute på 
enheterna. Detta medför att arbetet ser olika ut beroende på vilken enhet som studeras. Nedan 
följer en sammanfattande beskrivning av hur detta arbete ser ut.  

5.2.1 SOCIALA KONSEKVENSBESKRIVNINGAR 
Boliden arbetar idag med sociala konsekvensbeskrivningar som ett komplement till 
miljökonsekvensbeskrivningar och detta görs i samband med att tillstånd ska sökas för utökad, 
förändrad eller ny verksamhet (Boliden, 2014e).  

Exempel på användningsområden för dessa är då expansionsprojekt påverkar samebyar (R9). 
Då görs konsekvensbeskrivningarna för att identifiera på vilket sätt renskötseln påverkas och 
för att hitta lösningar som är lämpliga för alla parter (ibid). I arbetet med Laver, en presumtiv 
gruva i Norrbotten, har denna typ av konsekvensbeskrivningar använts de senaste åren (ibid).  

R7 berättade om ett exempel där en social konsekvensbeskrivning användes för att undersöka 
olika alternativ för placering av ett underjordsförvar. Den användes då för att skapa en bild 
över hur de olika alternativen skulle påverka de närboende och användes sedan som underlag 
när beslutet om placeringen togs (R7).  
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Många respondenter är dock osäkra på i vilken utsträckning dessa sociala 
konsekvensbeskrivningar används och vissa menar att de inte används alls på deras enheter 
(R4). 

5.2.2 KOMMUNIKATION OCH INFORMATION 
Boliden använder ett antal olika forum för att kommunicera med och informera olika typer av 
intressenter. Dessa intressenter, samt vilka forum Boliden möter dem i, presenteras nedan.  

INTRESSENTER 

Boliden värderar en kontinuerlig dialog med sina intressentgrupper (R1; R8). R7 menar att den 
största fördelen med samhällsengagemangsarbetet är att ett aktivt företag genom att ställa upp 
som föredragshållare, arrangera olika evenemang och liknande, får ett bättre genomslag till 
allmänheten. Detta genomslag bidrar sedan till att sprida en bild av företaget (R7).  

De intressentgrupper som identifieras av de olika respondenterna är följande; Långivare, 
aktieägare, närboende, medarbetare, presumtiva medarbetare, kunder, media, kommunala 
beslutsfattare, myndigheter, fackföreningar, samebyar och styrelsen (R1; R2; R5; R6; R7; R8; 
R9; R10; R12). R5 menar att till och med mänskligheten som grupp är en viktig intressent, då 
företaget Boliden är grundläggande för mänsklighetens välstånd. De intressenter som ska 
prioriteras i Bolidens kommunikationsarbete är främst medarbetare, massmedia, 
kapitalmarknaden, samhället samt kunder och leverantörer (ID2). I samhället är det framförallt 
relationen till politiska organ, myndigheter, branschorganisationer och utbildningsorgan som 
är viktiga och där ska kommunikationsarbetet ske på ett proaktivt och konsekvent sätt (ID2).  

De olika intressentgrupperna är ansedda lika viktiga, alla på sitt sätt (R7). Budskapet vid 
kommunikation kan dock behöva anpassas beroende på vilken grupp som är aktuell. R7 
förklarar att: 

”man pratar inte investeringar om man tar emot besök från grundskolan på 
samma sätt som om man tar emot aktieägare, eller andra sådana intressenter”. 

Budskapet anpassas efter vad intressenterna vill veta. R1 berättar också att de försöker möta 
sina besökande intressentgrupper med den kompetens som är relevant. Om besöket består av 
riksdagsledamöter så ser platschefen till att finnas tillgänglig och kommer arbetsförmedlare på 
besök försöker istället personalchefen att vara med och svara på frågor (R1).  

FORUM  

Bolidens kommunikationsarbete syftar till att stödja arbetet med att förverkliga Bolidens 
mission, vision, mål och värderingar samt att konkretisera kärnvärderingarna; entusiasm för 
förbättringar, ansvar för värdekedjan och personligt engagemang (ID1). Kommunikationen ska 
vara korrekt, tydlig och öppen, samt proaktiv och interaktiv (ibid). Vidare ska den även vara 
relevant och objektiv, samt av värde för hen vilken den riktas till (ibid). För att nå olika 
intressenter används olika forum.  

I kontakt med de närboende är samrådsmöten och öppna hus-möten/informationsmöten 
vanligast, beroende på vilken typ av fråga som ska diskuteras (R1; R7; R8; R5; R6; R9; R10). 
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Svårigheten ligger, enligt R9, i att få folk att intressera sig och att besöka dessa möten. Kallelse 
till sådana möten går antingen ut via annonser i lokaltidningar eller via personliga kallelser 
(R1; R9). 

R8 berättar att de i projekt använder sig av kommunikationsplaner för att hålla koll på vilken 
information som behöver gå ut när, beroende på hur långt de kommit. Företaget försöker också 
att föra en aktiv dialog med intressenterna, framför allt genom att ta emot och svara på frågor 
(R10; R7). Vid olika sorters möten förs anteckningar som tas vidare in i beslutsprocesser, 
särskilt i tillståndsfrågor (R1; R10).  I vissa projekt används även intressentgrupper bestående 
av anställda, engagerade från hembygdsföreningar och framtidsgrupper samt andra lokala 
föreningar som ger input under projektets gång (R8).  

I Boliden Garpenberg bidrar de med information till ett lokalt nyhetsblad som ges ut sex gånger 
per år (R5). Därtill finansierar de dessutom tryckkostnaderna av detta informationsblad (R5). 
Även i Bolidenområdet går en tidning ut till de närboende med information om verksamheten 
(R8).  I Boliden har de även startat upp ett projekt för att göra ett besökscentra intill 
industriområdet där alla typer av intressenter ska kunna tas emot (R8; R6). Där är tanken att 
främst möta allmänheten och skolungdomar för att locka till gruvindustrin och skapa ett 
intresse för kemiteknik, geologi och geografi samt att erbjuda en plats för exempelvis 
hemvändare och andra att samlas kring (R6; R8).  

I Aitikgruvan finns en heltidsanställd guide som arbetar med att ta emot de besök de får (R1). 
Av dessa besök är en stor del från utbildningsinstitut av olika slag (R1).  

Till interna intressentgrupper, framförallt medarbetare, används intranät, deras hemsida, 
linjeinformation samt det månatliga nyhetsbladet Magasinet som skickas ut till alla 
medarbetare (R7).   

Dialogen med tjänstemän och kommunledamöter är på många håll av proaktiv karaktär och 
beskrivs av respondenterna som god (R1; R8; R7).  På sina håll genomförs gemensamma 
krisövningar med kommunen och blåljusorganisationerna (R7).  R1 uppger också att 
platschefen regelbundet informerar kommunstyrelsen om verksamhetens planer på kort och 
lång sikt. R10 förklarar vidare att de har kontinuerliga möten med tillsynsmyndigheter och 
liknande.  

Via hemsidan kommuniceras också uppdaterad och relevant information till alla 
intressentgrupper, samt att företaget så långt det är möjligt försöker vara tillmötesgående och 
transparanta för lokal media (R9). Även hållbarhetsredovisningen ses som en 
informationskanal (R9).  

Mässor av olika slag är också ett forum som används av många enheter inom Boliden (R8; R12; 
R7). Det anses vara ett effektivt sätt att nå ut till en stor massa under kort tid (R8).  

Genom att tidigt initiera en dialog med särskilt de berörda intressentgrupperna inför en 
verksamhetsförändring så anser de också att de har möjlighet att lyfta in fler åsikter och tankar 
i processen (R8; R10). Även myndigheter, som exempelvis Naturvårdsverket, bjuds ofta in 
tidigare än vad som krävs i juridisk mening i tillståndsansökningar (R7). 
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R8 berättar att de inför ett expansionsprojekt med tillhörande flytt haft en särskild grupp som 
träffat de familjer som berörs extra av förändringen. I denna gruppering har dessa familjer 
tidigt fått tycka till om förändringen, kring hur fasader på byggnader ska utformas och liknande 
(R8).  

R9 gav exempel på en konflikt i Boliden som rört företagets malmtransporter och flertalet 
olyckor med renar i området. Genom att bjuda in de berörda till ett samtal kunde en lösning i 
form av kontaktmöjligheter, ett utbyte av telefonnummer mellan de berörda renägarna och 
chaufförerna av malmtransporterna, hittas.   

5.2.3 FILANTROPI OCH ENGAGEMANG  
Boliden arbetar mycket med sponsring och donationer (ID4). I Sverige och övriga norden är det 
främst idrottsföreningar och i viss mån kultur- och hembygdsföreningar som får pengar (R1; 
R2; R4; R5; R6; R7; R8; R9; R10; R11; R12). Beslut om vilka föreningar och projekt som får 
pengar tas på varje enhet, eftersom det bedömts att de känner närsamhället bäst och därför 
också har en bättre förståelse för var pengarna gör störst nytta (R9). Däremot finns en önskan 
från Bolidens huvudkontor att pengar snarare går till färre, större och långsiktiga strategiska 
satsningar än färre och kortsiktiga donationer (R9).   Stöd till idrotts- eller kulturföreningar 
som är viktiga för Bolidens anställda samt branschrelaterade evenemang ska prioriteras, men 
sponsring och donationer till internationellt verksamma, ideella organisationer, rikstäckande 
evenemang och lokala stödåtgärder anses också vara okej (ID2).  

R5 berättar att de på senare år sponsrat utflyktsdagar för den lokala skolan, en resa till 
sommarkollo för kyrkans ungdomar, idrottsföreningar (och då både motions- och elitklubbar), 
den lokala Folkets hus-föreningen, projekt för Ungt Företagande (så kallade UF-företag) och ett 
lokalt nyhetsblad. Även en kommunal mässa för unga tjejer från olika samhällsgrupper har 
stöttats kontinuerligt från uppstarten berättar R4. R2 berättar att de tillsammans med 
kommunen jobbar med att stötta underprivilegierade familjer i närområdet. R4 berättar:  

”Jag försöker att inrikta mig mot ungdomsverksamhet, jag gillar extra mycket 
när det blir integrationseffekter då orten är väldigt invandrartät”. 

Enheterna väljer själva riktlinjer för vilka föreningar och projekt som får sponsring (R9). 
Gemensamt är dock att lokala föreningar främjas, samt att föreningarnas värderingar ska 
överensstämma med företagets (R1; R5; R7; R9; ID1). I Bolidenkoncernens övergripande 
kommunikationsinstruktioner specificeras att stöd till idrotts- och kulturföreningar som är 
viktiga för Bolidens anställda samt branschrelaterade engagemang ska prioriteras (ID2). Vidare 
kan sponsringen riktas till internationellt verksamma ideella organisationer som Rädda barnen 
och Röda korset samt lokala stödåtgärder inom vård, skola och miljö samt rikstäckande 
evenemang (ibid).  

Vid vissa enheter gäller nolltolerans mot alkohol och droger för att en förening ska kunna 
sponsras samt att pengarna gärna ska användas till att främja ungdomsaktivitet (R8).   R1 
förklarar att de dessutom försöker att ge pengar till projekt och aktiviteter och inte till fasta 
kostnader såsom hyror. 
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Samme respondent säger också att offentlig verksamhet generellt inte får pengar, utan att de 
hellre stöttar små föreningar ute på landsbygden för att hålla den levande. Enligt flera 
respondenter meddelas alla sökande, även de sökande som inte får sponsring, om detta samt 
om orsaken (R1; R5; R8).   

I många fall utgör motprestationen av sponsringen marknadsföring i form av företagets logga i 
annonser och liknande (R5; R7).  

Många respondenter berättar om att de brukar lotta ut andra typer av motprestationer, 
vanligen biljetter till sport- och kulturevenemang, bland de anställda och därigenom ytterligare 
främja engagemanget bland sina anställda (R10, R8). R10 menar att detta är ett bra sätt att få 
de anställda att våga pröva nya saker och göra sådant som de inte annars skulle gjort, vilket 
också öppnar upp för vidare engagemang.  

Beslutet om vem som får sponsring och donationer tas av olika roller på de olika enheterna. 
Ibland tas beslutet av en hel sponsringskommitté och på andra enheter endast av en 
personalchef (R1; R7; R8). R8 berättar om hur de försöker få en så bra balans i 
sponsringsmixen som möjligt, att herr- och damsporter ska vara jämnt fördelade och att inte 
alla sponsringsprojekt ser likadana ut. R7 beskriver också att donationerna till 
idrottsföreningar och klubbar fördelas så att inte bara lagidrotter sponsras, utan att även 
individuella sporter får bidrag.  

 
FIGUR 5.1 BOLIDENS SPONSRADE PENGAR UNDER 2011-2013, UPPDELADE PER ENHET (ID4)  

Det är framför allt svenska gruvor som sponsrar de största summorna, medan Odda i Norge är 
den enhet som ger ut minst pengar i sponsring, i enlighet med vad enheterna berättar.  
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Det går också att urskilja ett mönster mellan åren, under 2012 gavs mer sponsring ut än under 
2011 för att sedan minska igen under 2013 för de allra flesta enheterna. Finlands smältverk, 
Haarjavalta och Kokkola samt blysmältverket Bergsöe avviker från detta mönster.  

Det gjorde också huvudkontoret i Stockholm som gav ut mest pengar i sponsring under 2011, 
nästan inget under 2012 och en mindre summa under 2013. En sammanfattande bild över 
summorna som sponsrats finns nedan i figur 5.2.  

  

 
FIGUR 5.2 BOLIDENS TOTALA SPONSRADE PENGAR, 2011-2013 (ID4). 

Vi ser att den största av de tre summorna återfinns under 2012 för att sedan minska lite under 
2013. I den totala summan i figur 5.1 har dock den sponsring som getts till hockeylaget 
Skellefteå AIK utelämnats på grund av sekretesskäl.  

Utöver pengar förekommer det även att arbetstimmar erbjuds till projekt som ett komplement 
till monetära bidrag (R1; R5; R8). Ett exempel på detta är Geologins dag, där medarbetare från 
prospekteringsavdelningen i Boliden hjälper Skellefteå Kommun med att anordna tävlingar, 
ordna med mat och liknande (R8). Även Boliden Garpenberg har under ett par år engagerat sig 
aktivt i en hemvändardag, där de erbjuder bland annat ett studiebesök på industriområdet till 
besökarna (R5). R7 förklarar att de ofta ställer upp som föredragshållare eller deltar i 
seminarium av olika slag, samt sitter med i olika nätverk. I Aitik ställer personalklubben upp 
och hjälper till vid evenemanget Dundret Runt (R1). 

I Garpenberg har Boliden hjälpt till att färdigställa promenadstigar och har även, på uppmaning 
av lokalbefolkningen, beslutat att gallra och röja upp en skogsdunge som ägs av företaget 
(R10). Där engagerar de sig även i det lokala näringslivet och är med i företagarföreningar och 
Garpenbergs intressenter (R5).  

Boliden försöker även uppmuntra till engagemang i föreningar och aktiviteter bland de 
anställda (R1; R7; R10). Flera respondenter berättar om företagets fritidsklubbar med 
sektioner som sysslar med allt från musik till långfärdsskridskor och längdskidor (R10; R7).  
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Genom att uppmuntra de anställda till att söka sig till dessa sektioner ser de också att många 
söker sig vidare till andra föreningar ute i samhället, att fritidsklubbarna blir en slags 
inkörsport till övrigt engagemang (R7).  

Genom att många enheter också aktivt sponsrar lokala tävlingar och aktiviteter med 
exempelvis priser till lotterier och liknande så anser de också att de även på ett mer direkt sätt 
stöttar det lokala föreningslivet (R1; R8).  

5.2.4 UPPFÖLJNING AV MÅL 
Det finns i dagsläget inga centrala riktlinjer för hur uppföljning av sponsring eller donationer 
ska ske (R9). Uppföljning av sponsring sker i viss utsträckning via stickprover, för att 
kontrollera att de motstående parterna uppfyller sina delar av avtalet, samt via kontinuerlig 
dialog med de föreningar som får återkommande bidrag (R5; R7). R1 säger att de får in 
verksamhetsredovisningar från de större föreningarna, i de fall där erhållit någon form av 
motprestation.  

Det finns ett centralt mål om att bidra med ekonomisk utveckling till lokalsamhället men detta 
är inte kvantifierat. De sociala mål som är kvantifierade behandlar t.ex. olycksfall, sjukfrånvaro 
och trivsel och andel kvinnliga medarbetare (Boliden, 2014e).   

5.2.5 UTBILDNING 
Boliden är på många håll med och initierar, och engagerar sig i, utbildning på olika nivåer 
(R12). Ofta tar det sig uttryck i att klasser, alltifrån högstadie-, till gymnasieklasser och 
universitetsstudenter erbjuds studiebesök på de olika verksamhetsorterna (R1; R7; R8; R10; 
R12). Det förekommer även att företaget samarbetar med olika kommuner för att få till stånd 
särskilda utbildningar, såsom yrkesutbildningen bergarbetare eller gruvmaskinförare (R1; 
R10).   

Mer långtgående engagemang återfinns också, såsom i Aitik där Boliden tillsammans med 
kommunen startat upp Bolidenprofilen där högstadiestudenter får möjlighet att söka in på ett 
treårigt program som löper parallellt med gymnasieutbildningen och där studenterna 
kontinuerligt, genom praktik och sommarjobb, håller kontakt med Boliden (R1). I detta projekt 
bekostar de även projektledaren (R1). Till de sex platserna i programmet sökte 40 personer 
och bland detta intag var snittmeritpoängen 260 av maximalt 320 poäng (R1; Skolverket, 
2014). De utbildningar som erbjuds denna möjlighet är industriteknisk linje, svetsare och 
mekaniker, elprogrammet samt teknikprogrammet (R1) 

Även på högskolenivå samarbetar Boliden på olika orter med universitetsutbildningar (R1; R7; 
R10; R12). Ett exempel på detta är en gruppering i Norrbotten som heter Tidsteknisk 
utbildning i samverkan där högskoleutbildning ges på distans via Lapplands kommunalförbund 
och där Boliden finns med i en styrgrupp (R1). Via denna styrgrupp försöker de se till att 
utbildningarna som ges möter de faktiska och kommande behoven av personal som Boliden i 
framtiden kommer att ha (R1). R7 berättar om ett samarbete med en 
processoperatörsutbildning på högskolenivå där Boliden dels har varit med och utformat 
programmet och dels ställt upp med praktikplatser och semestervikariat.  
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Det sker även ett kontinuerligt samarbete med utbildningen industriell miljö- och 
processteknik vid Luleå tekniska universitet som fungerar på ett liknande sätt (R7). Med Luleå 
tekniska universitet sker också samarbeten i form av forskningsprojekt (R12). Mot övriga 
universitet och högskolor prioriteras främst arbetsmarknadsdagar och liknande event, där 
Boliden försöker att medverka i den mån det är möjligt (R12).  

Boliden Group har under det senaste 1,5 åren gjort en inventering som fokuserat på 
arbetsgivarvarumärket, där de bland annat undersökt vilka aktiviteter som använts på de olika 
enheterna i deras arbete med skolor (R12).  

De olika enheterna tar, i olika stor omfattning, emot grundskole- och gymnasieklasser på 
studiebesök och erbjuder praktikplatser och semestervikariat till dem att söka till (R1; R5; R7; 
R9; R10; R12). I Boliden Garpenberg har de nyligen börjat gå ut till femte- och sjätteklassare i 
Hedemora kommun och berätta om mineraler, malm och metaller (R10). Till hösten planerar 
de att ta dit åttondeklassare på studiebesök och låta dem gå en tur i anrikningsverket och få 
pröva på olika simulatorer (R10).  

Många respondenter trycker på rekryteringsstrategin i att ha en god relation med 
skolungdomar i närområdet, för att både skapa och bibehålla ett intresse för teknik (R12, R8; 
R7). Genom att förmedla vad Boliden gör och vilka yrken som finns inom koncernen ökar 
möjligheten att ungdomarna längre fram i livet söker sig till företaget (R8; R7; R12). R12 
berättar om ett tidigare samarbete med grundskolor där teknikutmaningar, eller tekniklådor, 
som finansierade av Boliden och skickades ut till högstadier runt om i området just för att 
främja teknikintresset.  

5.2.6 SAMARBETEN MED ANDRA AKTÖRER  
Boliden använder sig av underleverantörer och entreprenörer, både i den dagliga 
verksamheten och i samband med större projekt och andra förändringsarbeten (R1; R7; R8). 
Här är det relativt vanligt att lokala företag används (R9; R7).  

Företaget värdesätter affärsmässiga upphandlingar, men lokala entreprenörer uppmuntras på 
olika sätt lämna anbud vid dessa (R5; R7). Exempel på detta är Boliden Rönnskär, som erbjuder 
företag, särskilt mindre lokala företag, att lämna anbud tillsammans med andra, och på detta 
sätt kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt anbud (R7). Ett annat exempel är Boliden 
Garpenberg, som tillsammans med Hedemora näringsliv försöker att aktivt informera de lokala 
entreprenörerna när Boliden har en upphandling på gång (R5).  

5.2.7 KLAGOMÅLSHANTERING 
Boliden använder sig av ett ärendehanteringssystem där inkomna ärenden registreras, för att 
sedan benämnas som avvikelser och därefter utredas (R5; R10; R7; R1). Den person som 
anmält klagomålet får sedan ett svar angående ärendet, om hur den aktuella avdelningen (som 
exempelvis miljöavdelningen för anmält buller) ämnar hantera problemet (R1). Främst 
inkommer ärenden rörande miljöavvikelser såsom buller, lukt och utsläpp till luft, mark och 
vatten.  
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5.2.8 JOBBSKAPANDE OCH KOMPETENSUTVECKLING  
Inom Boliden råder konsensus att så långt det är möjligt ha tillsvidareanställda snarare än 
visstidsanställda (R3; R4; R5; R12). När de anställda på kollektiv-sidan behöver ledigt eller om 
produktionen behöver mer folk tas ’extra-personal’ in, personal som enligt R4 utgörs av ett 
antal lantbrukare som har ställt upp under lång tid tillbaka och kan arbetet nästan lika bra som 
de ordinarie. R4 berättar att:  

”Det kanske är någon kort konsultinsats men inte inhyrning,  
det har jag aldrig varit med om”. 

Vissa enheter använder sig av bemanningsföretag för att på ett effektivt sätt få verksamheten 
att gå runt (R7), medan andra endast arbetar med egna fastanställda (R5; R12).  R10 berättar 
att de dock anlitar entreprenörer för att exempelvis lasta och transportera under jord, men att 
detta då görs med långa kontrakt.  

Rörande teknikutveckling så går åsikterna isär. Vissa enheter berättar om att de, trots 
teknikinvesteringar fortsatt att anställa folk och expandera (R5; R10; R12). Andra menar att det 
på grund av optimeringar och tekniska förändringar minskad drastiskt i antal anställda (R4).  
R7 menar att det kontinuerligt behövs effektiviseringar för att bibehålla en konkurrenskraft 
och att det sker diskussioner kring vad detta medför för de anställda. En respondent (R7) 
berättar: 

”Vad det handlar om för Bolidens del, som för alla andra företag, är att vi ska 
bedriva en verksamhet som är konkurrenskraftig… En effektiv verksamhet 
som är långsiktig, en verksamhet som fortsätter, är den viktiga delen”. 

5.3 RAPPORTERING 
Boliden använder sig av både lagstadgade årsredovisningar, men även 
hållbarhetsredovisningar och GRI-rapporter för att informera intressenter om deras 
verksamhet. I detta avsnitt presenteras den information som inhämtats från dessa.  

5.3.1 ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 
Bolidenkoncernen tar, i enlighet med rådande lagstiftning, fram en årsredovisning efter 
avslutat verksamhetsår. I 2013 års årsredovisning ägnas ett avsnitt åt företagets arbete med 
hållbar utveckling i allmänhet (Boliden, 2014e). I årsredovisningen trycker Boliden på att de är 
angelägna om att ha en god dialog och samverkan med närsamhället (ibid). De skriver också att 
de vill tydliggöra den positiva roll som Bolidens verksamheter har i samhället genom att bidra 
till en levande landsbygd och ekonomisk utveckling samt att de skapar arbetstillfällen (ibid). De 
redovisar också hur väl de uppfyllt de sociala målen under det senaste verksamhetsåret (ibid);  

• Under 2013 minskade antalet olycksfall på egen personal inklusive entreprenörer, med 
efterföljande frånvaro, från 9,1 till 8,9 per miljon arbetstimmar 

• Andelen kvinnlig personal uppgick under 2013 till 17,1 % vilket är en ökning med 0,2 
procentenheter från 2012.  
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• Sjukfrånvaron uppgick under 2013 till 3,9 % vilket är en ökning från 3,7 % under 2012. 
4 produktionsenheter klarade inte målet om maximalt 4 % sjukfrånvaro.  

Boliden rapporterar även att de använder sig av flera kompetensutvecklingsprogram för att de 
anställda ska kunna utvecklas och växa inom koncernen. Under 2013 infördes ett system för 
utvärdering och utveckling av personalen vilket ska stärka det kontinuerliga 
förbättringsarbetet i New Boliden Way (Boliden, 2014e).  

De trycker även på att de under 2013 fortsatt arbeta med rekryteringsplaner på de olika 
enheterna som beskriver bland annat hur de ska arbeta med att exponera sig mot den 
kommande generationen arbetare och genom detta säkerställa kompetensförsörjningen. De 
beskriver vidare hur de arbetar med mångfald, jämställdhet och balansen mellan arbete och 
fritid för att få en dynamisk och kreativ arbetsplats där de anställda mår bra och kan prestera. 
Under 2012 fick Boliden fackförbundet Unionens utmärkelse för att vara en föräldravänlig 
arbetsplats (ibid) och under 2013 tilldelades de även industrins jämställdhetspris (ibid).  

Boliden Rönnskär och Boliden Kokkola producerar egna hållbarhetsredovisningar rörande 
deras anläggningar (Boliden, 2014g; Boliden, 2014h). I 2012 års årsredovisning framgår det att 
ungefär 2000 personer besökte Boliden Rönnskär under 2011 (Boliden, 2014g).  Vidare 
framgår det i årsredovisningen att både svenska och internationella miljöexperter besökt 
Rönnskärs anläggning för att ta del av deras välrenommerade kunnande i miljöteknik (ibid).  
De har även ställt upp med material till filmteam från både SVT och Discovery för att dessa i sin 
tur ska kunna sprida kunskap om metaller och produktionsteknik i allmänhet.  

5.3.2 GRI  
Till årsredovisningen följer en bilaga med GRI-rapportering, där Boliden redovisar sitt 
hållbarhetsarbete enligt GRI-principerna. De rapporterar enligt GRI 3 då de under 
verksamhetsåret inte upplevde att de kunde genomföra de analyser av material och 
intressentdialog som krävs för att rapportera enligt GRI 4 (R9). Ett utdrag ur detta GRI-
appendix följer nedan (Boliden, 2014i).   
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TABELL 5.2 UTDRAG UR BOLIDENS GRI-APPENDIX (BOLIDEN, 2014I) 

S-01 - 
Engagemang i 
lokalsamhället 

Bolidens stöd till lokalsamhället fokuserar främst på stöd till lokala sport- och kulturevents, skolor och 
sjukhus och annat som ofta är kopplat till ungdomar. Under 2013 sponsrade Boliden aktiviteter till ett 
värde av 6 miljoner SEK.  
 
En kontinuerlig dialog förs med de intressenter som påverkas av deras verksamhet, oftast via direkta 
diskussioner och samarbeten. Ibland används även sociala konsekvensbeskrivningar, vilket också görs i 
samband med att verksamhet läggs ner för att uppskatta och minimera de negativa effekterna av detta.  
 
Verksamhetsorterna anordnar kontinuerliga aktiviteter såsom öppna hus, där allmänheten är inbjuda för 
att besöka verksamheten och få information kring den.  Samrådsmöten används när specifika 
frågeställningar behöver diskuteras med allmänheten under mer formella former.  I övrigt finns många 
öppna kanaler genom vilka lokalbefolkningen kan anmäla klagomål eller frågor och särskilda anställda 
arbetar även med att hålla kontinuerlig kontakt med grannar till verksamheten.  
 
Mätningar görs på kontinuerlig basis för att kontrollera påverkan på lokalsamhället i form av damning, 
oljud, vibrationer och chockvågor från sprängningar.  
 
Särskilda metoder för att bedöma påverkan såsom förändringar i trafikmönster, landskap, vatten– och 
landtillgång har tillsatts. Exempelvis ändrades tiderna för sprängningar för att dessa skulle störa de 
närboende mindre, vilket medförde ett signifikant minskat antal klagomål.  
 

S-03 - 
Utbildning i 
policys och 
rutiner för 
anti-
korruption 

Under 2012 gjordes en undersökning för att identifiera korruptionsrelaterade risker inom koncernen. 
Utifrån denna reviderades sedan anti-korruptionspolicyn och tillhörande riktlinjer. Implementationen av 
dessa inleddes under 2012 och fortsatte under 2013. Linjecheferna ansvarar för att informera och 
fortlöpande kontrollera efterlevnaden av dessa dokument.  
 
Alla chefer och övriga anställda som arbetar med externa kontakter såsom leverantörer och agenter 
genomgår en anti-korruptionsträning kopplat till deras ansvarsområde. Denna utgår från Bolidens 
utvecklingsprogram för chefer, ett program som Bolidens 130 högsta chefer genomgår. Alla anställda, 
agenter och leverantörer måste följa Bolidens övergripande anti-korruptionspolicy och riktlinjer.  
 
Alla tjänstemän gjorde i september 2013 en e-baserad träningssession för att öka kunskapen om anti-
korruption och anti-mutor.  
 
Boliden har även en ’whistleblower’-funktion dit misstänkt kriminell eller på annat sätt misstänkt aktivitet 
inom företaget kan anmälas anonymt.  

S-04 - 
Incidenter 
kopplade till 
korruption 

Inga incidenter kopplade till korruption, eller åtgärder tagna mot korruption, rapporterades under 2013.  
 
 
 

S- 05 –  
Public policy 

Bolidens verksamheter kräver ett stort antal olika tillstånd, vilket medför att Boliden aktivt försöker 
etablera en dialog med beslutsfattare på lokal, regional, nationell och internationell nivå. De följer därför 
lagfrågor och tar en aktiv del av diskussionerna kring påverkan av verksamheten. Boliden är medlem i 
flertalet nationella, europeiska och globala, industriella organisationer.  
Boliden främjar energieffektiva och hållbara energialternativ genom att vara medlem i svenska 
programmet för energieffektivisering (PFE), finska MOTIVA och irländska Sustainable Energy Ireland 
(SEI).  
 
Under 2005 gick Boliden in i ett partnerskap med ett antal svenska el-intensiva industriföretag i BasEl. 
Syftet med detta är att främja industrins långsiktiga intressen med avseende på en stabil och 
konkurrenskraftig eltillförsel.  De är även involverade i liknande projekt i Finland (Fennovoima) och i 
Norge (Industriel A/S).  

S-07-08 –  
Anti- 
konkurrens 
beteende.  

För närvarande är inte Boliden involverad i någon rättsprocess rörande anti-konkurrensbeteende, med 
undantag av rättstvisten med Travis Perkins, ett civilmål där Boliden påstås ha drivit upp priserna genom 
att ha varit en del i en kopparrörskartell.  
 
Det ligger för närvarande inga betalningsåläggande på Boliden rörande denna fråga, varken avvaktande 
eller initierade. 
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5.4 PÅVERKANDE FAKTORER  
I detta avsnitt presenteras de faktorer som identifierats i respondenternas svar kring vad som 
påverkar deras arbete.   

5.4.1 FÖRVÄNTNINGAR 
De anställda på Boliden upplever att de har en god förståelse över vad samhället förväntar sig 
av dem (R7; R6; R8). Däremot ligger ett stort problem i att den äldre generationen i 
bruksorterna minns den tid då Boliden hade en annan roll, då ofta som samhällsbyggare, och 
att denna grupp därför förväntar sig att den typen av aktiviteter ska förekomma än idag (R1; 
R6; R5; R9). R8 ger exempel på klagomål som kommer in rörande plogning och underhåll av en 
lokal vägsträcka, en uppgift som numera helt och håller ligger hos kommunen och inte hos 
Boliden som företag. R12 tror att missnöje mot kommunen tar sig uttryck i missnöje mot 
företaget, att de inte löser uppkomna problem istället.  

R7 menar att samhällets främsta förväntningar ligger i att företaget ska ha en bra och frisk 
verksamhet, som utvecklas och har människor anställda, samt påverkar miljön i så liten 
utsträckning som möjligt. En sådan förväntning ligger hos både de anställda och omgivningen i 
stort (R7).  

5.4.2 SAMHÄLLSENGAGEMANGSFRÅGOR I BOLIDEN 
Många respondenter tror att samhällsengagemangsfrågorna kommer att bli viktigare för 
Boliden i framtiden (R3; R10; R9). R9 tror att det, förutom att mer stöd kommer att erbjudas 
lokalsamhället, även kommunikationen med samhället kommer att öka. R12 menar att frågorna 
är viktiga och att fokus på CSR-frågor har ökat starkt och att engagemanget från samhället 
också kommer att bli större och större. Kunskapen och intresset runt miljö blir ständigt större 
och därför kommer företag som jobbar på det sättet Boliden gjort, med att återställa miljön och 
liknande, att ha en konkurrensfördel (R12). Vissa av enheterna jobbar med återvinning av 
metaller och detta tror R7 kommer att få större fokus i framtiden och därmed bli viktigare.  

5.4.3 SAMHÄLLETS FÖRÄNDRADE FÖRVÄNTNINGAR 
Förväntningarna från samhället kommer att förändras, rörande miljöprestanda och förmågan 
att ta hand om sina medarbetare (R7). R9 tror att hållbarhetsfrågor över lag kommer att bli 
viktigare och att återvinning av elektronikskrot kommer att få en betydligt mycket större roll i 
företaget i framtiden.  

Även förväntningarna på Boliden som arbetsgivare och dess förmåga att möjliggöra för deras 
anställda att balansera arbete och privatliv kommer att öka, tror R7: 

”Nuförtiden är det inte längre accepterat med 80-timmars arbetsveckor, vilket 
företaget måste anpassa sig efter”. 

R12 uppger också att oklarheten i ansvarsfördelning mellan företag, kommun och det övriga 
samhället orsakar slitningar. Samhällets förväntningar har, enligt samma respondent, inte 
förändrats i takt med att Bolidens ansvarstagande gjort det och att det därmed uppstått ett 
glapp som skapar irritation (R12).  
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5.4.4 RESURSBEGRÄNSNINGAR 
Många av respondenterna uppger att mycket av svårigheterna med samhällsengagemanget 
ligger i de begränsade resurserna, både vad gäller ekonomi och personal (R5; R6; R1; R12). Det 
finns en önskan bland enheterna att kunna bidra mer till samhällsutvecklingen, både vad gäller 
monetärt och annat stöd, exempelvis i form av arbetskraft eller expertis (R1; R5; R6; R12)   

Ett ytterligare problem kan sägas ligga i metallbranschen natur. Enligt R7 är de varierande 
metallpriserna avgörande för företagets vinster och i förlängningen därför också hur mycket 
resurser som kan doneras. I och med detta är det, enligt samme respondent, svårt att ha 
långsiktiga partnerskap och fleråriga kontrakt, eftersom de inte vet vad de kommande åren för 
med sig.  

En respondent berättar om svårigheten med långtgående sponsringssamarbeten och att väga 
dessa mot att ta in och sponsra nya projekt och idéer (R8). Enligt det system den enheten 
arbetar mot idag så måste ett gammalt projekt ”ut” innan ett nytt kan tas in (R6):  

 ”Alla nya som kommer in, där måste vi antingen välja att avstå från något annat, 
att inte förlänga någon befintlig sponsring eller så får vi börja i en liten skala för 
att vi känner att vi vill knyta upp samarbeten med de här”. 

 

5.4.5 SAMHÄLLETS EGEN DRIVKRAFT 
Många respondenter uppger att de tror att samhällets egen drivkraft, eller snarare bristen på 
sådan, är en svårighet i Bolidens samhällsengagemangsarbete (R8; R12; R5). De vill gärna vara 
med och stötta de frivilliga engagemang och initiativ som finns i närsamhället, men ideellt 
engagemang var vanligare förr än det är idag (R8). R12 tror att det har att göra med 
förväntningarna på att företaget ska ta tag i samhällets problem, vilket medför att de tappar sitt 
eget driv.  R8 tror att detta beror på att människor överlag är mindre intresserade av att 
engagera sig ideellt nu än förut och att vi hellre lägger vår fritid på annat.  

R12 använder exemplen Laisvall och Kristineberg för att illustrera ovanstående. I Laisvall finns 
det en eldsjäl som engagerat sig väldigt mycket i samhället och där har Boliden, trots att gruvan 
numera är stängd och efterbehandlad, gått in och stöttat ekonomiskt (R12). Genom detta, och 
många andra initiativ, så har samhället Laisvall också kunnat förbli ett levande samhälle, trots 
att den tidigare största arbetsgivaren inte längre finns kvar i området (R12). Detta kan ställas 
mot samhället Kristineberg, som har haft liknande förutsättningar som Laisvall med skillnaden 
att verksamhet fortfarande bedrivs och planeras att fortsätta bedrivas länge än (R12). I 
Kristineberg finns inte alls samma engagemang från lokalbefolkningen och samhället har sakta 
men säkert förfallit (R12). Fler flyttar från orten, affärer stängs ner samtidigt som tomma och 
förfallna hus blir en allt vanligare syn (R12).  
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6 ANALYS OCH RESULTAT 
I denna del ställs den inhämtade informationen från fallföretaget mot teorin och analyseras 
utifrån studiens syfte.  

6.1 SYFTEN OCH MÅL MED SAMHÄLLSENGAGEMANG 
Det är uppenbart ganska stora skillnader mellan vad respondenterna uppger att Bolidens mål 
med samhällsengagemangsarbetet är och vad litteraturen menar bör vara målet.  

Boliden verkar i mångt och mycket tycka att deras roll framförallt ligger i att agera som 
ansvarstagande arbetsgivare, där ansvaret främst ligger i att tillhandahålla en trygg, 
utvecklande och positiv arbetsmiljö och att också i viss mån medverka till utvecklingen av 
lokalsamhället, till förmån för de anställda. Syftet med Bolidens samhällsengagemang är att 
verka för en god livsmiljö och att de i framtiden vill säkerställa att de kan rekrytera personal. 
Vissa respondenter menar också att relationen till vissa intressentgrupper, såsom myndigheter, 
underlättas av en aktiv dialog och att detta kan åstadkommas genom att arbeta med 
samhällsengagemang.  

Sett till de koncernövergripande sociala målen så är det egentligen bara ett av dem, om att 
Boliden ska bidra till den ekonomiska utvecklingen i samhället, som kan anses vara direkt 
kopplat till samhällsengagemang. Detta mål är dock inte kvantifierat på något sätt och är därför 
svårt att arbeta med.  

I litteraturen tas ett flertal olika syften upp som var och en samt tillsammans kan utgöra en 
förklaringsgrund till gruvföretagens arbete med samhällsengagemang. Vissa av dem 
överensstämmer med Bolidens praktiska arbete, såsom det proaktiva arbetet med myndigheter 
för att underlätta eventuella förändringar i verksamheten samt den ökade möjligheten att 
attrahera och behålla arbetskraft som föreslås av Carroll och Shabana (2010), Humphreys 
(2000) och ISO (2010). En respondent menar också att samhällsengagemanget är viktigt för att 
förändra den bild av Boliden som lokal media skapar och därmed också förändra hur 
lokalsamhället ser på företaget, vilket också stämmer överens med ISO (2010). Att aktivt sträva 
efter att engagera de anställda i fritidsföreningar kan ses som ett sätt att upprätthålla 
engagemanget bland dem, vilket många av enheterna inom Boliden gör.  

Andra mål, som att öka konkurrenskraften mot andra gruvföretag, förändra inställningen mot 
företaget för investerare och myndigheter och att upprätthålla produktivitet bland de anställda 
nämns av ISO (2010) i teorin men exemplifieras inte av Boliden. En respondent berättar också 
om att de dagligen måste arbeta för att upprätthålla den sociala licensen från samhället, något 
som de övriga respondenterna dock inte tar upp. Både Kemp (2010), Yakoleva (2005), Kang 
(2012) och Idemudia (2009) trycker på vikten av denna sociala licens. Anledningen att Boliden 
inte arbetar för en sådan licens skulle kunna vara att de upplever att de redan har en och att det 
fortsatta arbetet därför inte behöver nå ett sådant mål. Det kan också bero på att verksamheten 
bedrivs i ett samhälle där vikten av en sådan licens inte är lika avgörande som i andra 
kontexter.  



 

51 
 

Vidare beskriver inte Boliden samhällsengagemanget som en möjlighet att skapa en förståelse 
mellan företaget och dess intressenter, något som Kemp och Owen (2013) menar är en god 
grund för att i förlängningen minska infekterade relationer dem emellan.  

Sammanfattningsvis kan motiven för Bolidens samhällsengagemang kategoriseras som reaktiv 
efter de kategorier som SIS (2005) presenterar i teoriavsnittet. Arbetet kan anses vara 
riskminimerande då de arbetar med att identifiera sociala och miljömässiga risker som 
potentiellt kan skada företagets rykte och därmed ge dem problem med att exempelvis 
rekrytera personal i framtiden.  

6.2 PRAKTISKT SAMHÄLLSENGAGEMANGSARBETE  
De modeller som presenteras i den teoretiska referensramen är på många sätt ett mer 
övergripande angreppssätt för den typ av frågeställningar som samhällsengagemang innebär. 
Den empiri som samlats in i denna studie utgör exempel på hur detta arbete kan se ut i 
praktiken och detta kapitel kommer att reda ut hur de förhåller sig till varandra.  

6.2.1 SPONSRING OCH ENGAGEMANG  
Bolidens olika enheter arbetar mycket med sponsring på olika sätt, både till större 
organisationer såsom Skellefteå AIK men också till mindre evenemang som lokala 
fisketävlingar, längdskidslopp, hemvändardagar och liknande. Sponsringsbidraget varierar 
beroende på vilken enhet som tillfrågas, men också beroende på sponsringens karaktär. Vid 
mindre tävlingsevent erbjuder Boliden ofta bidrag i form av lotteripriser och liknande. I större 
samarbeten är pengar samt utlåning av personal till konferenser och liknande inte ovanligt.  

Beslutet om vad som sponsras tas ibland av en kommitté och ibland av en roll på enheten. De 
övergripande instruktionerna för Bolidens enheter ligger också till grund för dessa beslut, 
instruktioner som vid vissa enheter kompletterats med ytterligare punkter.  I dagsläget arbetar 
enheterna under Boliden enligt dessa riktlinjer som framförallt handlar om vilka typer av 
föreningar som ska få pengar. Den sjustegsmodell som presenteras av Mullen (1997) rörande 
beslut av sponsring är ett sätt att tillse att projekt väljs som gynnar både lokalsamhället och 
företaget. Här handlar det inte bara om att identifiera typen av förening utan även att analysera 
på vilket sätt projekten gynnar alla parter och hur det bäst kan genomföras.  

De principer som presenteras av Esteves (2008) för val av investeringsstrategi är också 
intressant i sammanhanget då det angränsar till val av projekt för sponsring. Även här handlar 
det om att skapa värde både för företaget och för lokalsamhället. Efter dessa principer 
presenteras också sju faser som kan användas för beslutsprocessen, från att strukturera 
problemet vidare till att genomföra och därefter också utvärdera de investeringar som görs. 

Mzembe och Meaton (2013) beskriver att filantropi länge varit en viktig del av gruvföretagens 
samhällsengagemang och att det också är något som förväntas av dem. Trenden verkar vara att 
mer och mer resurser doneras samt att engagemanget blir mer aktivt i lokalsamhällets 
utveckling. För Bolidens del har de sponsrade medlen minskat sedan i fjol, men siffror från 
längre tillbaka saknas vilket gör att en trend inte är urskiljbar.  
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En enhet uppger att de gärna satsar på projekt som särskilt bidrar till integration av 
nysvenskar i samhället, vilket enligt litteraturen (ISO, 2010) är viktigt. I de områden där de 
finns särskilt utsatta grupper bör aktiviteterna för samhällsengagemanget särskilt riktas mot 
dem. Att på detta sätt också bidra till att allmänheten aktiverar sig och tar del av vad samhället 
erbjuder är ett bra sätt att arbeta med samhällsengagemang.  

Slutligen trycker ISO (2010) också på att främjandet av samhällsutveckling ska göras i ett 
breddande syfte, det vill säga att åtgärderna och investeringar ska medföra att medborgarnas 
möjligheter blir bredare, utan att lokalsamhället görs beroende av företagets fortsatta 
verksamhet.  Synergieffekter med myndigheter bör också eftersträvas, något som Boliden inte 
aktivt arbetar för idag.  

6.2.2 SOCIALA KONSEKVENSBESKRIVNINGAR  
Boliden använder sig inte av sociala konsekvensbeskrivningar i någon större utsträckning i 
dagsläget. Vissa respondenter medger att de inte är säkra på huruvida de används eller inte, 
medan andra är säkra på att det inte förekommit. På sina håll har sociala 
konsekvensbeskrivningar använts som underlag inför ett beslut, men inte i någon vidare 
utsträckning efter att beslutet sedan tagits. Även vid tillståndsansökningar händer det att 
verktyget används. En vidare användning av SKBs är idag inte aktuellt på någon av enheterna, 
och på vissa används de alltså inte alls.  

Sociala konsekvensbeskrivningar är ett bra sätt att på förhand utvärdera och bedöma hur 
utfallet av en ny, förändrad eller ett planerat avslut av en verksamhet förändrar den sociala 
miljön i lokalsamhället. I teorin lyfts också möjligheten att utöka användningen av dessa 
konsekvensbeskrivningar till att omfatta hela verksamhetens livscykel, vilket skulle medföra en 
ännu djupare förståelse för hur påverkan på lokalsamhället ser ut. Genom att använda den 
modell som presenteras av Franks (2012) i den teoretiska referensramen så kan detta göras på 
ett strukturerat sätt.  

6.2.3 KOMMUNIKATION OCH INFORMATION 
Dialogen med lokalsamhället är, vid många av Bolidens verksamhetsorter, ganska god. 
Lokalsamhället bjuds ofta in till öppna hus och samrådsmöten, både under ordinarie 
verksamhet och framförallt vid planerade förändringar. Detta görs dock inte alltid vid alla 
enheter och det framkommer ingen information under intervjuerna om hur uppföljning av 
dessa möten sker. I viss utsträckning anpassas budskapet i informationen till den respondent 
som förväntas tillgodogöra sig av den, som exempelvis vid studiebesök. I andra sammanhang 
sker ingen anpassning, som vid kallelse till samrådsmöten och inbjudan till öppna hus, där alla 
typer av respondenter själva förväntas kunna tillgodogöra sig av budskapet.  

Kommunikationen till intressenter såsom lokala myndighetsrepresentanter verkar på de allra 
flesta håll fungera, något som ISO (2010) menar är viktigt. Den bör vara av transparent och 
proaktiv karaktär, vilket verkar stämma överens med många enheters beskrivning av den. 
Särskilt goda exempel, som exempelvis för Boliden Aitik som kontinuerligt bjuder in 
kommunstyrelseledamöter att besöka verksamheten för att få information och för att diskutera 
kring verksamhetens framtidsplaner.  
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Andra enheter berättar också att dialogen med exempelvis naturvårdsverket är så god att de 
ofta använder verket som referensanläggning i olika sammanhang.  

För att långsiktigt nå ett hållbart samarbete krävs att alla parter har en god förståelse för 
varandras förutsättningar (ISO, 2010), något som Boliden idag inte aktivt arbetar mot. De 
plattformar som finns för information och kommunikation med samhället är av någorlunda 
proaktiv karaktär, men det kan inte sägas användas till mer än just information. Undantaget är 
de samrådsmöten som hålls vid planerade förändringar, då lokalsamhället tidigt bjuds in till 
dialog för att aktivt kunna påverka längs projektets gång. På andra enheter är 
kommunikationen däremot begränsad, som exempelvis en respondent som inte kan minnas 
när de senast höll ett öppet hus. Det finns också respondenter som menar att 
kommunikationen främst handlar om att informera om vad verksamheten gör och inte har till 
syfte att skapa en dialog.  

6.2.4 UTBILDNING  
Många av enheterna arbetar med skolungdomar på olika sätt. Anledningen att detta görs är ofta 
i rekryteringssyfte, att tidigt informera de närboende barnen och ungdomarna om vad 
verksamheten går ut på och vilka framtidsmöjligheter som finns inom företaget, för att dessa 
senare i livet ska vilja söka sig till dem för arbete. Bra exempel på långtgående 
kompetensutveckling återfinns bl.a. hos Aitik, som tidigt fångar upp högstadieelever för ett mer 
eller mindre skräddarsytt utbildningsprogram som löper parallellt med den ordinarie 
gymnasieutbildningen. Dessa program riktas dock endast åt särskilda utbildningar. Även 
många exempel på engagemang i yrkes- och högskoleutbildningar återfinns bland enheterna, 
då det förekommit att Boliden själva behövt initiera eller verka för att behålla utbildningar till 
yrken som efterfrågas av företaget. Även ett exempel på ett mer långsiktigt arbete återfinns, 
som Boliden Gruvors tidigare projekt med finansiering av tekniklådor för högstadieklasser för 
att stimulera deras teknikintresse.  

ISO (2010) menar att långtgående utbildningsprojekt för att främja kompetensutvecklingen 
bland lokalbefolkningen är önskvärt och många av Bolidens enheter arbetar på något sätt med 
detta. Fokus ligger dock främst på framtida rekrytering för att säkerställa en kompetent 
arbetsstyrka trots pensionsavgångar. Att dessutom arbeta för att höja kvalitén på lokal 
utbildningen är en annan viktig del, vilket exempelvis Boliden Aitik gör genom att sitta med i en 
styrgrupp för högskoleutbildningar på distans. Att aktivt engagera sig i 
universitetsutbildningars utformning och innehåll samt ställa upp med relevanta praktikplatser 
och sommarjobb, är också ett bra exempel på detta.  

Vad som däremot inte framkommer är om och i så fall hur sårbara grupper, såsom ungdomar 
från socioekonomiskt sämre ställda samhällsgrupper uppmuntras till vidare utbildning och 
framtida arbete hos dem, vilket också är viktigt enligt ISO (2010). Inte heller framgår det om 
särskilda insatser för kvinnor görs, trots att detta är ett av Bolidens centrala mål.  
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6.2.5 KLAGOMÅLSHANTERING  
Boliden verkar i de flesta enheter ha ett fungerande ärendehanteringssystem vilket 
miljöavdelningen använder för att registrera och hantera klagomål, främst rörande 
miljöproblem såsom buller, lukt och andra utsläpp.  

En viktig del i samhällsengagemang är enligt Kemp m.fl. (2011) att det finns ett väl fungerande 
system för klagomålshantering, där återföring av information till åsiktslämnaren är särskilt 
viktigt.  

6.2.6 RELATIONSBYGGANDE 
Boliden värdesätter långsiktiga relationer med underleverantörer och entreprenörer, samt 
med myndigheter och det övriga samhället. Några exempel på initiativ rörande detta 
framkommer dock inte under intervjuerna i denna studie, mer än att det framgår att det 
eftersträvas. Långa kontrakt är vanligt förekommande inom många enheter samt att de, i den 
mån det är möjligt, gärna vänder sig till samma personer för att täcka upp vid personalbrist.  

Humphreys (2000) och Kemp (2010) trycker mycket på att relationen parter emellan är viktig 
för att nå en gemensamt gynnsam utveckling och att karaktären på relationen är av mindre 
vikt. De bör dock vara långsiktiga snarare än kortsiktiga.  Vidare bör också förståelse för de 
övriga parterna och deras perspektiv finnas samt en dialog föras för att i den mån det är möjligt 
försöka jämka förväntningar och intentioner med varandra.  

6.2.7 RAPPORTERING  
Boliden upprättar centralt varje år årsredovisningar där ett särskilt avsnitt ägnas åt hållbarhet 
och hur de arbetar med dessa frågor. Här redovisas arbetet med de sociala mål som Boliden 
satt upp, men dessa är riktade framförallt mot Bolidens nuvarande, och i viss mån presumtiva, 
medarbetare.    

Vidare rapporterar de enligt rapporteringsstandarden GRI 3, som beskrivs i teorikapitlet samt i 
bilagorna. De rapporterar dock inget under nummer S-02 som handlar om att rapportera andel 
och totalt antal enheter som analyserats för korruptionsrelaterade risker. Inte heller något 
rörande finansiellt stöd och bidrag till politiska partier, politiker och relaterade institutioner 
per land rapporteras, enligt nummer S-06.  

I övrigt rapporterar de i enlighet med standarden. Mycket av det som framkommer i denna 
GRI-rapport stämmer överens med det som intervjurespondenterna har uppgett, såsom 
förekomsten av öppna hus och samrådsmöten. Vidare beskrivs också kortfattat att de använder 
sig av sociala konsekvensbeskrivningar för att bedöma och minimera negativa effekter av 
nedläggningar av verksamheter.  

De verkar särskilt ha gjort ett stort arbete i att identifiera och hantera korruptionsrelaterade 
risker, något som enligt Global Compact är viktigt att göra. I enlighet med vad ISO (2010) 
menar är viktigt rörande kommunikation och dialog med beslutsfattare så rapporterar de att 
den dialogen hålls på en bra nivå.  
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6.2.8 BOLIDENS ÖVERGRIPANDE SAMHÄLLSENGAGEMANG  
Bolidens arbete med samhällsengagemang kan kategoriseras enligt Yakoleva’s teori (2005) om 
olika typer av ansatser. Eftersom de arbetar mycket med stöd till lokala utbildningsprogram, 
kontinuerlig kommunikation och medbestämmande vid verksamhetsförändringar samt 
kompensationer för åverkan på miljö och samhälle till lokalbefolkningar kan arbetet anses vara 
av företagsstyrd ansats.  

Bolidens arbete med att interagera med samhällen kan också kategoriseras enligt Kelly och 
Burketts (2008) fyra modeller. Den primära drivkraften för arbetet verkar vara risk, i enlighet 
med den tidigare analysen i avsnitt 6.2, och arbetet utförs framförallt inom företaget. 
Disciplinen gränsar mellan media och kommunikation och public relations, men nyckelmålen 
och de huvudsakliga målen med deras arbete gör att de främst hamnar inom modell 2. Deras 
främsta drivkraft är att marknadsföra organisationen, vad de gör och hur de arbetar för att 
säkerställa framtida rekryteringar. De arbetar mycket med kontrollåtgärder och 
problemlösning i sitt dagliga arbete, kanske framförallt i sin interaktion med lokalsamhället. 
Hemsidan och deras informationskanaler präglas också av positiva meddelanden, vilket också 
indikerar att modell 2 bäst kan anses beskriva deras arbete i dagsläget. Kemp (2010) menar att 
diskursen inom gruvindustrin ligger inom de två första modellerna och att steget mellan teori 
och praktik är stort, vilket enligt ovanstående stämmer överens även med Bolidens arbete.  

ISO (2010) presenterar de principer som är viktiga för samhällsengagemang och utveckling. 
Bland dessa återfinns att företaget ska erkänna och ta hänsyn till medborgares rättigheter att 
delta i beslutsfattande i frågor som rör det egna samhället, att företag bör respektera lokala 
intressen och att de bör värdera partnerskap. Boliden arbetar i många forum med att få in 
lokalbefolkningens åsikter, men det är inte alltid de har möjlighet att delta i själva 
beslutsprocessen. Ett sätt att öka påverkansmöjligheten vore att använda sociala 
konsekvensbeskrivningar i högre utsträckning i beslutsprocesser. I viss mån är också 
lokalsamhällets intressen respekterade vid interaktion, men även detta kan utvecklas, kanske 
särskilt när det rör på vilket sätt Boliden interagerar och stödjer lokalsamhället. Boliden bör 
undvika att fatta beslut ’över lokalbefolkningens huvud’ och istället involvera dem i högre 
utsträckning. Detta görs på sina håll i och med upprättandet av intressentgrupper, något som 
kan utvecklas vid fler enheter. Slutligen kan också sägas att många av enheterna arbetar i 
partnerskap med sina entreprenörer, med långa kontrakt och en god relation.  

Bolidens arbete kan också anses vara i enlighet med United Nations Global Compact. De arbetar 
proaktivt med många miljöfrågor och har tagit initiativ mot korruption för alla högt uppstående 
chefer i organisationen.   
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6.3 PÅVERKANDE FAKTORER 
Den sista delen av analysen ställer de faktorer som respondenter identifierat under 
intervjuerna mot de faktorer som litteraturen identifierat.  

6.3.1 FÖRVÄNTNINGAR 
Att ha en god förståelse för den andra parten i ett samarbete är, enligt Imbun (2007), en viktig 
grund.  

Enligt empirin upplever Boliden att de har en relativt god förståelse för vad samhället förväntar 
sig av dem. Däremot verkar det finnas ett glapp mellan vad samhället förväntar sig, vid 
åtminstone några av enheterna, och vad företaget upplever ligger inom deras ansvarsramar. 
Särskilt ligger det ett problem i att den äldre generationens förväntningar inte överensstämmer 
med hur företaget bedriver sitt ansvarstagande idag. Detta stämmer väl överens med hur 
Grafström m fl. (2008) beskriver brukssamhällets uppbyggnad och att förväntningarna att 
företaget ska ta samma ansvar även i modern tid ligger kvar och då särskilt bland den äldre 
generationen. Denna typ av missuppfattning mellan vad lokalbefolkningen upplever att 
företagets ansvar är mot vad företaget själv tycker kan medföra att felaktigheter och 
missvisande rykten uppstår. En oklar ansvarsfördelning mellan företag och kommun tros också 
ligga bakom ett missnöje bland allmänheten. 

Humphreys teorier (2000) om att använda logiska ramverk för att använda kvantifierade mål 
och att ställa detta mot de satsade pengarna medför att målen med samhällsengagemanget 
lättare förstås för lokalsamhället. Om denna möjlighet för engagemang ges, kan lokalsamhället 
sätta sig in i hur Boliden arbetar, vara med och tycka till och därmed också få en mycket större 
förståelse för vad Boliden gör och varför.  

Att förväntningarna kommer att förändras verkar respondenterna överens om och många 
uppger att just miljöpåverkan kommer att bli viktigare i framtiden. Generellt kommer 
frågeställningarnas vikt att öka, även det i enlighet med vad litteraturen tror.  

6.3.2 RESURSER 
Många av respondenterna uppger att de skulle kunna bidra mer till samhället om mer resurser 
fanns och att det idag finns en brist både vad gäller monetära resurser och resurser i form av 
tid. Denna form av begränsning blir extra tydlig då det sätts i dess sammanhang, 
metallbranschen, där resultat är så beroende av varierande metallpriser. Många respondenter 
menar också att företaget kommer att behöva lägga mer resurser på detta för att kunna möta 
det framtida samhällets förväntningar och att fortsätta vara i framkant, både vad gäller socialt 
och miljömässigt ansvarstagande. Några av respondenterna tycker dock att deras 
ansvarstagande primärt handlar om att existera som arbetsgivare och ekonomisk drivkraft i 
lokalsamhället, och att resurserna till de övriga delarna av samhällsengagemanget därför inte 
är lika viktigt.  

Kemp och Owen (2013) lyfter många av dessa svårigheter, att de som arbetar med 
samhällsengagemang varken har pengar eller makt nog att driva igenom de viktiga frågorna.  
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Detta hör ihop med den otydliga roll som den ansvariga ofta sitter på, där fokus är på att ’släcka 
bränder’ snarare än att agera proaktivt och innovativt i sitt samhällsengagemang. På detta sätt 
hamnar frågorna utanför den primära dagordningen, vilket också begränsar resurserna.  

6.3.3 SAMHÄLLETS EGEN DRIVKRAFT 
I Bolidens verksamhetsorter verkar det finnas ett problem i att lokalsamhällets egen drivkraft 
kommer till korta och att företaget istället förväntas vara både initiativtagare och drivkraft i 
projekt och liknande.  Detta överensstämmer med den teori som presenteras av Mzembe och 
Meaton (2013) om att lokalbefolkningens bristande engagemang leder till ökande 
förväntningar på företaget själv, vilket riskerar orsaka ett gap mellan just förväntningar och 
faktiskt samhällsengagemang. Det riskerar också att minska kvalitén på företagets 
engagemang, eftersom det blir svårare att stödja mindre, lokala engagemang om sådana inte 
finns, i enlighet med vad respondenterna svarade.  

Litteraturen, närmare bestämt Imbun (2007), beskriver att varierande förväntningar i hög 
utsträckning påverkar hur väl företagets samhällsengagemang slår ut. De satsningar som görs 
måste vara förankrade i den kultur som råder i samhället.   
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7 SLUTSATSER OCH DISKUSSION  
I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser samt de rekommendationer som lämnats till 
fallföretaget.  Avslutningsvis följer också en diskussion rörande studiens genomförande och 
förbättringsmöjligheter samt förslag till vidare studier.  

Boliden arbetar på bred front med samhällsengagemang och utveckling idag. Under 
intervjuerna framkom det många bra exempel som kan användas som inspiration för de övriga 
enheterna att ta till sig av. Under analysen framkom dock också områden som vidare behöver 
utvecklas och förändras, vilka nedan lämnas till Boliden för vidare arbeta med.  

7.1 ÖVERGRIPANDE SLUTSATSER OCH TEORIUTVECKLING  
Studien har visat att det är viktigt att förstå de förväntningar som finns på företag från ett 
lokalsamhälle och att sedan jämka dessa förväntningar med företagets intentioner. Vidare har 
det också visats att bristande engagemang från lokalbefolkningen leder till större förväntningar 
på företaget, något som företag i gruvindustrin bör vara medvetna om. I litteraturen har ett 
antal olika kategorier av praktiskt samhällsengagemang identifierats och genom fallstudien har 
det konstaterats att gruvföretag kan arbete med dessa både enskilt och tillsammans. Oavsett 
hur detta arbete utformas är det viktigt att använda någon form av mål och nyckeltal som kan 
följas upp och utvärderas för att ständigt förbättra sig. Genom att blanda in lokalsamhället i 
beslutsprocesser och att få dem delaktiga kan gruvföretagets sociala arbete bli mer hållbart.  

Sett till fallföretaget så verkar syftet med samhällsengagemanget för de flesta respondenter 
ligga i att arbetet främst ska gynna företagets fortsatta existens, via livskraftiga samhällen för 
de nuvarande anställda och för att de i framtiden ska kunna rekrytera kompetent personal. 
Detta påverkar också naturligtvis de beslut som tas inom området, vilka idrottsföreningar som 
ska sponsras, hur engagemanget ska synas, hur kommunikationen ska ske och så vidare. På 
grund av detta kan också synen på hur ett samhällsengagemang kan se ut bli aningen snäv. På 
många håll märks tydligt att ett bredare samhällsengagemang kunde vara gynnsamt för både 
företaget och samhället. Ett exempel på detta är möjligheten att bidra med annat än pengar till 
projekt. Bolidens främsta resurs är trots allt dess kompetens, deras anställda. Genom att 
möjliggöra för dem att engagera sig i lokalsamhället ett par timmar i månaden på betald 
arbetstid istället för att endast bidra med en slant till det lokala hockeylaget kan den totala 
vinsten bli större. Att upplåta projektledare och annat, ’pro bono’, är ytterligare ett sätt att 
bidra om de monetära resurserna tryter.  

Boliden bör i framtiden också försöka arbeta för att vara mer överskridande i sin interaktion 
med samhället. Det finns en stor möjlighet att öppna upp för en större förståelse för 
lokalsamhällets perspektiv och att öppna upp för en djupare dialog. På sikt kan företaget sedan 
arbeta mot att inte bara ta del av lokalsamhällets åsikter, utan även tillgodogöra sig dessa i sitt 
dagliga arbete på ett mer kontinuerligt sätt än de gör idag. På detta sätt kan också en 
gemensam syn på ansvarsfördelning mellan företag och övriga samhällsinstanser såsom 
kommun och stat, nås. Detta skulle medföra att färre felaktiga förväntningar kring företaget 
återfinns bland lokalbefolkningen och färre konflikter skulle uppstå.  
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Den trestegsmodell som presenteras av Kemp m.fl. (2010) kan hjälpa Boliden att utveckla sitt 
samhällsengagemang. Det handlar om att hitta och skapa system för att förstå lokalsamhällets 
intressen för att skapa nytta för alla och därefter överbrygga företagets intressen med 
lokalsamhällets intressen. För att göra detta långsiktigt hållbart bör också en organisatorisk 
förändring göras för att arbetssätt som integrerar lokala intressen i beslutsprocesser ska 
stöttas fullt ut.   

7.2 BOLIDENS SAMHÄLLSENGAGEMANG  
Boliden arbete med samhällsengagemang kan idag kategoriseras som traditionell, med 
marknadsföring och tryggande av framtida kompetensförsörjning som främsta mål.  

I framtiden bör de arbeta mot ett mer överskridande arbetssätt med en gemensam förståelse 
byggd på en mer aktiv dialog och påverkansmöjligheter för lokalsamhället.  

De kvantifierade sociala målen som Bolidenkoncernen arbetar mot ligger främst inom CSR-
området i allmänhet, som exempelvis mängden sjukfrånvaro och andel kvinnliga medarbetare. 
De använder sig dock inte av kvantifierande mål för att mäta och utvärdera deras 
samhällsengagemang, något som komplicerar förbättringsarbetet. Ses vidare till dessa sociala 
mål, som exempelvis mål om ökad andel kvinnor anställda i företaget, återfinns inte en tydlig 
förankring till detta under intervjuerna.  

En av respondenterna berättar om ett projekt som främjar teknikintresse bland kvinnor, men i 
övrigt är det förvånansvärt få projekt som riktar sig mot den målgruppen. Vidare uppger 
många respondenter att syftet med samhällsengagemanget handlar om att säkerställa framtida 
rekrytering, att genom att vara aktiva i lokalsamhället locka och behålla kompetent personal. 
Trots detta riktas som sagt inte de stöttade projekten i någon direkt utsträckning mot den 
målgrupp som Boliden vill rekrytera i högre utsträckning i framtiden, dvs. kvinnliga 
medarbetare. För att nå det uppsatta målet kan alltså riktningen på, och innehållet i, 
samhällsengagemanget ses över. Detta exemplifieras extra mycket av det i övrigt bra initiativet 
i Aitik, där gymnasieelever kan söka sig till Aitik i ett treårigt program och genom detta tidigt 
skapa en god relation till företaget. Denna möjlighet riktar sig dock till utbildningar som av 
tradition till stor del bestått av män (elektriker, svetsare, industritekniker samt de som läser 
teknikprogrammet) vilket medför att färre kvinnor kanske praktiskt har möjlighet att söka sig 
till programmet. Kanske det vore en idé att initiera ett projekt som riktar sig mot unga kvinnor, 
i högstadieåldern, för att stimulera ett teknikintresse som kan byggas vidare på i vidare 
utbildning. Generellt bör de mål som satts upp av Bolidenkoncernen centralt vara starkt 
förankrade ute på enheterna också, så att alla arbetar mot samma sak.  

Litteraturen menar att utbildningar och satsningar ska riktas mot sårbara och diskriminerade 
grupper. En sådan grupp utgörs exempelvis av nysvenskar. Ett företag som Boliden har goda 
möjligheter att bidra till en väl fungerande integration i samhället. En av enheterna berättar om 
hur de prioriterar att stötta projekt som på något sätt främjar integrationen, ett initiativ som 
mycket väl kan vara till stor nytta i området. Detta är också något som andra enheter med 
samma samhällsproblematik ta till sig och eftersträva.  
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De olika enheterna bör ha ett arbetssätt för att identifiera de sårbara grupperna som finns runt 
dem och sträva efter att stödja projekt som på något sätt riktar sig mot dessa grupper.  

Det finns också stora utvecklingsmöjligheter i att integrera lokalbefolkningen i 
beslutsprocesser, kanske särskilt vad gäller initiativ och aktiviteter inom företagets 
samhällsengagemang. Litteraturen trycker på många ställen på värdet av att förstå 
lokalbefolkningen och dess intressen och att den gemensamma vinsten utifrån detta kan bli 
mycket större för båda parter.  

I dagsläget är det Boliden själva som beslutar om var pengarna ska gå, vilka lag och projekt som 
ska stöttas och vilka utbildningar som behövs. I vissa fall är detta såklart nödvändigt, en 
demokratisk process för att besluta om vilka lag som ska sponsras är inte särskilt realistiskt, 
men däremot kan representanter från lokalbefolkningen sitta med i andra grupper där beslut 
rörande projekt och initiativ tas.  

Genom ett sådant angreppssätt kan också de satsningar som bäst gynnar båda parter 
identifieras, vilket litteraturen menar är extra gynnsamt ur ett långsiktigt perspektiv.  

Genom detta skulle kanske också samhällets egen drivkraft kunna återfinnas, om de upplever 
att de genomförda satsningarna är väl förankrade i lokalsamhällets behov och förväntningar. 
Genom att använda ett logiskt ramverk med input, mängd pengar och tid, och output, resultat i 
form av mätbara mål, kan lokalsamhället tidigt involveras och få insyn i hur Bolidens arbete ser 
ut.  Ett fungerande partnerskap bygger på att alla parter gör sitt, vilket innebär att även 
lokalbefolkningen måste engagera sig i sin egen utveckling.  

Detta kan också kopplas tillbaka till det som diskuterats ovan med att upplåta personal att 
engagera sig. Om de anställda kan hjälpa till att lyfta föreningslivet i ett område genom ren och 
skär arbetskraft och driv kanske den långsiktiga vinsten blir större för alla. 

Mullens modell (1997) för att utvärdera hur donationer och sponsring kan göras är också av 
intresse för Boliden att se vidare på. Det är några av de sju stegen i modellen som är extra 
viktiga för Bolidens del. Främst handlar det om att först identifiera att målen hos den tilltänkta 
föreningen stämmer väl överens med företagets mål. Därefter bör företaget göra klart för sig 
vad de vill och kan ge i form av arbetskraft, tid och pengar. Mullens (1997) menar vidare att 
långa, öppna projekt med många inblandade är att föredra framför kortare, slutna projekt, 
något som Boliden jobbar mycket med idag. I dagsläget utgår många av enheterna från de 
centralt styrda riktlinjerna om främjandet av främst sport- och kulturföreningar, vilket inte 
nödvändigtvis är det mest lämpliga i Bolidens olika verksamhetsorter. Boliden behöver bredda 
sitt engagemang och sträva efter att erbjuda lokalbefolkningen fler möjligheter. I dagsläget är 
det framförallt sport och i viss mån kultur som främjas, något som kanske inte alla har något 
utbyte av. Tiderna förändras och Boliden behöver analysera hur deras samhällsengagemang 
påverkar samhället i takt med detta. Framförallt behöver Boliden bli bättre på att mäta och 
utvärdera för att kunna arbeta med ständiga förbättringar även inom sin filantropiska 
verksamhet. Mullens (1997) sista punkt handlar om innovation, något som Bolidens enheter 
inte arbetar med idag. 
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Många större sponsringsprojekt följer varandra automatiskt från år till år och den ekonomiska 
sitsen gör att ett gammalt projekt måste bytas ut innan en ny idé kan prövas, ett system som 
inte uppmuntrar nytänkande.  

Även Esteves modeller (2008) är relevanta för Boliden att ta med sig. Framförallt är principen 
med att utvärdera sina sociala investeringar med avseendet att förstå hur de medför värde och 
hur de påverkar intressenterna. Esteves (2008) trycker också på att det behövs fortlöpande 
engagemang och mätningar för att nå en effektiv beslutsprocess, och att i detta också arbeta 
med nyckeltal. 

En annan princip är att investeringarna främst ska fokusera på de intressentgrupper påverkas 
mest av verksamheten, något som Boliden inte arbetar mot i dagsläget. Beslutsprocessen, att 1) 
strukturera problem 2) analysera behoven för social utveckling 3) fastställa mål 4) ta fram 
alternativ 5) välja projekt 6) planera och implementera projekt och slutligen 7) utvärdera är 
ytterligare ett sätt för Boliden att arbeta med att bedöma sociala investeringar och att genom 
detta hitta lämpliga projekt.  

Boliden bör också se över möjligheten att utveckla användningen av sociala 
konsekvensbeskrivningar.  I dagsläget används de endast av några enheter, och då främst som 
underlag vid beslutsfattande. Genom att se över möjligheten att använda SKBs även i den 
fortsatta verksamheten för att utvärdera dess påverkan på omgivningen, kan en större 
förståelse för lokalsamhället nås. Genom detta kan de också komma åt många av de brister som 
identifierats i analysen om involvering av lokalsamhället i beslutsfattande. Genom sociala 
konsekvensbeskrivningar säkerställs att de berörda lokalinvånarna får tycka och tänka i en 
fråga och att dessa åsikter finns med i den fortsatta beslutsprocessen.  

Idag rapporterar Boliden enligt GRI 3 och då inte enligt standarden i sin helhet. På sikt är det 
rimligt att Boliden utvecklar sin rapportering och går över till GRI 4 som är mer omfattande.  

Ett sätt att arbeta med utveckling av CSR är att använda ISO 26000 som en förbättringsstrategi 
och att genom detta arbeta med ständiga förbättringar, även om samhällsengagemanget redan 
idag finns och på många ställen fungerar relativt väl. Boliden uppvisar idag många exempel på 
bra samhällsengagemang, men genom att implementera ett ledningssystem kan förbättringar 
och utveckling av arbetssätten åstadkommas. På många ställen upplevs ett glapp mellan teori 
och praktik, något som i teorin diskuterats som problematiskt. Genom att säkerställa att leva 
som de lär, eller åtminstone systematiskt arbeta för att följa upp arbetet, så kan kanske detta 
glapp åtgärdas.   
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7.3 SAMMANFATTANDE REKOMMENDATIONER TILL FALLFÖRETAGET  
För att utveckla och förbättra sitt arbete med samhällsengagemang bör Boliden:  

o Vidga synen på vad samhällsengagemang kan innehålla så att det kommer att infatta 
mer än endast monetära donationer och bidrag. 

o Arbeta för att öppna upp dialogen med lokalsamhället och genom detta skapa en 
djupare förståelse för alla parters intressen och åsikter. 

o Använda Kemps trestegsmodell (2010) för att överbrygga företagets intressen med 
lokalsamhället, som en förlängning av ovanstående punkt.  

o Sätta upp kvantifierade mål för sitt samhällsengagemang, mot vilka de senare kan 
utvärdera och utveckla sitt arbete. 

o Se över möjligheten att använda Mullens (2007) eller Esteves (2008) modeller för att 
utvärdera, prioritera och välja sociala investeringar och projekt. 

o Utvärdera mot vilka samhällsgrupper projekt och bidrag i dagsläget riktas mot och 
sträva efter att i framtiden särskilt nå sårbara och ur rekryteringssynpunkt extra 
intressanta grupper, såsom nysvenskar och potentiella kvinnliga medarbetare. 

o Utvärdera möjligheten för lokalbefolkningen att medverka i beslutsprocesser rörande 
vem och vilka som får sponsring/ donationer, exempelvis med hjälp av ett ramverk. 

o Utvärdera möjligheten att använda sociala konsekvensbeskrivningar för att skapa en 
större förståelse för hur verksamheten påverkar den sociala miljön i lokalsamhället. 

o Arbeta mot att på sikt rapportera enligt GRI 4 i dess helhet. 
o Se över möjligheten att använda ISO 26000, eller annat lämpligt ledningssystem som en 

förbättringsstrategi mot för vidare utveckling och ständiga förbättringar av 
arbetssätten.   

7.4 REFLEKTIONER KRING STUDIENS GENOMFÖRANDE 
Under genomförandet av studien har en del reflektioner löpande gjorts. Mycket av det som 
beskrivits i metodkapitlet genomfördes enligt planerna, men det uppkom också situationer där 
det planerade förfarandet fick frångås. Exempelvis kunde inte alla de planerade 
respondenterna intervjuas, på grund av svårigheter att hitta passande tider för själva intervjun. 
Vidare var det svårt att hålla telefonintervjuerna på ett sådant sätt att tillräckligt med 
information alltid kunde lämnas, utan att det ibland fick kompletteras i efterhand. Det finns 
också en problematik i att alla intervjuer hölls över telefon och under begränsad tid och att det 
därför har varit svårt att uppskatta om information utlämnats.  Generellt är det också lättare att 
berätta om bra saker som åstadkommits med ens arbete, snarare än att berätta om svårigheter 
och förbättringsmöjligheter.  

Den uppsatta tidsplanen har dock följts, och i övrigt har metodvalen genomlöpts utan större 
hinder.  
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7.5 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
Denna studie har avgränsats till att behandla Bolidens syn på deras samhällsengagemang och 
därför har empiriinsamlingen också avgränsats till endast Bolidens medarbetare. För att skapa 
en bättre förståelse över många av de glapp som denna studie identifierat skulle en fortsatt 
studie kunna fokusera på hur samhället upplever Bolidens arbete med samhällsengagemang.  

Något som vore intressant att studera vidare är sambandet mellan tidigare engagemang i ett 
samhälle och hur detta sedan utvecklats då företaget dragit ner eller helt avslutat 
verksamheten i området. I enlighet med litteraturen uppstår det ett problem om karaktären på 
engagemanget bidragit till att göra samhället mer beroende av företaget för fortsatt välfärd, 
vilket alltså kommer att medföra massutflytt och samhällsdöd den dag då verksamheten 
upphör. I Kristineberg har denna typ av utveckling kunnat skönjas de senaste 20 åren, trots att 
gruvan fortfarande är i drift i samhället. Indicier som tyder på en sådan utveckling kan alltså 
ses, även om omfattningen av just denna studie inte inrymmer även en sådan djupare analys.  

Ytterligare ett förslag på vidare studier är glappet mellan teori och praktik, och framförallt hur 
detta glapp kan identifieras och åtgärdas.   
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8 LITTERATURFÖRTECKNING 
Litteraturförteckningen innehåller en sammanställning av de källor som använts i studien. De är 
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8.4 INTERNA DOKUMENT  
Boliden Communications Strategy, senast uppdaterad 30 maj 2013 

Boliden Kommunikation Instruktioner, senast uppdaterad 14 juni 2011 

Boliden Kommunikationspolicy, senast uppdaterad 14 juni 2011 

Sammanställning av Bolidens sponsrade och donerade medel,  
senast delgiven den 24 mars 201



 

I 

BILAGA A INTERVJUGUIDE  
Introduktion             

o Vilka anser ni vara era viktigaste intressenter i samhället? 
 Vilka grupper räknar ni in, känns några viktigare än andra? Sker någon fördelning 
mellan dessa eller ”klumpas” de snarare ihop?  
 Politiker, myndigheter, lokalbefolkning (exempelvis samebyar), grannar, 
intresseföreningar, utsatta grupper eller liknande  
 

o Vilket skulle du säga är syftet med ert samhällsengagemang?  
Fördelar/nackdelar/mål  
 

o Vilken roll anser du att Boliden har i samhället?  
Lokalt/regionalt/globalt? 
 

o Hur skulle ni vilja jobba med samhällsengagemang? 
 Givet fria resurser, andra omständigheter, hur skulle ni göra då?  
 

Sociala konsekvensbeskrivningar          

o Har ni gjort några sociala konsekvensbeskrivningar?  
 

o Om ja, hur/när görs dem? Används dem i er verksamhet?  
 Används informationen något? Följs den upp? Revideras den? Görs nya även vid 
förändringar i verksamheten som påverkar lokalsamhället? 

 

Information och kommunikation med intressenter       

o Vilka forum används för samverkan med era intressenter? 
 Används olika forum för olika intressentgrupper?  

 Görs något särskilt för att säkerställa att alla viktiga intressenter nås? 

 Politiker, myndigheter, lokalbefolkning (exempelvis samebyar), grannar, 
intresseföreningar, utsatta grupper eller liknande  

 Hur sker samverkan, rör det mer information eller sker en aktiv dialog?  

 Använder ni någon input från intressenterna?  

o Hur är påverkansmöjligheterna för intressenterna i ovanstående?  
 Finns det någon praktisk sådan?  



 

II 

 Sammanställs och används intressenternas åsikt på något sätt? 

 
o Tas information från intressenter tillvara på något sätt? 

o Om ja, hur?  
Får de återkoppling på detta? 
 

o Hur hanterar ni lokala intressen? Tas dessa i beaktande vid beslutsfattande hos er 
internt?  
 På vilket sätt används det?  
 

o Hur sker informationsspridning till intressenter?  
 Görs något aktivt för att säkerställa att information når ut till alla som berörs av 
den? Sårbara grupper som inte naturligt söker sig till denna? 

Sker den samma lika för alla eller skiljer det sig åt mellan de olika 
intressentgrupperna?  

o Hur ser er relation till tjänstemän i kommun/övriga myndigheter ut? 
 Sker någon kontinuerlig dialog? Skulle den kunna karakteriseras mer som proaktiv 
eller reaktiv?  

Engagemang i lokalsamhället          

o  Hur skulle du beskriva ert arbeta med samhällsengagemang idag? 
 

o Vilka typer av projekt/föreningar/liknande har fått pengar de senaste 3 åren? 
 Extra intressanta områden; Hälsa, utbildning, kultur, jobbskapande (ex få in 
kvinnor i den egna verksamheten), kompetensutveckling, sårbara och diskriminerade 
grupper  

 Kontrolleras detta? Följs de upp? På kort/lång sikt? Informeras det om vad som får 
pengar och ej?  

o Hur mycket pengar har betalats ut under de senaste 3 åren? 
 

o Hur prioriteras vilka projekt/föreningar etc. som ska stöttas och vem beslutar om 
detta?  
 Hur resonerar ni kring projekt riktade mot utsatta och diskriminerade grupper? Är 
det något som görs idag eller som skulle kännas viktigt att göra i framtiden? 

 Läggs någon vikt vid huruvida projekten är av ”win-win”-karaktär? (dvs., ger 
lönsamhet både för Boliden och den instans som får pengar)  

o Läggs företagets ”arbetstimmar” på samhällsprojekt i någon mening?  
 Alltså, får anställda lägga arbetstid på projekt som inte enbart berör Bolidens 
kärnverksamhet?  



 

III 

o Om ja, hur många? 
 
 

o Engagerar sig företaget aktivt i några projekt?  
 Mer än bara ekonomiskt alltså, fortlöpande engagemang eller bidrag med 
kompetens eller liknande, uppstart av nya projekt tillsammans med andra parter, eller 
liknande.  

o Hur ser er relation till skolungdomar ut? 
 Gymnasium/ universitet och högskola? 

o Uppmuntras anställdas engagemang i föreningar och dy?  
 På arbetstid eller privat, om svar ej fåtts på tidigare fråga – Får de göra detta på 
arbetstid?  

o Vid upphandling av entreprenörer och underleverantörer, uppmuntras lokala 
alternativ? 
 Uppstart av ny verksamhet, ombyggnationer eller liknande? 

o Hur hanteras klagomål från lokalsamhället?  
 Sker någon uppföljning av dessa? Finns rutiner och instruktioner för hur de ska 
hanteras? Utgår kompensationer eller liknande eller försöker man åtgärda och 
undvika snarare än bara kompensera?  

Från nutid till framtid och visioner           

o Vilka svårigheter finns idag med ert arbete med samhällsengagemang? 
 

o Finns strategier för hur dessa ska minimeras i framtiden? 
 Tror du att de är så pass stora att det påverkar resultatet av ert arbete eller är de 
snarare försumbara?  

o Har ni en förståelse för vad samhället förväntar sig av er?  
 Hur kommer denna bild förändras i framtiden tror du? Kommer lokalsamhället att 
ha samma förväntningar på er om 10, 15, 20, 100 år? 

o Vem uttalar sig i dessa frågor från er sida? Vem ansvarar för kommunikationen för 
Boliden? Hos er?  
 

o Arbetar ni långsiktigt med partnerskap med lokalsamhället?  
 Hur gör ni det sådana fall? Hur resonerar ni kring val av entreprenörer och 
underleverantörer, kopplat till tidigare fråga – ser ni några vinster i att ha långsiktiga 
”win win- relationer med lokala leverantörer?  

o Hur resonerar ni kring teknikutveckling/större investeringar som medför ökad 
automatisering kontra ändrad sysselsättningsgrad vid verksamhetsorterna?  
 



 

IV 

o Hur resonerar ni kring tillfälliga anställningar (exempelvis projektanställningar) kontra 
tillsvidareanställningar? 

 
o Hur ser du på samhällsengagemang och dessa frågors roll i Boliden i framtiden?  
 Kommer de öka/minska/förbi oförändrade i vikt? Strategiskt från 
ledningssynpunkt, kommer mer resurser behövas/kunna läggas på detta?  

o Är det något mer du vill tillägga på området, annat som jag bör veta och ha med i 
studien?  

 

  



 

V 

BILAGA B – RAPPORTERINGSPRINCIPER ENLIGT 
GLOBAL REPORTING INITIATIVE, VERSION 4.  

Nummer Aspekt Rubrik Rapportering 
G4 - S01 Lokala samhällen Andel operationer med 

implementerade 
engagemang för 
lokalsamhället, 
konsekvens-
beskrivningar och 
utvecklings-program 

Användandet av: 
• Sociala konsekvensbeskrivningar, inklusive en 

dimension innehållande kön, baserade på 
deltagande processer  

• Miljökonsekvensbeskrivningar och 
fortlöpande övervakning 

• Offentliggörande av resultat från ovanstående 
konsekvensbeskrivningar 

• Utvecklingsprogram för lokalsamhället 
baserade på behov för dessa 

• Intressentinvolvering baserade på 
kartläggning av intressenter 

• Breda konsultationsgrupper med deltagare 
från lokalsamhället, inkluderande utsatta 
grupper 

• Arbetsråd, arbetsmiljögrupper och anda 
grupperingar för anställda vilka kan hantera 
påverkan av företaget 

• Formell, lokal klagomålshantering för  

G4 - S02 Lokala samhällen Verksamheter med 
signifikant faktiskt och 
potentiell negativ 
inverkan på lokala 
samhällen 

Rapportera: 
• Plats för verksamheten 
• Den signifikanta faktiska och potentiella 

negativa inverkan av verksamheten 

G4 - S03 Anti-korruption Procentuellt och totalt 
antal operationer tillsatta 
för att hantera risker 
relaterade till korruption 
och identifierade, 
signifikanta risker  

Rapportera: 
• Procentuellt och totalt antal operationer 

tillsatta för att hantera risker relaterade till 
korruption 

• Antal signifikanta risker relaterade till 
korruption som identifierats via en 
riskbedömning 

G4 – S04 Anti-korruption Kommunikation och 
utbildning i anti-
korruptions policys och 
rutiner 

Rapportera: 
• Procentuellt och totalt antal anställda i 

styrande organ vilka organisationens anti-
korruptionspolicys och rutiner har 
kommunicerats till, uppdelat i regioner 

• Procentuellt och totalt antal anställda vilka 
organisationens anti-korruptionspolicys och 
rutiner har kommunicerats till, uppdelat i 
anställningskategori och regioner.  

• Procentuellt och totalt antal företagspartner 
vilka organisationens anti-korruptionspolicys 
och rutiner har kommunicerats till, uppdelat i 
kategori av partner och regioner 

• Procentuellt och totalt antal anställda i 
styrande organ vilka utbildats i anti-
korruption, uppdelat i regioner  

• Procentuellt och totalt antal anställda vilka 
utbildats i anti-korruption, uppdelat i 
anställningskategorier och regioner  
 



 

VI 

G4 – S05 Antikorruption Bekräftat antal 
incidenter kopplade till 
anti-korruption och 
vidtagna åtgärder 

Rapportera: 
• Totalt antal och arten av bekräftade incidenter 

kopplade till anti-korruption 
• Totalt antal incidenter i vilka anställda 

avskedats eller disciplinerats för korruption.  
• Totalt antal bekräftade incidenter när kontrakt 

med företagspartners har avslutats eller inte 
förnyats på grund av överträdelser relaterade 
till korruption.  

• Offentliga rättsfall rörande korruption 
kopplade till organisationen eller dess 
anställda under rapporteringsperioden samt 
utfallet av dessa rättsfall.  

G4 – S06 Public Policy Totalt värde av politiskt 
bidrag per land och 
förmånstagare  

Rapportera:  
• Totalt monetärt värde av finansiella och andra 

politiska bidrag gjorda direkt från 
organisationen per land och förmånstagare 

• Hur det monetära värdet av alternativa bidrag 
har uppskattats, om applicerbart 

G4 – S07 Antikonkurrens 
uppförande  

Totalt antal juridiska 
åtgärder för anti- 
konkurrens uppförande, 
antitrust och monopol-
utövande samt utfallet av 
dessa 

Rapportera: 
• Totalt antal juridiska processer, pågående eller 

avslutade under rapporteringsperioden, 
rörande anti-konkurrensbeteende och brott 
mot antitrust och monopolutövande i vilka 
organisationen har haft någon part. 

• Huvudsakliga utfallet av ovanstående juridiska 
processer, inkluderande beslut eller domar.  

G4 – S08 Överenstämmelse Monetärt värde av 
signifikanta böter och 
totalt antal icke-
monetära sanktioner för 
att ej ha följt lagar och 
regler 

Rapportera  
• Signifikanta böter och icke monetära 

sanktioner i termer av totalt monetärt värde, 
antal icke-monetära sanktioner och fall som 
genomgått tvistlösningsmekanismer 

• Kontexten där dessa signifikanta böter och 
icke-monetära sanktioner uppkommit 

• Om organisationen inte har identifierat fall där 
lagar och regler inte följts är en notis om detta 
tillräckligt 
 

G4 – S09 Leverantörsutvärdering 
för inverkan på samhället 

Andel av nya 
leverantörer som 
genomsöktes med 
kriterier för 
samhällspåverkan 

Rapportera: 
• Andel av nya leverantörer som genomsöktes 

med kriterier för samhällspåverkan 



 

VII 

G4 – S10 Leverantörsutvärdering 
för inverkan på samhället 

Signifikant faktisk och 
potentiell negativ 
påverkan på samhället i 
försörjningskedjan och 
vidtagna åtgärder 

Rapportera: 
• Antal leverantörer som utvärderats för sin 

samhällspåverkan 
• Antal leverantörer som identifierats ha 

signifikant faktisk och potentiell negativ 
påverkan på samhället 

• Faktisk och potentiell negativ påverkan på 
samhället som identifierats i leverantörskedjan 

• Andelen av leverantörer som identifierats med 
signifikant faktisk och potentiell negativ 
påverkan på samhället vilka vidtagit åtgärder 
efter att ha tagit del av utvärderingen 

• Andel leverantörer som identifierats med 
signifikant negativ faktisk och potentiell 
samhällspåverkan vilka relationen med 
avslutats efter att ha delgivits resultatet av 
utvärderingen, samt varför.  
 

G4 – S11 Klagomålsmekanism för 
samhälls-påverkan 

Antal klagomål rörande 
påverkan på samhället 
som inkommit och 
hanterats genom en 
formell klagomåls-
hanteringsprocess  

Rapportera: 
• Antal klagomål som ifyllts genom en formell 

klagomålshanteringsprocess under 
rapporteringsperioden.  

• Hur många av dessa klagomål som 
presenterats samt hur många som lösts under 
rapporteringsperioden.  

• Antal klagomål rörande samhällspåverkan som 
insänts före perioden och sedan lösts under 
rapporteringsperioden  

 

  



 

VIII 

BILAGA C – RAPPORTERINGSPRINCIPER ENLIGT GLOBAL REPORTING 
INITIATIVE VERSION 3 
 

Nummer  Aspekt Rapportering 
G3 – S01 Lokalsamhället Natur, omfattning och effektivitet av alla program och praktiska 

aktiviteter som bedömer och hanterar påverkan av verksamhet som 
påverkar lokalsamhället, inkluderat uppstart, drift och lämnande av 
område 

G3 – S02 Korruption Procentuell andel och totalt nummer av enheter som analyserats för 
korruptionsrelaterade risker 

G3 – S03 Korruption Andel av de anställda som tränats i organisationens anti-
korruptionspolicys och procedurer. 

G3 – S04 Korruption Vidtagna åtgärder som svar mot incidenter rörande korruption 
G3 – S05 Public Policy Positioner och deltagande i utveckling och lobbying rörande public 

policy 
G3 – S06 Public Policy Totalt värde av finansiellt stöd och bidrag till politiska partier, 

politiker och relaterade institutioner per land 
G3 – S07 Anti-konkurrens 

beteende 
Totalt nummer av rättsliga åtgärder rörande anti-
konkurrensbeteende och monopolbeteende samt resultatet av dessa 

G3 – S08 Överensstämmelse Monetärt värde av signifikanta viten och böter och totalt antal icke-
monetära sanktioner för icke-överensstämmelse med lagar och andra 
regelverk.  

 


