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Sammanfattning  

Företags intressenter ställer allt högre krav på företagens hållbarhetsarbete, där de 

miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna är i centrum. För att företag ska kunna visa 

att de fullföljer ansvaret kring arbetet med hållbarhet, upprättar företagen en 

hållbarhetsredovisning, där främst riktlinjer från Global Reporting Initiative (GRI) används. 

I GRI är en av principerna intressentinkludering, som innebär att företag ska föra en dialog 

med intressenter, för att på så sätt få ta del av intressenters åsikter och genom detta bidra till 

en mer användbar och trovärdig hållbarhetsredovisning. Med utgångspunkt i företags 

intressentdialog och vad som tidigare studier behandlar inom ämnet, har denna studie 

förklarat hur svenska börsnoterade företag identifierar, prioriterar och involverar intressenter 

i hållbarhetsredovisningen, samt hur företagens intressenter inverkar på 

hållbarhetsredovisningar. 

 

För att uppfylla studiens syfte samt besvara dess problemformuleringar har studien utförts 

med hjälp av en kvalitativ metod, i form av intervjuer, där sju svenska börsnoterade företag 

har intervjuats som hållbarhetsredovisar enligt GRI. Resultaten av studien visar att de 

undersökta svenska börsnoterade företagen identifierar och prioriterar intressenter, där de 

identifierade intressenterna är de intressenter som påverkar eller påverkas av företagen. De 

prioriterade intressenterna anses enligt de undersökta företagen vara de som i högre grad 

påverkar eller som i högre grad påverkas av företagens verksamheter. Intressenterna blir även 

av de undersökta svenska börsnoterade företagen involverade, detta via olika dialogmetoder 

som beror på vilken intressentgrupp det berör. Slutligen visar studien att intressenter till de 

undersökta svenska börsnoterade företagen även inverkar på företagens 

hållbarhetsredovisningar, där det kan ses att en del intressenter har mer inflytande än andra. 

 

 

 

 

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, intressentdialog, identifiering, prioritering, involvering, 

inverkan, GRI, svenska börsnoterade företag 

 



Abstract  

Corporate stakeholders place increasingly high demands on companies regarding the 

sustainability work, where the environmental, social and economic aspects are at the center. 

In order for companies to demonstrate that they are in charge of the sustainability work, 

companies establish a sustainability report, primarily using Global Reporting Initiative (GRI) 

guidelines. In GRI one of the principles is stakeholder inclusiveness, which means that 

companies should engage in dialogue with stakeholders in order to gain access to 

stakeholders' views, and thereby contribute to a more useful and credible sustainability 

report. Based on the company's stakeholder dialogue and what previous research deal with 

within the subject, the study has explained how Swedish listed companies identify, prioritize 

and involve stakeholders in the sustainability report, as well as how companies' stakeholders 

influence the sustainability reports. 

 

In order to fulfill the purpose of the study and answer its problem formulations, the study has 

been conducted using a qualitative method, in the form of interviews, in which seven Swedish 

listed companies have been interviewed, who are using GRI guidelines when they are 

establishing the sustainability reports. The results of the study show that the surveyed 

Swedish listed companies identify and prioritize stakeholders, where the identified 

stakeholders are the stakeholders that affect or are influenced by the companies. Priority 

stakeholders are, according to the companies surveyed, considered to be those that 

increasingly influence or are increasingly affected by business activities. The stakeholders will 

also be involved in the surveyed Swedish listed companies, through different dialogue 

methods depending on which stakeholder group it concerns. Finally, the study shows that 

stakeholders of the Swedish listed companies surveyed also in some way affect the 

companies' sustainability reports, where it can be seen that some stakeholders have more 

influence than others. 
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Förord 

Vi vill ta tillfället i akt att tacka alla som genom processens gång har hjälpt och stöttat oss. Vi 

vill därmed tacka vår handledare Marina Grahovar för all feedback genom resans gång. Tack 

även till våra opponenter som med goda råd bidragit till att göra uppsatsen än bättre.  

Stort tack även till alla intervjurespondenter som har ställt upp på intervjuer och gjort denna 

uppsats genomförbar.  

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till våra familjer som under tidens gång ställt upp och 

stöttat oss under hela vägen. 

 

Skövde, juni 2018. 

Emelie Gunnarsson och Sofie Nordmark 
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1. Inledning  

 För att läsaren ska introduceras till studiens problemområde beskriver problembakgrunden 

företags arbete med hållbarhetsredovisning och riktlinjen Global Reporting Initiative (GRI) som 

företag kan välja att upprätta redovisningen utefter. Problembakgrunden avrundas med att 

definiera begreppet intressentdialog, vilken är en del av företags process vid upprättandet av 

hållbarhetsredovisning. För att läsaren ska få en djupare förståelse för studiens 

problemområde efterföljs problembakgrunden av en problemdiskussion där 

intressentdialogen berörs djupare. Kapitlet avslutas till sist med studiens 

problemformuleringar samt syfte.  

 

1.1 Problembakgrund  

Ett företags intressenter är de individer eller grupper som har en påverkan eller som påverkas 

av företaget, vilka kan variera beroende på vilken slags verksamhet som företaget bedriver 

(Williams & Adams, 2013). Exempel på intressenter är investerare, kunder, konkurrenter, 

leverantörer, anställda, samhället och staten (Buchholz & Rosenthal, 2005). Dessa 

intressenter har allt högre förväntningar på företags ansvarstagande kring ekonomiska, 

sociala och miljömässiga frågor, vilket har resulterat i att företag upprättar 

hållbarhetsredovisning (Hahn & Kühnen, 2013). Hållbarhetsredovisningen som företag 

upprättar, visar hur företag via dess handlingar och värderingar arbetar med att bidra till en 

mer hållbar ekonomi (Sjöström, 2014). I hållbarhetsredovisningen bör företag således 

redovisa vilka sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser som företagets verksamhet 

orsakar (Ibid).  

 

När företag upprättar hållbarhetsredovisning finns det idag flera offentliggjorda riktlinjer som 

de kan använda sig av i samband med processen, där Roca och Searcy (2012) menar att Global 

Reporting Initiative (GRI) är den ledande riktlinjen. I GRI återfinns bland annat de 

miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser som företag orsakar och som därav kan 

vara väsentliga att redovisa om (GRI, 2016). För att företag ska få en uppfattning om vilka 

väsentliga områden som ska redovisas menar Eccles, Krzus, Rogers och Serafeim (2012) att 

intressenter bör involveras och tas hänsyn till, då dessa bör ha en inverkan i företags 

hållbarhetsredovisningar. Tidigare forskning (Perret, 2003) anser också att företag ska 
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involvera intressenter, då intressenternas krav och förväntningar bidrar till att utveckla 

företags hållbarhetsarbete.  

 

När intressenter involveras ska företag enligt GRI:s riktlinjer upprätta olika processer (GRI, 

2016). Dessa processer ska bidra till att samla in information från företags intressenter, och 

därav medföra att intressenter blir delaktiga i företags arbete kring hållbarhetsredovisning 

(Ibid). En av de processer som företag kan upprätta är enligt Frostenson, Helin och Sandström 

(2015) en dialog med intressenter, benämnd intressentdialog. En intressentdialog är en 

kontinuerlig dialog mellan företag och intressenter där företag ständigt ska hålla sig 

uppdaterade om intressenternas krav och förväntningar (Perret, 2003). Dialogen kan enligt 

Pedersen (2006) se ut på olika sätt, den kan innebära allt från att vara fokuserad på specifik 

information som företaget och dess intressenter samtalar om, till att vara en dialog där ett 

bredare forum och ett stort urval av frågor diskuteras. Informationen från dialogen ämnas 

sammanföras, för att därefter balansera de krav och förväntningar intressenter har på 

företags hållbarhetsarbete. Detta för att företagen sedan ska kunna använda den 

sammanförda informationen vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen (Perret, 2003). Då 

företag genom intressentdialog tar hänsyn till intressenters åsikter, menar Frostenson et al. 

(2015) att företags hållbarhetsredovisningar blir trovärdiga och relevanta och således 

användbara, något som är av stor vikt för användarna av företags hållbarhetsredovisningar. 

Där Frostenson et al. (2015) menar att de huvudsakliga användarna av företags 

hållbarhetsredovisningar anses vara företags aktieägare och investerare.  

 

 

1.2 Problemdiskussion 

Tidigare forskning (Habisch, Patelli, Pedrini & Schwartz, 2011) betonar vikten av att företag 

bör föra en dialog med intressenter för att anpassa affärsverksamheten till de olika aktörerna 

som finns i det samhälle företaget verkar inom. Det kan dock ses att företag står inför en 

utmaning att tillmötesgå de krav som intressenternas förväntningar innebär vad gäller de 

miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna, detta då företagen behöver tolka, hantera 

och förstå de olika förväntningarna (Amran & Keat Ooi, 2014; Hsu, Lee & Chao, 2013; 

Grushina, 2017).  
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Amran och Keat Ooi (2014) beskriver att företag på bästa sätt tillmötesgår intressenternas 

krav och förväntningar genom att rikta in sig på utvalda intressenter. Hsu et al. (2013) 

beskriver att företag, för att inrikta sig på utvalda intressenter, inledningsvis ska identifiera 

företagets intressenter. Identifieringen efterföljs sedan av en prioritering av intressenterna, 

vilket innebär att företag inriktar sig på utvalda intressenter (Hsu et al., 2013). Då intressenter 

prioriteras får företaget information kring intressenternas förväntningar och respons om 

företagets hållbarhetsarbete och rapportering (Amran & Keat Ooi, 2014; Hsu et al., 2013). Att 

intressenter engageras ger ett intryck av företagsansvar, vilket Greenwood (2007) menar då 

hon anser att intressenter även ska involveras för att företag ska betraktas som ansvarsfulla 

av samhället. 

 

I en studie av Kaur och Lodhia (2018) visas att det finns en mängd olika möjligheter att 

involvera intressenter i en dialog, där exempel är kundundersökningar, ledningsgruppsmöten 

och medarbetarsamtal. Pedersen (2006) menar också att intressentdialogen kan anta ett antal 

olika former. Dock antyds att agendan i dialogen och reglerna för hur dialogen förs i största 

utsträckning bestäms av företaget, vilket enligt Pedersen (2006) innebär en begränsning i 

intressentdialogen. Att företag inte använder en intressentdialog vid framtagning av 

hållbarhetsredovisning är något som redogörs för i en studie gjord av Lingenfelder och Thomas 

(2011), där resultatet visar att företagen saknade en omfattande intressentdialog för att 

utveckla hållbarhetsredovisningen. Det observerades även att bolagen inte genomförde en 

formell process som kunde bidra till en förbättring av hållbarhetsredovisningen, vilket 

resulterade i att de undersökta företagen misslyckades att tillgodose intressenternas 

informationsbehov. Studien av Kaur och Lodhia (2018) visar däremot att involvering av 

intressenterna spelar en betydande roll i företags process att ta fram hållbarhetsredovisning, 

då de påvisar att en rad olika intressenter har en inverkan på företagens beslut om utveckling 

av hållbarhetsredovisningen samt olika hållbarhetsindikatorer.  

 

Vad gäller informationen som uppkommer då intressenterna involveras menar Manetti (2011) 

att den kan användas på olika sätt, exempelvis kan informationen från intressenterna ses som 

ett verktyg för beslutsfattande eller användas för att enbart erhålla råd. Manetti (2011) 

poängterar dock att dialogen som förs med företagets intressenter inte alltid är underlag till 

vad som redovisas i hållbarhetsrapporten. Något som Borglund, De Geer och Hallvarsson 
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(2009) konstaterar, då de anser att det är ovisst i vilken grad intressenterna inverkar på 

hållbarhetsredovisningen och dess innehåll. Detta då de menar att en svårighet föreligger för 

företag att bedöma hur mycket hänsyn som ska tas till intressenternas åsikter, då företag 

utöver intressenternas krav och förväntningar också bör se till företagets mål och strategier.  

 

I GRI:s princip om intressentinkludering är det av vikt att företag redogör för vilken strategi 

som används för att identifiera företagets intressenter, hur de beslutar vilka intressenter de 

ska engagera sig i, hur och när de ska engagera sig med dem samt hur involveringen av de 

utvalda intressenterna har påverkat innehållet i bland annat företagets 

hållbarhetsredovisning (GRI, 2016). Detta till trots vidhåller Arvidsson (2017) i en artikel i 

Tidningen Balans, att mer än hälften av alla svenska börsnoterade företag enbart redovisar i 

hållbarhetsredovisningen att de genomför intressentdialoger samt vilka intressentaktiviteter 

de utför. Arvidsson (2017) menar fortsättningsvis att börsbolagen inte redogör för hur de 

väljer ut vilka intressenter som är av särskild vikt att engagera sig i, eller varför dessa 

intressenter väljs för att inkluderas i företagets intressentaktiviteter. 

 

Tidigare studier som redogjorts för i ovanstående problemdiskussion har inte fokuserat på att 

studera hela kedjan från identifiering av intressenter till hur intressenter i slutändan inverkar 

på företags hållbarhetsredovisningar. Det kan därför ses intressant att bidra till tidigare 

studiers insikter genom att skapa en förståelse för hur den svenska kontexten, med fokus på 

svenska börsnoterade företag, i ett första skede identifierar intressenter till hur intressenterna 

i slutändan inverkar på företagens hållbarhetsredovisningar.  
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1.3 Problemformulering  

Utifrån studiens problemdiskussion har följande frågeställningar formulerats: 

 Hur identifierar, prioriterar och involverar svenska börsnoterade företag intressenter 

vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen?  

 Hur inverkar intressenter på vad som redovisas i hållbarhetsredovisningen?  

 

Med inverkar menas hur intressenters åsikter bidrar till det innehåll som redovisas i 

hållbarhetsredovisningen.   

 

 

1.4 Syfte  

Syftet med studien är att utifrån ett företagsperspektiv förklara hur svenska börsnoterade 

företag identifierar, prioriterar och involverar intressenter för att skapa en förståelse för 

intressenters roll i att forma hållbarhetsredovisningens innehåll. Studiens syfte ämnar vidare 

att förklara hur intressenter inverkar på svenska börsnoterade företags 

hållbarhetsredovisningar. Detta för att också skapa en förståelse för vilken hänsyn företagen 

tar till intressentdialogen då de bedömer vad som är väsentligt att redovisa. 

Studien är av relevans för företags intressenter, men även för användarna av 

hållbarhetsredovisningen, då de båda får en större förståelse kring hur intressenter i ett första 

skede identifieras till huruvida intressenterna i slutändan inverkar på den information som 

yttrar sig i hållbarhetsredovisningen.  
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2. Teoretisk referensram  

 I studiens andra kapitel ges en redogörelse för intressentteorin, som ska skapa en förståelse 

för hur företag identifierar och prioriterar intressenter, samt hur företags intressenter inverkar 

på hållbarhetsredovisningen. Därefter redogörs för tidigare studier inom ämnet som 

behandlar studiens huvudsakliga begrepp; identifiering, prioritering och involvering samt 

intressenters inverkan på hållbarhetsredovisningen. Kapitlet sammanställs i slutet med 

studiens analysmodell, vilken syftar att ligga till grund för studiens analys.  

  

2.1 Val av teori 

Då studien utgår ifrån ett företagsperspektiv med fokus på den dialog företag för med 

intressenter ansågs intressentteorin lämplig. Detta då teorin beskriver relationen mellan 

företag och intressenter, där företag anses beroende av intressenter för framtida överlevnad. 

Intressentteorin berör även väsentliga delar för studien, såsom identifiering av intressenter 

samt en definition av företags intressenter, vilket är ytterligare belägg för att den valda teorin 

är användbar för studien. 

 

2.1.1 Intressentteorin  

Freeman (1984), upphovsman till intressentmodellen, menar att en intressent till ett företag 

definieras som “any group or individual who can affect or is affected by the achievement of 

the organization's objectives” (Freeman, 1984, s. 46). Enligt denna definition menar Freeman 

(1984) att företag ska identifiera de intressenter som de anser påverkar eller påverkas av 

företaget, och utifrån detta sedan prioritera de intressenter som passar in utifrån företagets 

verksamhet (Gray, 2001).  

 

Vid prioritering av ett företags intressenter kan dessa delas in i primära och sekundära 

intressenter, där de typiska primära intressenterna omfattas av aktieägare, investerare, 

konsumenter, anställda och leverantörer (Clarkson, 1995). För företag är det av vikt att hålla 

en god relation till de primära intressenterna genom att ta hänsyn till och tillgodose de krav 

och förväntningar som intressenterna har. Utan de primära intressenterna blir företags 

överlevnad hotad, då företag är beroende av den relation som de har till de primära 

intressenterna för att de ska kunna fortsätta verksamheten (Ibid). 
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Företags sekundära intressenter, som exempelvis kan vara olika intresseorganisationer och 

media, påverkar inte på samma sätt företags framtida överlevnad såsom de primära 

intressenterna (Grafström, Göthberg & Windell, 2015). Detta av den orsaken att de sekundära 

intressenterna endast influerar företagen, och inte påverkar beslutsfattandet, såsom de 

primära intressenterna (Clarkson, 1995). Herremans, Nazari och Mahmoudian (2016) menar 

att intressentteorin således är ett stöd i processen då företag ska bestämma vilka intressenter 

som företag ska visa engagemang emot. 

 

2.1.2 Intressentteorins användbarhet i studien  

Intressentteorin ska användas i denna studie för att förklara och skapa en förståelse för hur 

företag identifierar och prioriterar intressenter, främst med hjälp av Freemans (1984) 

definition. Teorin ska också användas för att genom primära och sekundära intressenter skapa 

en förståelse för hur intressenter inverkar på företags hållbarhetsredovisningar.  

 

Nedan redogörs för insikter som framkommit ur tidigare studier, som ska användas för att 

tolka och analysera studiens empiriska data.  

 

 

2.2 Identifiering och prioritering av företags intressenter  

Freeman (1994) har enligt Mitchell, Agle och Wood (1997) gett styrka åt definitionen ”The 

Principle of Who and What Really Counts”. Mitchell et al. (1997) menar att definitionen skapar 

frågor kring vilka som är företags intressenter, och vilka intressenter som företagsledningen 

observerar.  

 

Hsu et al. (2013) menar att företags process med att föra en intressentdialog inleds med en 

process att identifiera intressenter, vilket Escoubés (1999) menar är av vikt för att kunna 

samstämma företags huvudsakliga mål med intressenters förväntningar och krav. För att 

identifiera intressenter använder Mitchell et al. (1997) Freemans (1984) definition av 

intressenter, vilken används i intressentteorin. Ur denna definition tar Mitchell et al. (1997) 
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utgångspunkt för att definiera tre olika variabler; makt, legitimitet och angelägenhet, som 

förklarar hur företag identifierar intressenter. 

 

Den första variabeln, makt, innebär att intressenterna bedöms utefter vilken mån de har 

förmåga att påverka de beslut som företag fattar. Det krävs att företag är medvetna om den 

makt som intressenten besitter för att denne ska identifieras som en framträdande intressent. 

Makt kan kombineras med såväl variabeln om legitimitet som med angelägenhet. Detta då 

makt kan skapa auktoritet genom legitimitet men också påverka huruvida en intressent 

bedöms enligt variabeln angelägenhet (Mitchell et al., 1997). Den andra variabeln legitimitet 

innebär i vilken mån intressenten accepteras av företaget och samhället (Ibid). Där Carroll 

(1991) menar att desto mer närstående en intressent anses till ett företag desto mer 

legitimitet kan intressenten tilldelas av företaget. Vad gäller den tredje variabeln, 

angelägenhet, tar den enligt Mitchell et al. (1997) hänsyn till att relationer är föränderliga. 

Variabeln innebär att hänsyn tas till hur viktigt det är att intressenternas krav eller 

förväntningar ägnas direkt observans åt (Ibid).  

 

Nästa steg är enligt Escoubés (1999) att selektera vilka av intressenterna som företag ska lägga 

resurser på, således vilka intressenter som ska prioriteras av de intressenter som har 

identifierats. Detta då alla identifierade intressenter inte har samma värde för företaget, vilket 

innebär att företag inte kommer att engagera sig i samtliga identifierade intressenter (Ibid). 

Vid detta skede menar Pedersen (2006) att det är av vikt att viktiga intressenter för företagen 

inte utesluts, då det skulle leda till att de förväntade fördelarna från dialogen blir begränsade. 

 

Escoubés (1999) har också använt sig av de tre variablerna makt, legitimitet och angelägenhet 

för att förklara hur intressenter identifieras, men även prioriteras. I studien menas att då en 

intressent utifrån företaget bedöms på en hög nivå inom samtliga dessa variabler, innebär 

detta att intressenten kan ses som en prioriterad intressent för företaget.  

Då processen fortlöper med att prioritera vilka intressenter som företag ska lägga resurser på 

menar Crane och Ruebottom (2011) att makt är den främsta variabeln att ta hänsyn till. Detta 

menar även Parent och Deephouse (2007) då de anser att variabeln makt är nödvändig för att 

en intressent ens ska bli identifierad.    
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2.3 Involvering av företags intressenter  

En anledning till att företag bör involvera intressenter är för att säkerställa att innehållet i 

företagets hållbarhetsredovisning är väsentligt. Att involvera företags intressenter kan också 

möjliggöra att företags hållbarhetsarbete utvecklas och förs framåt (Grahovar, 2016). Detta 

till trots involverar företag i stor utsträckning inte intressenter då de arbetar med att ta fram 

företagets hållbarhetsredovisning. Orsaker till detta kan vara att personer som innehar en 

huvudroll i framtagandet av företagets hållbarhetsredovisning inte har involverat företagets 

intressenter, att intressenters åsikter framställts som extrema samt på grund av ekonomiska 

och geografiska skäl (Ibid).  

 

Vid företags involverande av intressenter menar Escoubés (1999) att det är de intressenter 

som blir prioriterade av ett företag, som också är de intressenter som företaget kommer att 

lägga resurser på och föra en dialog med. Detta menar även Gray, Dey, Owen, Evans och Zadek 

(1997) då de anser att det är företagen själva som utser vilka av företagens intressenter som 

de ska lägga resurser på och ha ett ansvar gentemot. 

 

Den dialog som företag för med intressenter, kan anta en mängd olika former enligt Johansen 

och Ellerup Nielsen (2011). Där det kan förekomma både telefonsamtal, konferenser, e-post 

etc. för att involvera intressenter (Grahovar, 2016). Johansen och Ellerup Nielsen (2011) lyfter 

fram vikten av att företag bör använda sig av en lämplig dialogform för varje specifik 

intressentgrupp, för att de ska kunna förstå intressenternas olika förväntningar. Maon, 

Lindgreen och Swaen (2009) förklarar också detta genom att de menar att det krävs olika 

metoder för att företag ska kunna utveckla hållbarhetsarbetet. Ett exempel är att ett 

strukturerat formulär bidrar till att företag får vetskap om intressenters förväntningar, medan 

en löpande dialog med företagets intressenter hjälper företaget att förstå särskilda frågor 

(Ibid). Utöver strukturerade formulär kan intressenter också involveras i form av 

telefonsamtal, konferenser och e-post (Grahovar, 2016).  

 

Pedersen (2006) menar liksom Johansen och Ellerup Nielsen (2011) att intressentdialogen kan 

anta flera olika former, allt ifrån information om hur företag arbetar med hållbarhet, till en 

öppen dialog som innehåller ett brett spektrum av olika hållbarhetsfrågor. Dock tenderar 

kvaliteten på intressentdialogerna att variera, något som Pedersen (2006) förklarar genom att 
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intressenterna kan involveras i olika stor utsträckning. En förutsättning för att dialogerna ska 

ha hög kvalitet är att intressenterna involveras genom bland annat öppna frågor, där 

intressenter får möjlighet att fritt uttrycka åsikter. I de fall företag i förväg bestämmer vilka 

ämnen och frågor som en intressentdialog ska baseras på, leder detta till en begränsning i hur 

intressenterna involveras (Ibid).  

 

I en studie gjord av Golob och Podnar (2014) visas att en dialog med intressenter kan 

praktiseras på flera olika sätt, där företag är den part som kontrollerar agendan i dialogen, 

vilket leder till en ojämn grad av jämlikhet mellan parterna. Detta hänförs till att dialogen 

karaktäriseras av bristfällig ömsesidighet. Ytterligare resultat som lyfts fram i studien är att 

företagen använde en dialog med intressenterna endast i de fall ett problem skulle lösas, 

således tillämpade de utvalda företagen inte en kontinuerlig dialog (Ibid).  

 

 

2.4 Intressenters inverkan på företags hållbarhetsredovisningar  

Eccles et al. (2012) menar att företag vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen bör lägga 

fokus på intressenter för att redovisningen ska innehålla väsentlig information för 

intressenterna, vilket således medför att intressenter har en inverkan på redovisningen. Detta 

menar också Pfeffer och Salancik (1978) då de även anser att de krav och förväntningar som 

ett företags intressenter har, är det som sedan utformar och reglerar företagens 

redovisningar. Pedersen (2006) menar dock att det inte alltid är så lätt att ta hänsyn och 

involvera alla intressenters åsikter och meningar i företags hållbarhetsredovisningar, då 

företag oftast står inför den utmaningen att intressenter har olika uppfattning och syn på olika 

frågor som berörs. Borglund et al. (2009) vidareutvecklar detta då de menar att det är 

svårbedömt i vilken grad intressenterna inverkar på företags hållbarhetsredovisningar, då de 

också konkluderar att det är svårt för företag att veta vilken hänsyn som ska tas till 

intressenterna. 

 

Att visa hänsyn till samtliga intressenters åsikter kan enligt Pedersen (2006) leda till en 

missvisande och ofokuserad hållbarhetsredovisning, som istället för att främja alla 

intressenters intressen i slutändan leder till att inga intressenters intressen blir tillgodosedda. 

En fördel kan därmed ses när endast några av företagets intressenter involveras och blir 
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delaktiga i intressentdialogen, då det innebär ett effektivt sätt för att få fram ett 

beslutsunderlag som innehåller den information vilken de huvudsakliga användarna av 

redovisningen önskar (Ibid).  

 

Pedersen (2006) nämner även att intressentdialogen inte nödvändigtvis ger underlag till det 

som blir innehållet i hållbarhetsredovisningen. Något som även Manetti (2011) framför i hans 

studie, då han menar att intressentdialogen sällan fungerar som en grund för innehållet i 

företags hållbarhetsredovisningar. Pedersen (2006) menar därutöver att besluten som fattas 

i intressentdialogen också kan vara svåra att inkorporera till hållbarhetsredovisningen. Ett 

exempel på en svårighet kan vara då det uppstår hinder av ekonomisk karaktär, detta då 

intressentdialogen anses som resurskrävande, vilket kan påverka att viss information från 

dialogen bortses ifrån.  

 

Pedersen (2006) menar att företag övergripande beslutar och bestämmer över den dialog som 

de för med intressenter, och vilken inverkan den slutligen har på den information som 

redovisas i hållbarhetsredovisningen. Något som Borglund et al. (2009) menar då företag 

utöver intressenternas förväntningar, också bör se till företagets mål och strategier för att 

besluta vad som ska redovisas.  

 

  



 

 12 

2.5 Analysmodell  

 

 

 
 
 
 
 
Den teoretiska referensramen skapar en förståelse för intressentdialogens olika delar; 

identifiering, prioritering och involvering av intressenter samt hur intressenterna i slutändan 

inverkar på vad som redovisas i företags hållbarhetsredovisningar. Syftet med den framtagna 

analysmodellen är att den ska fungera som ett verktyg för att analysera studiens resultat 

kopplat till tidigare studier samt teori som belysts i den teoretiska referensramen. På detta 

sätt är studiens analysmodell ett hjälpmedel för att ta fram de kapitel i denna studie som 

behandlar empiri och analys, för att slutligen kunna besvara studiens problemformuleringar 

samt uppnå syftet med studien. 

 

Analysmodellen har utformats utefter den kedja som studien återkommer till; identifiering, 

prioritering, involvering samt intressenters inverkan på företags hållbarhetsredovisningar. 

Hsu et al. (2013) menar att intressentdialogen börjar med att företag identifierar intressenter, 

för att sedan selektera vilka av de identifierade intressenterna som ska anses som prioriterade 

(Escoubés, 1999). Då det i den teoretiska referensramen redogjorts för att tidigare studier 

Figur 1: Egenupparbetad analysmodell 
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(Escoubés, 1999; Crane & Ruebottom, 2011; Parent & Deephouse, 2007) benämner företags 

identifiering samt prioritering av intressenter utifrån Mitchell et al.’s (1997) tre begrepp; makt, 

legitimitet och angelägenhet, kommer dessa begrepp att användas för att analysera hur 

företagen i studien identifierar och prioriterar intressenter.  

 

De intressenter som har makt menar Mitchell et al. (1997) är de identifierade intressenter som 

har förmåga att påverka beslut som fattas i företag. Nyckelord i det empiriska materialet för 

variabeln makt är således påverka. Variabeln legitimitet kommer utifrån det empiriska 

materialet att tolkas enligt Carroll (1991) som menar att en intressent har mer legitimitet 

desto närmare intressenten är företaget affärsmässigt. Variabeln angelägenhet kommer att 

tolkas i det empiriska materialet utifrån Mitchell et al.’s (1997) definition där de menar att 

angelägenhet tar hänsyn till att relationer är föränderliga. Nyckelord som kommer att 

användas för att återkoppla till angelägenhet är om företagen anser att intressenter 

tillkommer eller faller bort.  

 

Gällande prioritering menar Escoubés (1999) att intressenter prioriteras då de inom 

variablerna bedöms på en hög nivå. Därmed kommer liknande nyckelord som används för 

identifiering av intressenter även användas för prioritering av intressenter, med undantag att 

fokus kommer att vara hur intressenter bedöms på en högre nivå inom de tre variablerna.  

 

Ett vidare steg i kedjan enligt Escoubés (1999) är att de prioriterade intressenterna blir 

involverade, där ett flertal tidigare studier (Johansen & Ellerup Nielsen, 2011; Maon et al., 

2009; Pedersen, 2006) behandlar olika former av dialogmetoder i de fall prioriterade 

intressenter involveras. Grahovar (2016) menar däremot att intressenter tenderar att inte bli 

involverade. Analysmodellen ska därför vara behjälplig att förklara om företag involverar 

intressenter, samt hur dialogmetoder används i de fall intressenter involveras.  

 

Pedersen (2006) menar att det föreligger en svårighet att involvera företagens samtliga 

intressenter, då de har olika åsikter och förväntningar. Vidare menar Pedersen (2006) att 

intressentdialogen inte nödvändigtvis behöver inverka på hållbarhetsredovisningen, där också 

Manetti (2011) framför att intressentdialogen sällan ligger till grund för 

hållbarhetsredovisningens innehåll. Borglund et al. (2009) anser även att företag också bör ta 
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hänsyn till företagets mål och strategier då företag beslutar om redovisningens innehåll. Å 

andra sidan hävdar Eccles et al. (2012) att hänsyn bör visas till intressenterna, och således låta 

dessa ha en inverkan för att företaget ska möjliggöra att väsentlig information redovisas. Ett 

sista steg är därför att analysera hur intressenterna i slutändan inverkar på företags 

hållbarhetsredovisningar.  
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3. Metod  

I studiens tredje kapitel redogörs för studiens genomförande och tillvägagångssätt. I detta 

kapitel motiveras studiens val av metodval och urval, samt en förklaring och motivering för 

hur studiens intervjuer genomförts och hur insamlad data analyserats. Kapitlet redogör även 

för studiens trovärdighet, etiska överväganden samt metodkritik.  

  

3.1 Metodval 

Utifrån studiens syfte fordrades beskrivande information om företags intressentdialog från 

anställda med ansvar inom företags hållbarhetsarbete, vilket föranledde till att den kvalitativa 

metoden ansågs som användbar. Detta val kan styrkas då Jacobsen (2002) menar att den 

kvalitativa metoden lämpar sig då syftet är att erhålla en detaljerad beskrivning av ett ämne. 

Detta menar även Lind (2014) som nämner att de beskrivningar som den kvalitativa metoden 

möjliggör kan anpassas till det som är relevant i varje enskilt fall.  

Bryman och Bell (2017) menar att intervjuer är en kvalitativ metod där det finns möjlighet till 

följdfrågor, vilket bidrar till att de svar som ges tenderar att bli mer beskrivande. Därav ansågs 

intervjuer som en lämplig metod för att få detaljerad information kring hur svenska 

börsnoterade företag utför kedjan från identifiering av intressenter till intressenters inverkan 

på företagens hållbarhetsredovisningar, för att på så sätt bidra till att besvara studiens 

frågeställningar samt syfte.  

 

 

3.2 Datainsamling  

3.2.1 Insamling av sekundärdata 

Bryman och Bell (2017) menar att en genomgång av den existerande litteraturen inom det 

valda området skapar ett stöd för den valda undersökningsfrågan. Studier som redan existerar 

benämner Alvehus (2013) som sekundärdata. För att få vetskap om vilken sekundärdata som 

fanns inom det valda studieområdet användes främst vetenskapliga artiklar samt litteratur. 

De vetenskapliga artiklar som studien grundar sig på är samtliga peer reviewed och har tagits 

fram via söktjänsterna Google Scholar samt WorldCat Discovery. Utöver att samtliga 

vetenskapliga artiklar är peer reviewed har även den ursprungliga källan försökt användas för 

att öka tillförlitligheten och minska eventuella misstolkningar. Då Google Scholar använts har 
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även antalet publiceringar och citeringar tagits hänsyn till då vetenskapliga artiklar valts ut. 

För att finna lämpliga artiklar användes främst följande sökord; sustainability accounting, 

stakeholder dialogue samt stakeholder theory. Samtlig litteratur har inhämtats från 

biblioteket på Högskolan i Skövde, och har använts med syftet att komplettera de 

vetenskapliga artiklar som återfinns i studien. 

 

3.2.2 Urval 

För att uppnå studiens syfte ämnades det att intervjua anställda på olika företag som dagligen 

arbetar med företagets hållbarhetsarbete och därmed har vetskap om ämnet. Således 

tillämpades ett strategiskt urval, som enligt Alvehus (2013) betyder att tillvägagångssättet vid 

intervjuer innebär att de personer som besitter den förkunskap som är nödvändig för att 

kunna besvara de frågor som ställs väljs ut.  

 

Vid urvalet av vilka företag som skulle intervjuas fanns följande kriterier; det skulle vara 

svenska börsnoterade företag som var noterade på Stockholmsbörsen samt att företagen 

skulle tillämpa GRI vid upprättandet av hållbarhetsredovisning. Svenska börsnoterade företag 

valdes då Arvidssons (2017) artikel i Tidningen Balans belyser att majoriteten av svenska 

börsnoterade företag inte redogör i hållbarhetsredovisningen för processen kring hur de väljer 

vilka intressenter som är av särskild vikt för företagen, eller varför dessa intressenter väljs för 

att inkluderas i företagets intressentaktiviteter. GRI valdes för att företagen skulle ha samma 

utgångspunkt och riktlinjer gällande hur de ska upprätta hållbarhetsredovisning. Utefter dessa 

kriterier användes GRI:s databas för att se vilka företag i Sverige som använder sig av GRI:s 

riktlinjer, för att därefter via Avanzas hemsida undersöka om dessa företag var noterade på 

Stockholmsbörsen. Utifrån urvalet kontaktades de sjutton företag som uppfyllde kriterierna 

via mejl, varav sju företag tackade ja till en intervju, fem företag tackade nej och fem företag 

besvarade inte det utskickade mejlet. Efter sju intervjuer med ansvariga för företagens 

hållbarhetsarbete upplevdes att studiens problemformuleringar kunde besvaras samt att 

studiens syfte kunde uppnås. Detta i kombination med den tidsram som studiens begränsats 

till, gav upphov till att ingen vidare kontakt fördes med de företag som inte hade besvarat det 

utskickade mejlet.  
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3.2.3 Intervjuer 

Det finns flera sätt att utföra intervjuer på, däribland semistrukturerade intervjuer, som 

innebär att intervjupersonerna förbereder frågor som är av övergripande karaktär där dessa 

frågor inte har några förberedda svar (Alvehus, 2013). Vid en semistrukturerad intervju har 

även respondenten i högre grad möjlighet att påverka innehållet av intervjun, där det också 

förutsätts att intervjupersonerna aktivt arbetar med följdfrågor (Ibid). Då studien ämnar att 

få information om intervjurespondenternas arbete med företagens hållbarhetsredovisningar, 

med fokus på intressentdialogen, valdes semistrukturerade intervjuer. Detta för att således 

kunna skapa en diskussion med intervjurespondenterna, för att på denna grund inte endast 

få del av fakta, utan även få del av exempel från företagens arbete med intressentdialogen. 

Därmed upprättades en intervjuguide som grundades med influens av studiens analysmodell, 

som utgått ifrån de begrepp som studien fokuserar på; identifiering, prioritering, involvering 

samt intressenters inverkan på företags hållbarhetsredovisningar. 

 

Intervjuer har genomförts med hjälp av studiens intervjuguide, för att på så sätt styra vilka 

områden intervjun behandlar, men även för att kunna anpassa frågorna utifrån 

intervjurespondentens svar. Trost (2010) belyser detta då det är viktigt att vara flexibel med 

den ordningsföljd som frågorna ställs, då det är av större vikt att följa vad respondenten svarar 

och utifrån det följa upp vad som är av vikt att fortsätta fråga om. Som förberedelser inför 

intervjuerna och för att leda in samtalet på det som intervjuguiden ämnar få svar på, har det 

inför samtliga intervjuer lagts ner cirka 30 min på att läsa igenom relevanta delar av företagens 

hållbarhetsredovisningar, där fokus har legat på vad som har skrivits om den dialog som de 

för med intressenter.  

 

3.2.4 Genomförda intervjuer  

Utefter studiens intervjuguide genomfördes sju stycken intervjuer med anställda på de 

svenska börsnoterade företag som studiens urval grundar sig på. Dessa personer arbetar 

samtliga med hållbarhet, där de är delaktiga i företagets hållbarhetsfrågor samt redovisning. 

Samtliga genomförda intervjuer är utförda via telefon på grund av distansen mellan 

intervjurespondenterna och författarna av studien. Telefonintervjuerna varierade i tid, där 

den längsta intervjun varade i 47 minuter medan den kortaste intervjun varade i 18 minuter. 

Kritik som kan föras mot att föra en intervju via telefon är enligt Bryman och Bell (2017) att 
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det inte går att uppfatta respondentens kroppsspråk. Dock upplevdes detta till trots att 

intervjuerna gav den information som behövdes och att respondenterna uttryckte sig på ett 

sådant sätt att det kunde förstås att de hade kunskap om ämnet.  

 

Varje intervju började med frågan om respondenten godkände att samtalet spelades in. 

Därefter fortsattes intervjun med frågor kring den befattning som respondenten besitter inom 

företaget, för att få en avslappnad inledning innan de frågor som berörde intervjuguiden 

började diskuteras. I slutet av varje intervju tillfrågades intervjurespondenten hur de ställde 

sig till att företagets och respondentens namn publicerades i studien. En av 

intervjurespondenterna godkände redan vid intervjun att företagets och respondentens namn 

kunde publiceras, men efterfrågade istället en slutlig rapport. De övriga sex företagen önskade 

att få ett utkast av sammanställningen av intervjun, där de i en sådan sammanställning fick 

läsa det material från intervjun som ingår i studien. Av dessa sex företag godkände fyra företag 

att namn publiceras i studien, medan två av företagen önskade att vara anonyma. Då det har 

valts att presentera de övriga företagen och anställda med namn kommer pseudonym att 

användas i studien, där Företag A representeras av “Lars” samt Företag B representeras av 

“Louise”.  

 

 

3.3 Bearbetning och analys av data 

Bryman och Bell (2017) anför att en kvalitativ metod i form av intervjuer för med sig en 

svårighet då intervjuer oftast frambringar ett stort och svårhanterligt material, detta i form av 

anteckningar och sammanställningar. För att underlätta analysarbetet spelades samtliga 

intervjuer in för att sedan transkriberas, detta för att få en överblick över vilken information 

som intervjuerna framkallat. Transkriberingarna lästes sedan igenom flertalet gånger och de 

delar som var av väsentlighet för att besvara studiens problemformuleringar och således 

berörde den intervjuguide som intervjun utgick ifrån, markerades. Detta förfarande bidrog till 

att den del av intervjumaterialet som inte berörde innehållet i intervjuguiden, sorterades bort. 

Det material som sedan återstod kategoriserades under de rubriker som studien följer; 

identifiering, prioritering, involvering samt intressenters inverkan på företags 

hållbarhetsredovisningar. Vid kategoriseringen av materialet användes studiens analysmodell 

för att dela in materialet utefter de begrepp varje kategori innefattar. Efter kategoriseringen 
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av materialet upprättades studiens empirikapitel, vilket är indelat i ovanstående rubriker där 

varje respondents svar återges i underrubriker i form av företagets namn. Detta förfarande 

underlättade arbetet med att se samband och mönster mellan intervjurespondenternas svar.  

 

Utifrån studiens empiri analyserades sedan materialet i förhållande till studiens teoretiska 

referensram och analysmodell, där de begrepp som följer i den teoretiska referensramen, 

analysmodellen och även empirin återfinns i studiens analyskapitel.  

I analyskapitlet förs en diskussion kring de likheter och skillnader som kan utläsas mellan den 

insamlade datan och tidigare studier samt teori som studien berör för att kunna förklara de 

samband som existerar. 

 

 

3.4 Trovärdighet  

För att möjliggöra en bedömning av kvaliteten av en kvalitativ studie ska detta göras utifrån 

kriteriet om trovärdighet. Detta kriterium innehåller fyra olika delar; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt bekräftelse (Bryman & Bell, 2017). 

 

3.4.1 Tillförlitlighet 

Bryman & Bell (2017) menar att en tillförlitlighet av studiens resultat skapas då 

respondenterna bekräftat att intervjupersonerna uppfattat den sociala verklighet som 

studerats på ett korrekt sätt. För att styrka tillförlitligheten i resultatet från intervjuerna har 

sex av sju intervjurespondenter fått svaren återkopplade för att godkänna att dessa tolkats på 

ett korrekt sätt. Den sjunde respondenten önskade inte någon återkoppling varav någon 

sådan inte skede med denna respondent.    

 

3.4.2 Överförbarhet 

Då kvalitativa studier enligt Bryman och Bell (2017) i de allra flesta fall inriktar sig på få antal 

individer, för att studera på djupet och inte på bredden, föreligger således en begränsning i 

att studien kan betraktas som överförbar. Denna kvalitativa studie behandlar få antal 

individer, vilket leder till ett resultat som är svårt att generalisera till andra kontexter. Då 

studien syftar till att bidra med en djupare förståelse kring företags dialog med intressenter, 
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snarare än att försöka förklara ämnet på bredden, är syftet med studien således inte att den 

ska generaliseras till andra kontexter.  

 

3.4.3 Pålitlighet 

Pålitlighet i studien uppnås enligt Bryman och Bell (2017) då en redogörelse sker för samtliga 

moment som ingår i studiens process, detta för att läsaren ska kunna anta ett granskande 

förhållningssätt till studien. För att läsaren till denna studie ska kunna anta en granskande syn 

finns en redogörelse för samtliga faser av studiens process med tillhörande motiveringar kring 

de val som författarna av studien gjort. Enligt Lind (2014) ska studien också presenteras på ett 

sätt som är tydligt och strukturerat för läsaren, detta för att möjliggöra studiens pålitlighet. 

För att möjliggöra detta har studien kapitelinledning som ämnar ge läsaren en förståelse för 

kapitlets innehåll samt vad denne kan förvänta sig att läsa i respektive kapitel. Studien har 

också genomgående en tydlig struktur för att läsaren på bästa sätt ska kunna följa studien.  

 

3.4.4 Bekräftelse  

Bryman och Bell (2017) menar att bekräftelse uppnås då egna erfarenheter och värderingar 

inte påverkar genomförandet av studien. Genom att stor noggrannhet tillämpats 

genomgående i studien antar denna studie ett objektivt synsätt, således har det löpande 

kontrollerats att författarnas egna värderingar och tolkningar inte har påverkat studien. Det 

objektiva synsättet genomsyrade även intervjuerna då det lades vikt vid att frågor av ledande 

karaktär inte ställdes, detta för att respondenterna inte skulle bli styrda av 

intervjupersonernas värderingar.  

 

 

3.5 Etiska överväganden 

Inom samhällsvetenskapliga studier finns enligt Bryman och Bell (2017) ett visst antal kriterier 

som samtliga innehåller etiska aspekter att ta hänsyn till; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet samt falska 

förspeglingar. Samtliga av dessa aspekter har genomgående tagits hänsyn till i denna studie. 

Informationskravet innebär att de berörda personerna till studien blir informerade om 

studiens syfte (Ibid). Samtliga intervjurespondenter har blivit informerade om syftet av 
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studien antingen i direkt samband med intervjun, eller via mejlkontakt i samband då en 

återkoppling av respondenternas svar skedde.  

 

Vad gäller samtyckeskravet menar Bryman och Bell (2017) att innebörden av detta är att de 

berörda personerna ska samtycka till medverkan i studien, något som delvis har beaktats då 

samtliga respondenter innan intervjuns startskede tillfrågades om intervjun tilläts spelas in, 

vilket samtliga intervjurespondenter medgav.  

 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att data om berörda personer i studien 

behandlas på ett konfidentiellt sätt, där datan bevaras där obehöriga inte kan komma åt 

denna. Kravet innebär också att respondenterna ges möjlighet till anonymitet (Bryman & Bell, 

2017). Uppgifter från intervjuerna bevaras i dokument samt inspelningsfiler på författarnas 

personliga datorer, som sedan kommer att raderas då studien är klar, detta för att inga 

obehöriga ska komma åt informationen varken under studiens gång eller efter studiens 

färdigställande. Vid intervjuernas slut tillfrågades samtliga respondenter om de önskar 

anonymitet eller inte, detta gjordes vid slutet av intervjun för att respondenterna skulle få 

möjlighet att bedöma detta utifrån den information de delgett.   

 

Nyttjandekravet innebär enligt Bryman och Bell (2017) att den information som insamlats 

endast ska användas till ändamålet med studien. Detta uppfylls då författarna till studien inte 

har avsikt att använda informationen som erhållits till andra ändamål än att uppfylla studiens 

syfte.   

 

Det sista etiska kravet som Bryman och Bell (2017) nämner är falska förspeglingar som innebär 

att falsk eller vilseledande information inte ges om studien till respondenter. Detta har 

författarna tillgodosett genom att informera samtliga intervjurespondenter om studiens syfte 

och genomförande, där informationen som nått respondenterna inte varit falskt eller 

vilseledande.  
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3.6 Metodkritik 

Den kvalitativa metoden, vilken används i denna studie, kan kritik riktas mot då det finns 

nackdelar med metoden i form av bland annat den tidsåtgång som krävs vad gäller att 

genomföra en sådan studie (Bryman & Bell, 2017). Nackdelen ter sig i denna studie genom en 

begränsning i antalet undersökta företag, vilket i sin tur leder till en påverkan på studiens 

överförbarhet. I denna studie har samtliga intervjuer skett via telefon, något som det enligt 

Bryman och Bell (2017) kan riktas kritik mot, då det inte genom telefonintervjuer finns 

möjlighet att uppfatta intervjurespondentens kroppsspråk och övriga intryck. Svaren som 

erhållits via telefonintervjuerna kan dock anses som tillräckliga då de bidragit till att uppnå 

studiens syfte som tänkt. Vad gäller studiens intervjuer kan också kritik riktas mot studiens 

replikerbarhet, detta då intervjurespondenternas svar präglas av individuella åsikter och 

erfarenheter.  

   

En del av företagen i urvalet kan anses ingå i liknande branscher, medan andra företag i 

studien är helt åtskilda branschmässigt. De företag som kan anses ingå i liknande branscher 

kan också anses ha liknande intressenter. Studien ämnar dock inte förklara vilka intressenter 

de olika företagen har, därav ses ingen begränsning i studiens urval.  
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4. Empiri 

Detta kapitel introducerar inledningsvis läsaren med en kort presentation av 

intervjurespondenterna samt de företag som de representerar. Sedan redogörs för det 

material som insamlats från studiens semistrukturerade intervjuer, vilket sker utefter de 

ämneskategorier som använts i studiens teoretiska referensram och analysmodell. Slutligen 

summeras empirikapitlet i en sammanfattning.  

 

4.1 Presentation 

Peab 

Peab, börsnoterat företag, är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag (Peab, 

2018). På Peab intervjuades hållbarhetschefen Maria Hernroth. Den främsta arbetsuppgiften 

som Maria har är att ansvara för företagets hållbarhetsarbete på koncernnivå.   

 

Handelsbanken 

Handelsbanken är en bank med verksamhet i över 20 länder (Handelsbanken, 2018). 

Intervjurespondenten på Handelsbanken är Alexander Campiglia Hedvall, som har titeln 

Sustainability Analyst på banken. Arbetsuppgifterna som Alexander arbetar med är allt från 

att ta fram Handelsbankens hållbarhetsredovisning till att vara delaktig i produktutvecklingen 

gällande hållbarhet.  

 

Electrolux 

Electrolux är ett ledande företag inom tillverkning av vitvaror (Electrolux, 2018). På Electrolux 

intervjuades Jan Johansson som har titeln Senior Project Manager at Sustainability Affairs på 

företaget. Han arbetar bland annat med GRI, där han ser till att Electrolux uppfyller de krav 

som finns enligt riktlinjerna.  

 

Företag A 

Företag A är ett svenskt börsnoterat företag. “Lars”, intervjurespondent, arbetar med 

företagets hållbarhetsredovisning, där han ser till att företagets mål med redovisningen 

upprätthålls.  
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Castellum 

Castellum, börsnoterat fastighetsföretag, är en av Sveriges största fastighetsutvecklare samt 

fastighetsägare (Castellum, 2017). Filip Elland, intervjurespondent från Castellum, arbetar på 

företaget som hållbarhetschef, där han bland annat arbetar med hållbarhetsrelaterade 

uppgifter rörande projektstyrning. 

 

Bonava 

Bonava, börsnoterat företag med verksamhet i åtta olika länder, är ledande bostadsutvecklare 

i norra Europa (Bonava, 2018). På Bonava har Anna Hamnö Wickman intervjuats som arbetar 

som hållbarhetschef på företaget, där hennes arbetsuppgifter bland annat består av att 

utveckla företagets hållbarhetsredovisning.  

 

Företag B 

Företag B är ett svenskt börsnoterat företag, där “Louise” har intervjuats. Louise arbetar som 

hållbarhetschef, där hon ansvarar för företagets hållbarhetsstrategi samt ingår i teamet som 

tar fram företagets hållbarhetsredovisning.  

 

 

4.2 Identifiering och prioritering av företagens intressenter  

Peab 

Maria berättar att Peabs intressenter togs fram genom en process för flera år sedan, men att 

de fortfarande är relevanta och tydliga för företaget. Detta utifrån att de på något sätt 

påverkar företaget eller att Peab påverkar dem. Maria framför att det snarare ligger en 

utmaning kring att identifiera vad de olika intressentgrupperna består av. Ett exempel som 

hon berättar om är huruvida en praktikant eller en sommarjobbare är en intressent för 

företaget. Det gäller alltså att bryta ner de olika intressentgrupperna, “så att man hela tiden 

har dialogen levande om vad som ingår i de här grupperingarna”, säger hon. Maria säger att 

de intressenter som Peab har identifierat inte har skiljt sig åt under de senaste åren. Däremot 

är det snarare så att det sker förflyttningar bland intressentgrupperna, och att vissa 

intressentgrupper som för något år sedan var högst prioriterade, möjligtvis har fått backa 

något steg idag.  
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Det som Peab, utifrån identifierade intressenter, ser som en prioriterad intressent är de 

intressenter som i högre grad påverkar företaget eller de som i högre grad påverkas av Peab. 

Denna värdering utförs utifrån en intressentvärderingsmodell, “vi värderar intressenter 

utifrån makt, påverkan och relevans”, säger Maria. Vad gäller värdering av intressenter utförs 

även en värdering inför varje hållbarhetsredovisning, “då förs en dialog gällande om de 

intressenter som Peab har fortfarande är relevanta eller inte”, berättar Maria.  

 

Handelsbanken 

Alexander beskriver att Handelsbanken utförde en strukturerad process gällande identifiering 

av bankens intressenter år 2015. Denna process gjordes tillsammans med externa konsulter, 

där mallar och modeller användes till hjälp, för att kartlägga vilka intressenter som fanns för 

företag inom samma bransch och av likvärdig storlek som Handelsbanken. Alexander berättar 

att de intressenter som identifierades i denna process var de intressenter som ansågs mest 

väsentliga för Handelsbanken, och som företaget således skulle rikta fokus på. Utifrån de 

identifierade intressenterna menar Alexander att de sedan prioriterar intressenterna, “de 

intressentgrupper som väsentligt påverkar eller påverkas av Handelsbankens verksamhet är 

de som sedan anses som bankens prioriterade intressenter”, säger Alexander. Vid bankens 

prioritering av intressenter ser de även till bankens företagsmål och metod, “då framkommer 

dessa intressentgrupper rätt så tydligt”, menar han. Alexander menar att Handelsbankens 

huvudintressenter i princip har varit oförändrade efter den strukturerade processen som 

utfördes år 2015, “det har däremot dykt upp nya intressenter som har identifierats, exempelvis 

hållbarhetsanalytiker”, menar han. Då nya intressenter ibland uppkommer menar Alexander 

att Handelsbanken är lyhörda för nya intressentgrupper som gör sig hörda och ställer krav på 

banken, då de utifrån dessa åsikter bedömer om en ny intressentgrupp har identifierats.  

 

Electrolux 

Jan berättar att Electrolux under en lång tid tillbaka har en process där de identifierar 

intressenter, “de intressenter som identifieras är de som påverkar eller påverkas av Electrolux 

verksamhet”, säger Jan. Denna process menar Jan är väl inarbetad vilket innebär att processen 

inte görs om varje år, istället sker förändringar löpande vid behov. Vid identifieringen av 

intressenter menar han även att de utgår ifrån att företaget vet bäst om verksamheten och 
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att intressenterna sedan även väljs utifrån detta. De intressenter som företaget sedan 

prioriterar menar Jan som “de prioriterade intressenterna är de som står företaget närmast 

affärsmässigt”. I och med detta påpekar Jan följande; “det handlar mindre om just specifika 

intressenter, utan mer om specifika frågor”. 

 

Företag A 

Lars berättar att Företag A genom åren har utvecklat en god förståelse för vilka intressenter 

företaget har. Företagets identifierade intressenter har således på ett naturligt sätt funnits 

med under lång tid. Företaget blir tidvis också kontaktade av intressenter de inte tidigare varit 

i kontakt med, “inom redan identifierade intressentgrupper kan det tillkomma specifika 

intressenter”, säger Lars. Vidare berättar Lars att de försöker tänka brett kring företagets 

intressenter och att de på bästa möjliga sätt försöker involvera alla intressenter. Prioriteringen 

kan dock se olika ut beroende på område och omfattning sett till hela koncernen, där Lars 

framhäver att olika ämnen skiljer sig i väsentlighet beroende på intressentgrupp.   

 

Castellum 

Castellums identifierade intressenter beskriver Filip som “de personer, företag eller 

organisationer som står oss nära i våra affärer”. Det är således en väldigt bred målgrupp, 

menar han. Utefter de identifierade intressenterna har Castellum valt ut några av dessa 

intressenter som de anser att de vill ta mer hänsyn till än de övriga intressenterna. Han menar 

att dessa intressenter är de som Castellum känner att de kan få ut något utav och få 

information ifrån som kan ses som användbart i verksamheten. De intressentgrupper som idag 

är prioriterade skulle Filip säga är konstanta, “om jag skulle göra en ny process idag så skulle 

jag nog säga att jag skulle använda mig av samma intressentgrupper”, säger han.  

 

Bonava 

Anna berättar om den identifieringsprocess som Bonava gjorde år 2016, då Bonava blev ett 

fristående företag. Hon berättar att de inledde processen väldigt övergripande med att ta in 

externa rådgivares syn, främst börsens investerare, för att ta reda på vilka förväntningar dessa 

skulle ha på företaget vid en börsnotering. Utifrån detta beslutades det att företaget skulle 

följa processen i enlighet med GRI. Ur intressentperspektivet menar Anna att det första steget 

för företaget var att de blickade inåt och förde en dialog med interna stakeholders, för att 
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identifiera vilka grupper av externa intressenter som var viktiga för företaget att förhålla sig 

till. Kopplat till den övergripande processen som gjordes utfördes även en numerisk analys, 

som visade på en skiljaktig dynamik inom de olika marknaderna gällande Bonavas 

intressenter. Utgångspunkten på alla marknader är dock densamma berättar Anna, “vi utgår 

ifrån att de intressenter som prioriteras är de som påverkar eller påverkas i högst grad av vår 

verksamhet”. 

 

Företag B 

Louise förklarar att Företag B utför en analys över vilka identifierade intressenter som 

företaget har, “de identifierade intressenterna är de intressenter som påverkar eller som 

påverkas av vår verksamhet”, säger Louise. Detta innebär att företaget får en rad olika 

intressenter som de har en dialog med, vilket är ett ganska stort fång, menar Louise. Dessa 

identifierade intressenter menar Louise att de löpande ser över, minst en gång per år, speciellt 

i samband med att de upprättar hållbarhetsredovisningen. Utefter företagets identifierade 

intressenter prioriteras även företagets intressenter, “vilket beror på till vilken grad som 

intressenten påverkar eller påverkas av vår verksamhet”, säger hon. De prioriterade 

intressenterna utvärderas årligen i företagets hållbarhetsorganisation i en slags workshop 

som handlar om just intressentdialogen, men även om väsentlighetsanalysen, berättar hon.   

 

 

4.3 Involvering av företagens intressenter 

Peab 

Maria förklarar att den löpande dialogen som Peab för med företagets prioriterade 

intressenter varierar väldigt mycket. Hon förklarar att de delvis använder sig av olika slags 

forum där de ständigt återför om den dagliga dialogen, med exempelvis kunder, har lett till ny 

lärdom om intressenters krav och förväntningar. Maria nämner att de också har personliga 

möten med olika intressenter, vilken är en av metoderna de använder sig av för att föra en 

intressentdialog. Detta kan vara exempelvis regelbundna analytikerträffar och fackliga möten, 

menar Maria. Att man har många dialoger hela tiden är något som Maria poängterar, “då kan 

man också skruva på saker och ting lite mer smidigt och snabbare när man märker att man 

inte längre matchar behoven”. Maria menar att vissa av de metoder företaget tillämpar har 

funnits sedan länge medan andra metoder har utvecklats, samt att det även tillkommer nya 
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metoder. Vad gäller agendan i intressentdialogerna menar Maria att denna också varierar. I 

vissa fall bestämmer företaget agendan i dialogen medan det i andra fall är intressenten som 

bestämmer agendan. Ett exempel där intressenten bestämmer agendan är då en kund 

kommer på besök och för en dialog, berättar hon.   

 

Handelsbanken 

Alexander framför att Handelsbanken använder sig av olika metoder för att föra en 

intressentdialog. Till en början förklarar han att de år 2015 gick ut med en strukturerad enkät 

där de prioriterade intressentgrupperna tillfrågades om vad de ansåg var viktigt att banken 

arbetar med osv. Efter denna typ av dialog genomförde de också en fördjupad 

intressentdialog med prioriterade intressentgrupper, något som de också ska genomföra i år. 

Alexander menar att dessa typer av dialoger är betydligt mer strukturerade än de löpande 

dialogerna de för utöver dessa. Den löpande dialogen menar Alexander antar ett mycket mer 

informellt slag, där denna typ av dialog exempelvis innebär att de får feedback om ägarnas 

åsikter via önskemål på årsstämman. Han menar att dessa typer av dialoger; den 

strukturerade och den informella är två helt olika processer.  

 

Vad gäller de intressentdialoger av strukturerad karaktär menar Alexander att det föreligger 

svårigheter i att ta fram frågor till dessa. Han poängterar att i det skede då frågorna bestäms 

fastställer också företaget vilka frågor som är viktiga att fokusera på. Han förklarar detta 

genom att då företaget styr vilka frågor som ska vara med i enkäten så styrs automatiskt 

intressentens svar, “som man frågar får man svar i en intressentdialog, och det är väldigt 

viktigt att ta med sig detta då alla bolag i mer eller mindre utsträckning påverkar sina 

intressenters svar”, påpekar Alexander. Han menar därför att det är viktigt att rätt frågor ställs 

till bankens intressenter. Den löpande kontakten varierar något mellan de prioriterade 

intressentgrupperna, där Alexander menar att intressentgruppen kunder väger lite extra tungt 

när det gäller bankens hållbarhetsarbete, vilket gör det naturligt att det förs en daglig dialog 

med dessa.  

 

Electrolux 

Jan redogör för att Electrolux vartannat år genomför en telefonundersökning på företagets 

fem största marknader. I denna undersökning, som marknadsavdelningen ansvarar för, finns 
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en separat hållbarhetsmodul inkluderad som innehåller några frågor som är 

hållbarhetsrelaterade. Detta förfarande menar Jan är mer kostnadseffektivt än att genomföra 

en process på egen hand för att undersöka olika hållbarhetsfrågor. Företaget utför även något 

som kallas “Employee Engagement Survey” var 18:e månad. Denna enkät går ut till samtliga 

anställda per mejl där det finns 3-4 hållbarhetsrelaterade frågor inkluderade, förklarar Jan. 

 

Electrolux använder sig av olika forum för att föra intressentdialog med företagets 

prioriterade intressenter, konstaterar Jan. Bland annat de undersökningar som nämns ovan, 

men även via bland annat aktieägarmöten och leverantörsprogram som innebär att de får 

vetskap om svårigheter och problem företaget har i de leden, förklarar han. Jan vidhåller att 

då företaget har varit engagerade i hållbarhet under en lång tid så faller dialoger med vissa 

intressenter sig väldigt naturligt, “det är ingenting som vi behöver schemalägga och påminna 

om, vi vet att de som brukar komma hit och prata, de kommer att komma hit ”, menar Jan.  

 

Företag A 

Lars framhäver att Företag A inte försöker processifiera intressentdialogerna, där han menar 

att detta inte nödvändigtvis styrs centralt från koncernen. Det handlar istället om en 

decentraliserad process där kontinuerliga dialoger förs med, för företaget, relevanta 

intressenter. Han framhäver i detta ett exempel kring företagets kundrelationer, där ansvariga 

på företaget arbetar med att ta reda på vilka frågor som företaget ska fokusera på. Således är 

det inget som styrs av hållbarhetsavdelningen på företaget, utan det är en relation som ter sig 

naturligt, menar Lars. Detsamma gäller frekvensen på dialogerna med intressentgrupperna, 

“processen är relativt löst hållen, även om det finns inslag av årliga avstämningar. De flesta 

kontakter handlar om kontinuerliga dialoger”, säger Lars. När det gäller mer formaliserade 

undersökningar menar han att de gör, åtminstone vartannat år, en undersökning där de ber 

intressenterna att ranka 20 stycken förutbestämda områden, för att söka svar på vilka 

områden som intressentgrupperna tycker är viktigast. Denna form av undersökning 

kompletteras sedan med de dialoger som av de ansvariga på företaget för kontinuerligt med 

intressenter, “vi har kollegor som är i kontakt med kunder, leverantörer, investerare, 

medarbetare osv, de vet mycket väl vad som händer på marknaden. Det handlar om ett 

kontinuerligt mappande”, påpekar Lars.  
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Castellum 

Filip redogör för att Castellum år 2016 genomförde en intressentdialog i form av enkäter med 

de prioriterade intressenterna, för att ta reda på vad de ansåg var de mest väsentliga 

områdena. Utöver denna undersökning poängterar han att de också för en löpande dialog 

med intressenter för att få en kontinuerlig uppdatering kring intressenternas åsikter. Filip 

menar att de använder sig av olika metoder beroende på vilken intressentgrupp det handlar 

om, där samtal, workshops och enkäter är några metoder som Filip nämner. Filip förklarar att 

den strukturerade processen i form av intressentdialogen som genomfördes år 2016 hade en 

tydlig struktur, då de ämnade få fram ett resultat som gick att jämföra, medan den löpande 

dialogen tenderar att vara av en mer öppen karaktär. Något som han poängterar är 

svårigheten med att genomföra enkäter, då det kan te sig svårt att formulera frågor som leder 

till ett bra och användbart resultat. Han fastställer att ett samtal med en intressentgrupp i 

förhållande till en enkät riktad till en intressentgrupp i många fall ger ett bättre resultat.  

 

Bonava 

Anna beskriver att Bonava genomför en intressentdialog som de benämner för “Happy 

Quest”, vilken innebär att de frågar allmänheten om deras åsikter, alltså är det inte företagets 

egna kunder som tillfrågas i denna undersökning, menar Anna. Denna typ av undersökning 

kommer inte att genomföras varje år, “den kommer inte att göras varje år utan då vi känner 

att vi behöver en ny bas kring allmänhetens åsikter och vad läget är på respektive marknad”, 

säger Anna. Vad gäller företagets egna kunders uppfattningar poängterar hon dock att detta 

undersöks löpande under året i form av bland annat olika kundundersökningar. Anna förklarar 

att frekvensen i dialogen med intressenterna ter sig olika beroende på vilken intressentgrupp 

det gäller, där exempelvis dialogen med kunder sker löpande genom olika 

kundundersökningar och program.  

 

Företag B 

Louise menar att intressentdialogen antar olika metoder beroende på olika parametrar, där 

hon bland annat förklarar att det finns en utmaning att genomföra enkäter med bland annat 

leverantörer, då det inte ger den typ av data som de efterfrågar. Vid dialogen med 

leverantörer menar hon istället att vikten ligger vid att ta till sig leverantörernas synpunkter 

vid olika möten som de genomför med leverantörer. Hon poängterar också företagets val av 
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metod vid dialog med intressentgruppen experter, där de har genomfört både djupintervjuer 

och enkäter och sedan utvärderat resultatet av dessa. Resultatet blev att djupintervjuerna gav 

företaget betydligt bättre stöd i den typ av data de ville få fram än vad enkäter gjorde. Louise 

menar vidare att både kundundersökningar och medarbetarundersökningar dock fungerar 

jättebra att genomföra via enkäter. Vad gäller enkäter påpekar dock Louise att det är en konst 

att formulera frågorna på rätt sätt. Hon poängterar att det är något som behöver utvecklas 

och justeras löpande, där hon framhäver att den senaste ändringen i företagets 

hållbarhetsstrategi medförde att de behövde addera några frågor i enkäterna som går ut till 

kunderna. Detta för att företaget ska kunna följa de nya målen som ändringen av 

hållbarhetsstrategin innebar, menar Louise.  

 

En löpande dialog i form av daglig kontakt sker med både kunder och medarbetare, “kunder 

har vi ju daglig kontakt med, men även med våra medarbetare, de kommer ju med input till 

vårt hållbarhetsarbete hela tiden”, säger Louise. Löpande dialog sker också med exempelvis 

experter, där Louise poängterar att Företag B medverkar i olika projekt som ger upphov till en 

kontinuerlig dialog.  

 

 

4.4 Intressenters inverkan på företagens hållbarhetsredovisningar 

Peab 

Maria framhäver att det är en balans mellan intressenternas synpunkter och företagets mål 

och strategier då de arbetar med att ta fram väsentliga områden att redovisa om. 

Informationen från intressentdialogen följs upp varje år för att kontrollera om det som Peab 

rapporterar om fortfarande är väsentligt utifrån intressenternas synpunkter. Vid beaktandet 

av de olika intressentgruppernas förväntningar menar Maria att företagets aktieägare är en 

av de intressenter som väger tyngst, där detta bland annat tar uttryck i 

hållbarhetsredovisningen genom att de redovisar om företagets ungdomsengagemang, “våra 

ägare brinner väldigt mycket för det här med ungdomar och vill att det ska lyftas”, påpekar 

Maria.  

 

Handelsbanken 

Alexander menar att Handelsbanken försöker väga in intressenternas olika önskemål och 
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förväntningar när de upprättar hållbarhetsredovisning, men påpekar också att det inte enbart 

är det som ligger till grund för vad som redovisas, “det sker ju utveckling inom 

hållbarhetsområdet som ingen av våra intressenter känner till, förutom exempelvis 

myndigheter”, säger Alexander. Vid bedömningen av vilken information utifrån 

intressentdialogerna som ska tas med i redovisningen görs en bedömning av värdet på den 

specifika informationen, där de enligt Alexander bedömer vilken konsekvensen blir om man 

tar med viss information eller inte i redovisningen. Vid denna process vägs alla intressenters 

åsikter samman för att se om dessa stämmer överens med företagets egna värderingar, detta 

då Alexander menar att intressentdialogen inte är ett typ av facit över företagets viktigaste 

hållbarhetsfrågor. Alexander menar att de olika intressentgrupperna har olika mycket 

inflytande, han framhäver företagets fyra huvudintressentgrupper som mer inflytelserika, där 

kunderna är den grupp som väger lite extra tungt.  

 

Electrolux 

Jan förklarar att de via intressentdialogen plockar upp aktuella frågor från intressenterna, men 

förklarar att intressentdialogen i sig inte har ett egenvärde utan att det är resultatet från de 

olika dialogerna som är av vikt. Han menar vidare att det i slutändan inte är intressenterna 

som ska berätta i vilken riktning Electrolux ska gå åt. Därav är det viktigt att utifrån 

verksamhetsmålen och strategierna besluta vad som är väsentlig information att gå vidare 

med eller inte, vid processen att upprätta hållbarhetsredovisningen, menar han. Jan menar 

att det ständigt dyker upp nya ämnen från intressenterna, men att allt inte går i linje med vad 

företaget arbetar med. Det beror således på vilken information som bedöms som väsentlig, 

där Jan påpekar att det alltid görs någon typ av riskbedömning kring den information som 

dyker upp. Vad gäller olika intressenters förväntningar menar Jan att vissa intressenter har 

mer inflytande, där han framhäver företagets ägare som en sådan intressent.  

 

Företag A 

Lars menar att Företag A beaktar samtlig information som företaget erhåller från 

intressentdialogerna, då de tar fram vilka områden som är av väsentlighet. Vid den 

formaliserade processen viktas samtliga intressenters svar. I denna process är en “röst” som 

ett demokratiskt system, “så där skiljer vi liksom inte på styrelseordförande och medarbetare”, 

säger Lars. Utöver denna process menar han att intressenters inflytande dock kan skilja sig åt, 



 

 33 

där han nämner att företagets aktieägare givetvis har genomslag i vissa situationer, vilket i 

slutändan kan komma att påverka hållbarhetsredovisningens innehåll.  Då företaget beslutar 

vad de ska rapportera om förklarar Lars att företaget också ser till andra faktorer utöver 

intressenter, “även om hälsa och säkerhet hos våra medarbetare inte hade varit topp fem, 

hade vi definitivt sett till att avrapportera om det ändå”. Lars framhäver att olika typer av 

index bland annat också används för att besluta vad de ska rapportera på, där han nämner 

exempelvis Dow Jones Sustainability Index. 

 

Castellum 

Filip anger att Castellum redovisar ganska fullständigt idag av den information som ges utifrån 

intressentdialogen, då han menar att det inte är så stor del av informationen från 

intressentdialogen som de inte svarar för i företagets hållbarhetsredovisning. Den information 

som Castellum tar del av utifrån dialogen redovisas i hållbarhetsredovisningen i form av en 

matris där intressenternas olika aspekter och åsikter tydliggörs. Filip menar att olika 

intressenter har olika infallsvinklar på saker och ting, vilket innebär att Castellum alltid måste 

värdera resultaten från de olika dialogerna. I detta skede har intressenter olika mycket 

inflytande, där Filip menar att exempelvis svaren från företagets aktieägare måste beaktas 

och utvärderas noggrant.  

 

Bonava 

Anna menar att Bonava utifrån informationen från intressentdialogen år 2016, bland annat 

använde denna för att identifiera företagets fyra fokusområden inom hållbarhet som de 

ämnade att fokusera på. Anna menar vidare att de till stor del beaktar all den information som 

framkallas utifrån intressentdialogen, vilket hon menar vidare är på grund av att företagets 

olika intressentgrupper har åsikter som stämmer överens med företagets tankar om 

väsentliga områden. Anna förklarar att Bonavas intressentgrupper har inflytande på olika sätt, 

där hon menar att kunderna givetvis har mycket inflytande då företaget inte skulle överleva 

på marknaden utan dessa. Hon påpekar att detta även gäller de kommuner som företaget 

samarbetar med, då de utan detta samarbete troligtvis inte skulle få tillgång till mark.  
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Företag B 

Louise förklarar att de noga går igenom den information de får fram via intressentdialogerna, 

genom att de bland annat reflekterar över de olika uppgifterna som dialogen har resulterat i. 

Företaget har en utgångspunkt att de ska uppfylla de kraven som kommer från intressenterna, 

men utöver detta förklarar Louise att de också ibland behöver addera områden som företaget 

ser som väsentliga att rapportera kring. Louise klargör att de lyssnar lite extra på företagets 

aktieägares synpunkter, men att dessa också ställer krav på att företaget ska hålla kund- och 

medarbetarperspektivet väldigt högt. Därför faller det sig naturligt att aktieägare, kunder och 

medarbetare är intressentgrupper vars krav företaget måste uppfylla, förklarar Louise.  

 

 

4.5 Sammanfattning av empiri 

Ett mönster som kan ses bland företagen är att nästan samtliga har använt sig av eller 

använder en process för att identifiera företagets intressenter. Flera av företagen anger att 

de har genomfört en process för att identifiera intressenter, där de intressenter som blev 

identifierade i den processen fortfarande är relevanta för företaget, vilket innebär att 

företagen inte genomför en ny identifiering. Övervägande del av de undersökta företagen 

förklarar också att de identifierade intressenterna är de intressenter som på något sätt 

påverkar eller påverkas av företagets verksamhet.  

 

Överlag kan ses att intervjurespondenterna anger att företagens identifierade intressenter är 

relativt konstanta över tid. Avvikelser från detta är om det uppkommer en ny grupp av 

intressenter som har olika åsikter om företagens verksamheter och således utvecklas till en 

ny identifierad intressentgrupp, eller som i de fall som anges av några av företagen; att de vid 

en årlig dialog utvärderar huruvida de identifierade intressenterna fortfarande är relevanta, 

och att en intressentgrupp utifrån denna utvärdering faller bort. 

 

Samtliga företag utför en prioritering av företagets intressenter, där ett mönster kan ses att 

företagen prioriterar intressenter utefter hur närstående de anses vara till företaget, där flera 

företag benämner att de prioriterade intressenterna är de som i högre grad påverkar eller 

påverkas av företagets verksamhet, och att detta värderas utifrån företagens företagsmål och 

metod. En del av företagen anser även de prioriterade intressenterna som konstanta, medan 
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en del av företagen anger att dessa kan ändras över tid och således behöver utvärderas 

årligen.  

 

Samtliga intervjurespondenter anger att de för en intressentdialog med företagets 

intressenter, där majoriteten menar att det är de prioriterade intressenterna som en dialog 

förs med, medan enstaka företag återger att en dialog också förs med intressenter som inte 

ingår i de prioriterade intressentgrupperna. Respondenterna anger att de använder sig av 

både formaliserade processer och öppna dialoger som tillsammans bidrar till information 

kring intressenternas förväntningar och krav. Överlag grundar sig valet av dialogmetod i vilken 

intressentgrupp de ska föra dialog med, där vissa metoder lämpar sig väl eller mindre väl 

beroende på intressentgrupp. Respondenterna menar överlag att de processer som är av 

formaliserad karaktär, exempelvis enkät, innehar en agenda som bestäms av företaget, 

medan de öppna dialogerna är av en öppen karaktär där företaget inte sätter agendan.  

Vad gäller regelbundenheten i dialogen med intressenterna anger samtliga 

intervjurespondenterna att detta sker löpande, men av vissa respondenter framgår det att 

detta kan komma att variera beroende på vilken intressentgrupp dialogen förs med.  

 

En del av de undersökta företagen framför att de beaktar all information från intressenterna 

då beslut tas i vilka väsentliga områden som ska redovisas om, där ett av företagen anger att 

de gör detta på grund av att intressenternas åsikter stämmer väl överens med företagets egna 

åsikter. Medan några andra av de undersökta företagen anger att det inte endast är 

intressenternas förväntningar och åsikter som ligger till grund för vilka väsentliga områden 

som företaget ska redovisa om i hållbarhetsredovisningen, utan att stor del även ligger i vad 

företagen har för verksamhetsmål, strategier och värderingar och att det därför likväl både 

kan behövas adderas eller tas bort områden som företagen ska redovisa om. Samtliga av de 

undersökta företagen är dock eniga om att olika intressentgrupper har inflytande på olika sätt. 

De intressentgrupper som dock utmärker sig för att ha mest inflytande på företagens 

hållbarhetsredovisningar är företagens aktieägare. Även kunder och medarbetare är 

intressenter som en del av företagen belyser har mycket inflytande. 
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5. Analys  

Kapitlets disposition delas in i de rubriker som återkommande har använts i studien, för att 

systematiskt analysera studiens empiriska material samt den teoretiska referensramen, detta 

med hjälp av studiens analysmodell.  

  

5.1 Identifiering och prioritering av företagens intressenter  

Sammantaget kan det ses att de undersökta företagen i studien tillämpar eller har tillämpat 

en process för att identifiera företagets intressenter, där Handelsbanken återger att de 

identifierade företagets intressenter med hjälp av externa konsulter, medan Bonava använde 

sig av en intern process vid identifiering av intressenter. Dessa förfaranden understöds av Hsu 

et al. (2013) som menar att företag för att kunna identifiera intressenter ska använda sig av 

en process. Flera av företagen anger dock att processen i dag snarare är en naturlig och väl 

inarbetad del än en formaliserad process, där flera företag framhäver att det för företagen är 

påtagligt vilka intressenterna är, och att de intressenter som har identifierats fortfarande 

anses som relevanta. Detta kan ses då exempelvis Peab menar att det är tydligt vilka 

företagets identifierade intressenter är, och att det för Företag A faller sig naturligt vilka 

företagets intressenter är då de ständigt arbetar med dessa. Således avviker företagen från 

tidigare studier (Hsu et al., 2013) då företagen menar att processen att identifiera intressenter 

inte är en återkommande formaliserad process. 

 

Överlag kan ses att företagen, oavsett metod som tillämpas för att identifiera intressenter, 

har gemensamt att de identifierade intressenterna är sådana som påverkar eller påverkas av 

företagen. Detta går i enlighet med Freemans (1984) definition där han menar att samtliga 

intressenter som påverkar eller påverkas av ett företag ska betraktas som intressenter till 

företaget. Insikten att majoriteten av de undersökta företagen menar att de identifierade 

intressenterna är sådana som på något sätt påverkar företaget, stöds av Mitchell et al. (1997) 

då de menar att begreppet makt har betydelse för hur intressenter identifieras, med hänsyn 

till vilket inflytande de har på företaget. Studien visar att de undersökta företagen vid 

identifiering av intressenterna överensstämmer med Mitchell et al.’s (1997) begrepp om 

makt, då intervjurespondenterna har lagt vikt vid att förklara identifieringsprocessen med 

hjälp av begreppet påverkan. Det kan i enlighet med intervjurespondenternas svar urskiljas 
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att företagen lägger större vikt vid begreppet makt till skillnad från begreppen legitimitet och 

angelägenhet, vilket överensstämmer med Parent och Deephouse (2007) som menar att makt 

är avgörande för att en intressent ska bli identifierad. 

 

Utifrån majoriteten av de undersökta företagen menas att de identifierade intressenterna 

tenderar att vara konstanta över tid. Dock anges att de identifierade intressenterna kan vara 

föränderliga då intressenter kan komma att bli identifierade under tidens gång, likväl som 

intressenter kan falla bort. För att utvärdera om de identifierade intressenterna fortfarande 

är relevanta utför Företag B och Peab årligen en granskning över intressenter. Detta kan knyta 

an till en utav de variabler som Mitchell et al. (1997) har definierat, angelägenhet, vilken 

förklarar att företags identifierade intressenter är föränderliga.  

 

Det kan ses att samtliga av de undersökta företagen prioriterar intressenter vilket även Gray 

(2001) menar då han anger att företag efter en identifiering av intressenter även ska prioritera 

dessa. Electrolux anger att de prioriterade intressenterna är de intressenter som står företaget 

närmast affärsmässigt, något som kan ses gå i linje med Mitchell et al.’s (1997) begrepp om 

legitimitet, där Carroll (1991) antyder att en intressent uppnår legitimitet med hänsyn till hur 

närstående denne betraktas vara till företaget. Castellum prioriterar företagets intressenter 

utefter hur de anses tillföra något till företaget, vilket således kan härledas till tidigare studier 

såsom Escoubés (1999), då han menar att prioritering av intressenter bör ske utifrån de 

intressenter som företaget anser är av värde för verksamheten och som de således ska 

engagera sig i. Handelsbanken prioriterar intressenter snarlikt Electrolux och Castellum. Detta 

då de menar att en prioritering av företagets identifierade intressenter utförs utifrån bankens 

mål och strategier, där de utgår ifrån att de prioriterade intressenterna är de intressenter som 

i högre grad påverkar eller påverkas av företagets verksamhet. Detta kan dock ses skilja sig 

från Escoubés (1999) då han menar att en intressent som bedöms på en hög nivå inom 

samtliga variabler anses som en prioriterad intressent. Resultatet i denna studie visar att en 

intressent anses som prioriterad då den uppnår en hög nivå främst inom variabeln makt. Detta 

kan således istället samstämma med Crane och Ruebottom (2011), då de menar att makt, 

även vid prioritering, är den främsta variabeln att ta hänsyn till när ett företag prioriterar vilka 

intressenter som företag ska lägga resurser på.  
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I samband med prioritering av intressenter nämner Företag B att de prioriterade 

intressenterna likväl som de identifierade intressenterna kan ändras över tid, vilket innebär 

att de årligen under en workshop även utvärderar de prioriterade intressenterna. Detta kan 

således också kopplas samman till Mitchell et al. (1997) begrepp angelägenhet, som även här 

kan ge en förklaring att företags prioriterade intressenter är föränderliga. Att de årligen 

utvärderar företagets prioriterade intressenter kan också ses minska risken för det som 

Pedersen (2006) menar angående att viktiga intressenter inte utesluts.  

 

 

5.2 Involvering av företagens intressenter  

Samtliga intervjurespondenter i denna studie återger att de involverar intressenter för att 

upprätta hållbarhetsredovisning, något som dock Grahovar (2016) påvisar att företag i stor 

utsträckning inte gör. Ett mönster kan ses där intervjurespondenterna menar att de 

intressenter som bedöms som prioriterade av företaget är de intressenter som de för en 

intressentdialog med, vilket Escoubés (1999) menar då han poängterar att det är de 

prioriterade intressenterna som företag lägger ned resurser på. Detta går även i linje med vad 

Gray et al. (1997) menar då de anser att det är företagen som väljer vilka intressenter som de 

involverar och således har ett ansvar gentemot.  

 

Det kan ses att de undersökta företagen använder sig av olika metoder för att föra en 

intressentdialog, där företagen nämner alltifrån formaliserade processer i form av bland annat 

enkäter till öppna dialoger utan agenda. Detta går i linje med vad Johansen och Ellerup Nielsen 

(2011), Maon et al. (2009) och Pedersen (2006) påpekar då de menar att dialogen mellan 

företag och intressenter kan anta en mängd olika former. Johansen och Ellerup Nielsen (2011) 

lyfter även fram vikten av att företag för varje specifik intressentgrupp ska använda sig av olika 

dialogformer, detta för att uppfylla de olika intressentgruppernas förväntningar. Olika 

dialogformer med företagens olika intressentgrupper nämner även de undersökta företagen, 

där exempelvis Företag B framhäver att djupintervjuer är den dialogmetod som ger bäst 

resultat då de för en dialog med företagets experter, således krävs det olika metoder för att 

företagens hållbarhetsarbete ska utvecklas i enlighet med Maon et al. (2009).  Andra 

dialogformer som används av företagen kan också ses vara telefonundersökningar, möten 
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samt analytikerträffar, något som Grahovar (2016) lyfter som vanligt förekommande 

dialogmetoder.  

 

Vad gäller agendan i de dialogmetoder som är av formaliserad karaktär framhäver 

intervjurespondenterna att denna bestäms av företaget. Pedersen (2006) menar att 

intressenter kan involveras i olika grad, där en begränsning föreligger i graden av involvering 

då företag sätter agendan i dialogen. Pedersen (2006) menar att kvaliteten i 

intressentdialogen tenderar att minska då graden av involvering är låg. Flera av de undersökta 

företagen styrker problemet med formaliserade dialogmetoder, där Castellum menar att det 

föreligger en svårighet att formulera frågor så att resultatet blir användbart. Handelsbanken 

menar att det också föreligger en svårighet i enkäter då de menar att det är svårt att formulera 

frågor som leder till ett resultat där intressentens svar inte styrs av företaget. Golob och 

Podnar (2014) påvisar också att förfarandet då företag styr agendan leder till en ojämlikhet 

mellan företag och intressenten, där de också menar att företag är den part i dialogen som i 

övervägande del av dialogerna kontrollerar agendan. Intervjurespondenterna påpekar dock 

att de inte enbart använder sig av formaliserade dialogmetoder där agendan sätts av företaget 

då flera av de undersökta företagen även använder sig av en öppen dialog där agendan inte 

sätts av företagen.   

 

De undersökta företagen anger att de har en kontinuerlig dialog med intressenter, vilket 

motsäger Golob och Podnar (2014) då de lyfter fram att företag endast använder sig av en 

dialog med intressenter i de fall där ett problem ska lösas, och att de utvalda företagen således 

inte för en kontinuerlig dialog med intressenter. Det som intervjurespondenterna däremot 

har påpekat är att det kan skilja sig åt hur löpande dialogen är beroende på vilken 

intressentgrupp det berör. Där Bonava menar att intressentdialog med kunder exempelvis 

sker löpande genom olika kundundersökningar medan intressentdialogen med allmänheten 

endast utförs då de är i behov av en uppdatering av deras åsikter.  

 

 

5.3 Intressenters inverkan på företagens hållbarhetsredovisningar  

Samtliga intervjurespondenter återger att de beaktar åsikter och förväntningar från 

intressenter vid framtagandet av väsentlig information att redovisa om, men detta i olika mån. 
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Detta kan ses gå i linje med Eccles et al. (2012) då de menar att det är av vikt att företag tar 

hänsyn till intressenter, för att dessa sedan ska kunna ha en inverkan på redovisningen. 

Handelsbanken menar dock att hänsyn inte kan tas till alla intressenters åsikter och 

förväntningar då detta skulle leda till en spretig och ofokuserad hållbarhetsredovisning. Något 

som även Pedersen (2006) vidhåller leder till en missvisande och ofokuserad 

hållbarhetsredovisning, vilket i slutändan leder till att ingen av intressenternas åsikter och 

förväntningar blir uppfyllda. Företag A återger dock att de tar hänsyn till alla intressenters 

åsikter, likaså Bonava, där den sistnämnda hävdar att detta är på grund av att intressenternas 

åsikter går i linje med företagets värderingar. Electrolux hävdar istället att samtliga 

intressenters åsikter inte går att ta i beaktning då alla åsikter inte går i linje med företagets 

synpunkter. De undersökta företagen skiljer sig således något åt vad gäller beaktning av 

företagens intressenters åsikter. 

 

Samtliga företag återger däremot att informationen som uppkommer ur de olika 

intressentdialogerna används för att ta fram väsentliga områden att redovisa om, vilket 

således gör att företagens intressenter har en inverkan på den information som yttrar sig i 

företagens hållbarhetsredovisningar, som Eccles et al. (2012) påstår. Studien motsäger 

således Manetti (2011), då studien visar att företagens intressenter på ett eller annat sätt 

inverkar på de undersökta företagens hållbarhetsredovisningar.  

 

De undersökta företagen nämner att de använder sig av informationen från 

intressentdialogen på olika sätt. Detta kan ta uttryck i att exempelvis Bonava använder 

informationen från intressentdialogen för att identifiera företagets fokusområden inom 

hållbarhet, vilket enligt Pfeffer och Salancik (1978) kan komma att forma redovisningen. 

Handelsbanken menar däremot att de väger samman resultaten från intressentdialogen för 

att bedöma om informationen överensstämmer med företagets egna värderingar. Detta 

vidhåller flera av de undersökta företagen, där de menar att de utöver intressenternas åsikter 

också måste se till företagets mål och strategier för att besluta vilken information som är 

väsentlig att redovisa om. De undersökta företagen är således av samma åsikt som Borglund 

et al. (2009) då de framhäver att hänsyn också ska tas till företagets mål och strategier vid 

framtagandet av väsentlig information att redovisa om, vilket enligt Borglund et al. (2009) kan 
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göra det svårbedömt i vilken grad intressenterna inverkar på företagens 

hållbarhetsredovisningar.   

 

Samtliga av de undersökta företagen anser att några av företagens intressenter har mer 

inflytande än övriga intressenter, där främst aktieägare är en sådan intressent. Bland annat 

menar Peab att företagets aktieägares åsikter tar sig uttryck i hållbarhetsredovisningen. Några 

av företagen vidhåller även att kunder är en intressent med mycket inflytande, där exempelvis 

Handelsbanken nämner att kunder är en intressent som väger extra tungt i förhållande till 

övriga intressenter. Att aktieägare och kunder har större inflytande än andra 

intressentgrupper kan ses gå i linje med Clarkson (1995) och Grafström et al. (2015) då de 

nämner att de primära intressenterna har en mer betydande roll gällande beslutsfattande 

inom företag än exempelvis de sekundära intressenterna, där Clarkson (1995) menar att de 

primära intressenterna bland annat är aktieägare och kunder. Att de primära intressenternas 

åsikter tar sig uttryck i företagens hållbarhetsredovisningar motsäger delvis det som Pedersen 

(2006) menar om att intressentdialogen nödvändigtvis inte ger underlag till det som blir 

innehållet i hållbarhetsredovisningen. Bonava nämner också att företagets kunder möjliggör 

för en fortsatt verksamhet, något som Clarkson (1995) vidhåller då han menar att det för 

företagen är av vikt att hålla en god relation med de primära intressenterna för företags 

överlevnad. 

 

Övervägande del av de undersökta företagen anger att de ser till företagets mål, strategier 

och värderingar då de värderar vilken information som de anser är väsentlig att redovisa om i 

hållbarhetsredovisningen. Detta är i enlighet med Pedersen (2006) som menar att företagen 

övergripande avgör och beslutar till vilken grad intressentdialogen inverkar på den 

information som redovisas i företagens hållbarhetsredovisningar. Därtill menar Electrolux att 

intressentdialogen är kostnadskrävande, något som också Pedersen (2006) vidhåller och 

menar kan bidra till att viss information bortses ifrån.  
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6. Slutsats 

För att slutligen besvara studiens problemformuleringar samt uppnå studiens syfte redogörs 

för slutsatser som framkommit från studiens analyskapitel. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse för studiens bidrag, bidragets styrkor och svagheter samt etiska och samhälleliga 

reflektioner, detta för att visa på reflektion kring studien. Kapitlet avslutas sedan med förslag 

till vidare studier.  

 

6.1 Hur identifierar, prioriterar och involverar svenska börsnoterade företag 

intressenter vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen?  

Utifrån studien kan det påvisas att de svenska börsnoterade företag som studien baseras på 

identifierar och prioriterar intressenter, där Freemans (1984) definition används av företagen 

som ett verktyg för att identifiera företagens intressenter. Denna definition ligger också till 

grund vid prioriteringen av intressenterna, där företagen menar att de prioriterade 

intressenterna är de som i högre grad påverkar eller påverkas av företagen.  

 

Det kan även i denna studie konstateras att företagen bedömer intressenterna utifrån 

variabeln makt, vilken är ett av begreppen som Mitchell et al. (1997) menar förklarar hur 

intressenter identifieras. Detta då ett mönster kan urskiljas från de undersökta företagen som 

konkluderar att de identifierade intressenterna bedöms utefter huruvida de påverkar 

företagen, men också att de prioriterade intressenterna är de som påverkar företagen i en 

högre grad. Således används variabeln makt av de undersökta svenska börsnoterade 

företagen för att identifiera samt prioritera intressenter.  

 

Det som kan skilja något från tidigare studier (Freeman, 1984; Mitchell, 1997) är att det i 

denna studie finns en indikation att företagen efter en identifiering- och prioriteringsprocess, 

inte ser det som nödvändigt att genomföra en liknande process återkommande i samband 

med att företagen upprättar hållbarhetsredovisning. Detta då det i studien framkommer att 

företagen har god vetskap om vilka företagets intressenter är, och därav inte ser 

återkommande formaliserade processer som nödvändigt. Således inleds intressentdialogen 

inte alltid med en identifiering och prioritering av företagens intressenter.  
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Studien påvisar dock att företagens intressenter kan komma att utvecklas under åren då en 

del intressenter tillkommer medan andra faller bort, vilket skapar förändringar i enlighet med 

begreppet angelägenhet som tidigare studier (Mitchell et al., 1997) berör. Då ett mönster kan 

ses att det för företagen är naturligt vilka intressenter som identifieras och prioriteras, kan 

likväl ett mönster också ses där några av företagen årsvis utvärderar företagens identifierade 

och prioriterade intressenter för att säkerställa att intressenterna fortfarande är av relevans.   

 

De prioriterade intressenterna involveras av de svenska börsnoterade företagen i denna 

studie genom en intressentdialog, vilket kan ses samstämma med tidigare studier (Escoubés, 

1999). Studiens resultat har kommit fram till att olika metoder används vid dialog med 

intressenter, där detta ter sig olika beroende på intressentgrupp för att tillgodose respektive 

intressentgrupps förväntningar. Följaktligen kan det konkluderas att det inte handlar om en 

metod som passar samtliga intressentgrupper, utan att det i enlighet med Johansen och 

Ellerup Nielsen (2011) och Maon et al. (2009) används olika metoder för de olika 

intressentgrupperna. Studiens resultat visar att företagen använder sig av dialogmetoder av 

både formaliserad och icke formaliserad karaktär, där det i formaliserade processer kan 

konkluderas att företagen begränsar intressenternas involvering då de styr agendan i 

dialogerna, i enlighet med Pedersens (2006) antydan om intressentdialogens kvalitet.  

Något som skiljer studiens resultat från tidigare studier (Golob & Podnar, 2014) är att denna 

studie framför att en intressentdialog förs kontinuerligt med företagens intressentgrupper, 

men att det för att fånga intressenternas förväntningar och krav, kan skilja sig åt hur ofta 

dialogen ter sig med de olika grupperna.  

 

 

6.2 Hur inverkar intressenter på vad som redovisas i hållbarhetsredovisningen?  

Studien indikerar att intressenternas krav och förväntningar beaktas då de undersökta 

svenska börsnoterade företagen tar fram väsentlig information att redovisa om i 

hållbarhetsredovisningen. Detta kan urskiljas då resultatet av studien visar att informationen 

som tillhandahålls från intressentdialogerna används av företagen då de beslutar om 

innehållet i hållbarhetsredovisningen. Det föreligger dock en skillnad i huruvida informationen 

som tillhandahålls från intressentdialogen används av de undersökta företagen, där ett 

entydigt mönster inte kan urskiljas. En del av företagen använder samtliga intressenters 
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åsikter för att ta fram väsentlig information att redovisa om, medan en del av företagen 

selekterar vilken information från intressenterna som de ska använda för att plocka fram 

relevanta områden att redovisa om. Ett mönster i studiens resultat är dock att företagen 

utöver intressenternas åsikter också ser till företagens mål och strategier när de tar fram 

väsentlig information att redovisa. Intressenters inverkan påverkas således av huruvida deras 

åsikter stämmer överens med företagens mål och strategier, vilket i tidigare studier (Borglund 

et al., 2009) har belysts som en ovisshet i vilken grad intressenter inverkar på företagens 

hållbarhetsredovisningar. 

 

Ytterligare en faktor som påverkar intressenternas inverkan på hållbarhetsredovisningen är 

att intressentgrupper har olika mycket inflytande. Där de primära intressenterna i enlighet 

med Clarkson (1995) är de intressenter som har ett större inflytande och således inverkar till 

större grad på företagens hållbarhetsredovisningar. Slutligen framkommer det av studien att 

en begränsning föreligger i intressenters inverkan på redovisningen. Detta då det kan 

konkluderas att företagen råder över beslutsfattandet kring vilken information som ska 

redovisas i hållbarhetsredovisningen, där företagens hänsyn till mål och strategier torde 

betraktas som en begränsning för intressenters inverkan.  

 

 

6.3 Studiens bidrag 

Denna studie berikar studieområdet kring intressentdialogen i ytterligare en kontext; svenska 

börsnoterade företag. Studien förklarar hur intressentdialogen ter sig i denna kontext, vilket 

leder till kompletterande kunskap i det hänseende att en förståelse skapas för hur svenska 

börsnoterade företag identifierar, prioriterar och involverar intressenter samt hur 

intressenterna inverkar på de svenska börsnoterade företagens hållbarhetsredovisningar.  

 

Bidraget tillför en förståelse kring huruvida svenska börsnoterade företag tillämpar 

intressentdialog, vilket är av intresse för både företag, intressenter och användare. Då 

börsnoterade företag är av allmänt intresse (Bolagsverket, 2016), och således har ett externt 

tryck från allmänheten, kan resultatet av denna studie ses som en vägledning för andra företag 

hur intressentdialogen kan tillämpas. Intressenter kan av studiens resultat få en större inblick 

kring hur den information som de ger används i företagens hållbarhetsredovisningar. 
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Användare kan också dra nytta av studien då de får en förståelse för processen från 

identifiering av företags intressenter till intressenters inverkan på redovisningen.  

 

Sett ur ett företagsperspektiv kan det rekommenderas att en intressentdialog förs och att 

hänsyn tas till intressenters åsikter och förväntningar, detta för att skapa en relevant och 

användbar hållbarhetsredovisning.  

 

 

6.4 Bidragets styrkor och svagheter 

En av bidragets styrkor är att studiens empiri baseras på anställdas erfarenheter och 

individuella åsikter som har ansvar för företagets hållbarhetsarbete och dess redovisning, där 

flertalet har haft rollen som hållbarhetschef. Då dessa har haft stor kunskap inom ämnet kring 

företagets hållbarhetsredovisning och den intressentdialog som företagen för, bidrar detta till 

en ökad trovärdighet till studien i och med den kunskap som de besitter. Ytterligare en styrka 

som bidraget tillför är den breda målgrupp som studien riktar sig till, detta då företag, 

intressenter och användare till företagens hållbarhetsredovisningar kan se nyttan i att ta del 

av och få en större förståelse kring den information som de svenska börsnoterade företagen i 

studien inkluderar i hållbarhetsredovisningen.  

 

I denna studie kan en svaghet urskiljas då intervjuer endast har utförts med en representant 

från vardera företag, vilket kan innebära att den enskilda representanten kan ämna att 

försköna bilden av företaget. Då fler än en representant intervjuats från vardera företag skulle 

detta kunna tänkas bidra till ett mer trovärdigt resultat, då företagets representanters åsikter 

skulle kunnat vägas samman för att få en större inblick i företagets arbete med 

hållbarhetsredovisning och intressentdialog, för att således styrka representanternas åsikter. 

En svaghet kan också ses då de svenska börsnoterade företagen som studien berör innefattar 

olika branscher, vilket kan medföra att det finns branschspecifika normer vilket studien inte 

har förklarat.  
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6.5 Etiska och samhälleliga reflektioner  

Genom intervjuer med anställda på de svenska börsnoterade företagen som studiens urval 

omfattar har det framkommit att hållbarhetsarbetet har genomgått en förändring. Detta då 

företagens intressenter samt samhället i stort har fått en ökad medvetenhet kring ämnet 

hållbarhet, vilket lett till att det ställs högre krav på företagen att agera och således ta ett 

ansvar. För att företagen ska accepteras av samhället krävs att företagen tar hänsyn till 

samhällets förväntningar och visar ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar. Då företag 

agerar hållbart är en hållbarhetsredovisning en naturlig del av företagens hållbarhetsarbete, 

då de i redovisningen kan visa på tillvägagångssätt för att bidra till ett hållbart samhälle. 

Företagen i studien visar att de agerar hållbart genom att upprätta hållbarhetsredovisning 

utefter GRI:s riktlinjer, som varit ett av urvalskriterierna i denna studie.  

 

Det kan ses att företagen i studien tar hänsyn till företagens intressenter då de upprättar 

hållbarhetsredovisning, där intressenterna inkluderats i processen att ta fram väsentliga 

områden att redovisa om. Detta har framkommit då de intervjuade personerna har gett 

uttryck för att intressenter är betydelsefulla och ägnas stor hänsyn till, och att de således ser 

kontakten med intressenter som värdefull. Detta då det kan antas att de utan intressenter, 

främst de primära, inte överlever på marknaden. Således ser inte de undersökta företagen 

enbart till sig själva, utan även till samhället som de är verksamma inom.  

 

 

6.6 Förslag till vidare studier  

Då studien grundas på ett begränsat urval av svenska börsnoterade företag föreligger en 

begränsning i att generalisera inom denna kontext. Att i framtida studier undersöka ett större 

urval vore därför intressant ur synvinkeln om överförbarhet.   

 

I denna studie antas ett företagsperspektiv på intressentdialogen, det vore därför intressant 

att i framtida studier anta ett intressentperspektiv för att se om företagens perspektiv på 

intressentdialogen upplevs på liknande sätt av intressenterna.  
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Bilaga 1 Individuella reflektioner  

 

Emelie Gunnarsson 

Jag och Sofie bestämde oss redan under introduktionen, under de första veckorna i skolan, att 

vi skulle skriva examensarbetet tillsammans. Vi har under skoltidens gång skrivit många 

arbeten tillsammans, vilket har varit betryggande i denna process. Då ingen av oss bor i 

Skövde, men nära varandra, har det föranlett till att vi för det mesta har träffats hos varandra 

och skrivit och enbart varit i skolan då det har behövts för litteratursökning. Då vi har använt 

oss av Google Docs vid uppsatsskrivandet, har vi även under processens gång delat upp 

arbetet för att på detta sätt vara effektiva, för att sedan korrekturläsa och justera varandras 

texter. Under arbetets gång har vi ständigt försökt att ligga i fas med examensarbetet, där vi 

som riktlinje har haft att följa den studieplan som metodkursen som vi läst parallellt har följt. 

Utefter det har vi strukturerat upp arbetet och skrivit en planering vecka för vecka för att få 

en överblick över arbetets gång.  

 

Problem som vi har stött på under uppsatsskrivandet var när vi hade svårt att hitta företag 

som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Då vi behövde intervjua anställda med ansvar 

för företags hållbarhetsarbete samt dess redovisning, var detta något som gjorde det ännu 

svårare. Då vi i början ämnade intervjua företag i klädbranschen, fick vi snabbt tänka om då vi 

i företagens svar fick ta del av att de fick många förfrågningar och således tyvärr inte kunde 

hjälpa alla. Tillsammans med svårigheten kring att hitta intervjuer fick vi efter ungefär halva 

uppsatsskrivandet feedback på arbetet som vi inte kunde ignorera, vilket blev resultatet av att 

vi ändrade ämne. Detta föranledde till att vi fick börja om från början, vilket var otroligt tufft, 

men ett nödvändigt beslut att ta. Något som med facit i hand hade bidragit till en fördel till 

examensarbetet, är att vi redan innan kursens start skulle ha hittat ett ämne att skriva om. Jag 

hade även om jag hade fått göra om processen kontaktat företag tidigare än vad som gjordes. 

 

De intervjuer som under studiens gång genomfördes har bidragit till stor lärdom. En stor hjälp 

till utförandet av intervjuerna var den kunskap som vi fick till oss i en föreläsning i 

metodkursen, där vi bland annat fick till oss att det var vi som skulle leda intervjuerna, alltså 

inte intervjurespondenterna. Detta var något som vi snabbt insåg inte var så lätt när vi själva 



 

 

skulle utföra våra egna intervjuer, då de första intervjuerna som utfördes innehöll mycket 

information som för studien inte var nödvändig. Något som vi drog stor lärdom av under 

resterande intervjuer där samtalen till större del styrdes av oss, vilket innebar att intervjuerna 

blev kortare men mer innehållsrika.  

 

Under arbetets gång har jag lärt mig mycket om företags arbete med hållbarhetsredovisning 

och den dialog som företag för med intressenter, men framför allt har jag lärt mig mycket om 

mig själv. Då många timmar har lagts ner på uppsatsen och ständiga tankar har funnits kring 

uppsatsen även på fritiden, har denna process varit oerhört krävande och mestadels väldigt 

jobbig. Att ha skrivit detta arbete tillsammans med Sofie har gjort arbetet så mycket roligare 

och utan henne hade jag troligtvis gett upp många gånger om. Att vi dessutom har liknande 

uppfattningar om det mesta och ständigt stöttar varandra, har gjort att processen har varit 

lättare att genomföra.  

 

Sammanfattningsvis har det varit en jobbig process med mycket stress och nedlagda timmar, 

men även lärorikt då jag lärt mig mycket kring processen att skriva ett examensarbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sofie Nordmark 

Att skriva detta examensarbete har varit mycket tidskrävande, samtidigt som det också har 

varit en lärorik process. Till en början hade jag och Emelie innan examensarbetets start 

diskuterat område att skriva om, där vi kom fram till att vi båda var intresserade av 

hållbarhetsredovisning. Vi hade dock inte funderat på specifikt ämne, något som vi kom på 

efter att kursen hade börjat. Nu i efterhand känner jag att det hade varit en fördel om vi redan 

innan kursens start visste vad vi skulle skriva om, då vi fick bestämma ämne på mycket kort 

tid. Det hade varit en fördel på så sätt att vi fått mer tid att läsa in oss på ämnet och även 

knyta värdefulla kontakter i ett tidigare skede. Vad gäller kontakter har det varit en utmaning 

att hitta intervjurespondenter, något som jag skulle välja att börja söka efter i ett tidigare 

skede om jag skulle göra om processen igen.  

 

En stor utmaning i denna process har varit att hitta rätt fokus i examensarbetet. Vi stötte 

ungefär halvvägs in i arbetet på problem angående detta, där dessa problem ledde till ett 

beslut där vi valde att ändra uppsatsämne. Detta är ett val som jag inte ångrar idag då det 

tidigare ämnet troligen hade blivit för komplicerat och otydligt. Däremot innebar detta val att 

vi fick börja om från början och radera allt vi tidigare skrivit, något som givetvis satte en otrolig 

press på oss, vilket också ledde till att jag efter detta val kände en oerhörd stress resterande 

del av processen. 

 

Det har varit en utmaning att under examensarbetets gång hitta akademiska källor, där det 

främst förelegat svårigheter i att läsa samt förstå vetenskapliga artiklar. Utav detta har jag lärt 

mig att på ett mer effektivt sätt förstå vad artiklarna berör, vilka slutsatser som finns etc. Då 

en stor del av examensarbetets källor består av vetenskapliga artiklar skrivna på engelska 

upplever jag att min läsförståelse vad gäller det engelska språket i vetenskapliga artiklar ökat.  

 

Ytterligare utmaning som denna process inneburit har varit de intervjuer som vi genomfört. 

Jag har aldrig tidigare genomfört intervjuer, vilket innebar att jag var ovetandes om hur det 

skulle gå. Intervjuerna gick bättre än vad jag anat, där vi i de allra första intervjuerna som vi 

genomförde var lite ringrostiga, men efter hand blev vi allt säkrare. Jag har av de genomförda 

intervjuerna dragit lärdom av hur man ska föra en sådan för att få en så bra intervju och 

användbart resultat som möjligt.  



 

 

 

Vad gäller arbetsfördelningen mellan mig och Emelie så har det aldrig varit några problem, vi 

har valt ut vad respektive person ska skriva om och sedan har vi själva sett till att det blivit 

slutfört. Vi har arbetat både självständigt och tillsammans, vilket således har inneburit att jag 

fått öva på min samarbetsförmåga, något som jag själv upplever har gått väldigt bra.  

Jag har under denna process förstått vikten av att ligga i fas med arbetet, vilket i det 

självständiga arbetet har lett till att jag lärt mig att inte skjuta fram på saker och ting, något 

som jag gjort mycket under tidigare delar av denna treåriga studieperiod.  

 

Denna vår har överlag varit en väldigt jobbig period, jag kunde innan arbetets start aldrig 

någonsin föreställa mig att det skulle vara så tufft att skriva ett examensarbete som det har 

varit. Det har varit oerhört tidskrävande, mycket på grund av att vi ändrade ämne. Det har 

också varit tidskrävande på så sätt att jag inte kunnat koppla bort examensarbetet från min 

fritid, jag har tänkt på det nästintill hela tiden på grund av den stress som arbetet skapat, vilket 

har påverkat mig psykiskt denna period. Jag kan med säkerhet konstatera att jag aldrig 

någonsin hade klarat att genomgå denna process och slutföra detta arbete utan Emelie. Vi har 

stöttat varandra när det varit som jobbigast, och också delat mycket glädje med varandra, som 

nog också har bidragit till att vi orkat ro detta arbete i hamn.  

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2 Intervjuguide 

 

Allmänt 

 Får vi spela in det här samtalet? 

 Får vi publicera ert namn och företagets namn i studien? 

 Vad är din roll på företaget samt din roll i arbetet med företagets 

hållbarhetsredovisning? 

 Hur länge har du varit anställd på företaget? 

 Hur länge har du arbetat med hållbarhetsredovisning? 

 

Identifiering och prioritering av intressenter 

 Hur identifieras företagets intressenter?  

 Kan ni beskriva processen då ni identifierar företagets intressenter? 

 Finns det några specifika kriterier som ni utgår ifrån, i så fall vilka?  

 Hur ofta genomför ni processen att identifiera företagets intressenter? 

 Utifrån företagets identifierade intressenter; beskriv hur ni prioriterar vilka som ska 

föras en intressentdialog med?  

 På vilka grunder baserar ni de prioriteringar som utförs? 

 Hur ofta utför ni en prioritering över företagets intressenter? 

 

 Involvering av intressenter 

 Hur för ni en intressentdialog med företagets identifierade intressenter?  

 Hur går denna process till? 

 Har ni olika dialogmetoder som ni utgår ifrån beroende på vilken 

intressentgrupp ni för en intressentdialog med? 

 I så fall, varför utgår ni ifrån olika metoder? 

 Hur ofta har ni kontakt med intressenterna som ni har en dialog med?  

 

Intressenters inverkan på hållbarhetsredovisningen  

 Hur använder ni den information ni får fram via era intressentdialoger vid 

framtagandet av er hållbarhetsredovisning?  



 

 

 Hur bedömer ni vilken information från intressentdialogen som är väsentlig 

att redovisa om i hållbarhetsredovisningen?  

 Varför/varför inte beaktar ni samtlig information från intressentdialogerna? 

 Hur hanterar ni intressentgruppernas olika förväntningar? 

 

 


