
 

 
 

INTRESSENTENGAGEMANG I 

HÅLLBARHETSREDOVISNINGAR 
– EN STUDIE AV TRE FÖRETAG  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

         VT 2015: CE16 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Examensarbete – Civilekonom 

Företagsekonomi 
 

Pia Hulterström 
Susanne Karlsson 

 

 



 

 II 

Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Eva Gustafsson, som med stort engagemang, 

värdefulla synpunkter och goda råd hjälpt oss genom hela uppsatsprocessen. Vi vill även 

tacka Joakim Alfredsson och Fredrik Boberg för värdefull feedback som lett till ytterligare 

förbättringar av vår uppsats.  

 

 

Borås 2015-06-04 

 

 

 

 

 

Pia Hulterström      Susanne Karlsson 
 
 



 

 III 

Svensk titel: Intressentengagemang i hållbarhetsredovisningar – En studie av tre företag 

 

Engelsk titel: Stakeholder engagement in sustainability reports – A study about three 

companies  

 

Utgivningsår: 2015 

 

Författare: Pia Hulterström och Susanne Karlsson 

 
Handledare: Eva Gustafsson 

 

 

Abstract 
Former research discusses the development of sustainability reporting and the way 

stakeholders are being engaged in the development and the content of the reports. The 

importance of stakeholders influence is also discussed. Freeman´s (1984) definition of the 

stakeholder concept sets the foundation for former research within the subject. The 

stakeholder concept is broad and different researchers define the concept differently, which 

results in a problematization of the concept.  

 

The purpose of this study is to enhance the development of sustainability reporting over time 

and how companies engage their stakeholders in the reports. The result will contribute to 

higher knowledge about the company’s ways to engage their stakeholders in their 

sustainability reports. To answer our purpose and research questions we´ve used a content 

analysis where we analyzed information from sustainability reports, websites and carried out a 

word analysis.    

 

The study includes three different companies’ sustainability reports from 2008 and 2013 and 

information from their websites which includes stakeholders and their sustainability work. 

The study also includes GRI´s guidelines which sets the foundation for the company’s 

sustainability reports. The result shows that two of the companies that are included in the 

study have developed their communication with their stakeholders during the years that were 

analyzed. This becomes clear by the amount of times their different stakeholder groups are 

mentioned through a word analysis in the reports from 2008 and 2013. The companies have 

identified their stakeholders in their sustainability reports in different ways and also described 

how they engage them in their sustainability work.  
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Sammanfattning 
Tidigare forskning diskuterar utvecklingen av hållbarhetsredovisningar och hur intressenter på 

olika sätt engageras i utvecklingen samt innehållet i redovisningen. Det diskuteras även kring 

betydelsen av intressenters påverkan. Freemans (1984) definition av intressentbegreppet 

ligger till grund för tidigare forsknings utveckling inom ämnet. Intressentbegreppet är brett 

och olika forskare har olika definitioner, detta har lett till att begreppet problematiserats. 

 

Syftet med studien är att lyfta fram hur hållbarhetsredovisningar förändrats över tid och hur 

företag engagerar sina intressenter i redovisningarna. Resultatet ska bidra till ökad kunskap 

om företags sätt att engagera sina intressenter i sina hållbarhetsredovisningar. För att besvara 

syftet och forskningsfrågorna har vi använt oss av en innehållsanalys där vi analyserat 

information från hållbarhetsredovisningar och hemsidor samt en ordanalys.  

 

Studien omfattar tre olika företags hållbarhetsredovisningar från 2008 och 2013 och 

information från deras hemsidor som behandlar intressenter och deras hållbarhetsarbete. Den 

innefattar även GRIs riktlinjer som ligger till grund till företagens hållbarhetsredovisningar. 

Resultatet visar att två av företagen som ingår i studien har utvecklat sin kommunikation med 

sina intressenter under de analyserade åren, detta blir tydligt genom antalet gånger deras olika 

intressentgrupper framkommer i ordanalysen i 2008 respektive 2013 års redovisningar. 

Företagen har identifierat sina intressenter i sina hållbarhetsredovisningar på olika sätt och 

även förklarat hur de engagerar dem i sitt hållbarhetsarbete.  
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1 Inledning 

Den här uppsatsen handlar om hur företag väljer att redovisa sina hållbarhetsredovisningar, 

hur företagen möter intressenters behov, deras förväntningar och engagemang kring detta. 

Uppsatsens fokus är hur hållbarhetsredovisningar har förändrats över tid och hur företag 

engagerar sina intressenter i sitt hållbarhetsarbete. Studien genomförs som en innehållsanalys.  

1.1 Hållbarhetsredovisning, GRI och CSR 

 
Hållbarhetsredovisning handlar om att mäta, presentera och ta ansvar gentemot 

intressenter, både inom och utanför organisationen, för vad organisationen uppnått 

i sitt arbete mot en hållbar utveckling (GRIs ramverk 2015 s. 3)  

 

Hållbarhetsredovisning är inte enbart en metod för företagen att beskriva sin medvetenhet om 

deras påverkan på omvärlden, utan även ett sätt att kommunicera information om deras 

hållbara aktiviteter och initiativ utåt till intressenter (Hughen, Lulseged & Upton 2014).  

 

Till skillnad från finansiell redovisning handlar hållbarhetsredovisning om bland annat hållbar 

utveckling och företagets visioner och aktiviteter i relation till detta. Westermark (2013) 

skriver att hållbarhetsredovisningar till skillnad från finansiell redovisning inte påstår sig ge 

en sann och rättvisande bild på redovisningen.   

 

Företags hållbarhetsredovisningar behöver inte bestyrkande från GRI men det kan leda till att 

hållbarhetsredovisningen blir beslutsunderlag för intressenter. Ökad kunskap och medvetenhet 

gör att fler intressenter kommer välja företag som ägnar sig åt hållbarhet. Det ställs krav på 

företagen att leverera hållbarhetsredovisningar, aktivt hållbarhetsarbete och kommunikation 

med intressenter. Då man mäter, kartlägger och följer effekter av påverkan kan företaget agera 

utefter det.  Enligt Barkland och Ljungberg (2010) är tecken på en bra hållbarhetsredovisning 

att det är de som används och läses.  

 
’Hållbarhetsredovisning’ är en bred term, som anses synonym med andra termer 

som används för att beskriva redovisning av ekonomisk, miljömässig och social 

påverkan (t.ex. de tre dimensionerna för hållbar utveckling, rapportering av 

företagets samhällsansvar etc.) (GRI 2015, s. 3) 

 

GRI (2015) skriver att grunden till att ha en effektiv relation till sina intressenter är att det 

finns transperens vad gäller miljömässig, social och ekonomisk påverkan. För att kunna göra 

detta är det viktigt att det finns ett globalt ramverk (GRI 2015). 

 

Riktlinjerna inom GRI består av standardupplysningar, vägledning och principer för att kunna 

definiera innehållet i redovisningen för att på så sätt kunna säkerställa kvaliteten på den 

information som redovisas (GRI 2015). GRI är det ramverk som de flesta företag utgår ifrån 

när de skriver sina hållbarhetsredovisningar. Deras uppdrag är att göra skapandet av 

hållbarhetsredovisningar till en standard för alla företag och organisationer. Ramverket är ett 

rapporteringssystem som tillhandahåller data och metoder för mätning och rapportering av 

hållbarhetsrelaterade prestationer (GRI 2015).  

 

Corporate social responsibility (CSR) är ett otydligt begrepp som rör företagens sociala 

ansvar. Det finns ett flertal aktörer förutom företagen själva som är engagerade i arbetet med 

socialt ansvar, som exempelvis kunder, media, intresseorganisationer och organisationer som 
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arbetar med miljö och sociala standarder för företag.  Dessa aktörer samt företagen är de som 

sätter ramar för hur arbetet ska se ut. Intressenten behöver inte vara i direkt anknytning med 

företaget för att den ska kunna ha stor betydelse för verksamheten, då det till exempel kan 

röra sig om granskande intresseorganisationer som genom sina rapporter kan ha ett inflytande 

på företagen. När det kommer till arbetet med CSR är det av vikt att företagen arbetar 

proaktivt, det vill säga de arbetar aktivt med sitt sociala ansvar, oavsett krav utifrån 

(Grafström, Göthberg & Windell, 2008).  

 
Corporate social responsibility (CSR) refers to companies taking responsibility for 

their impact on society. The European Commission believes that CSR is important 

for the sustainability, competitiveness, and innovation of EU enterprises and the 

EU economy. It brings benefits for risk management, cost savings, access to 

capital, customer relationships, and human resource management. (European 

Commission 2015) 
1
 

 

Att företagen publicerar information angående sin påverkan på samhälle och miljö började 

under början och mitten av 90-talet och brukade inkluderas i årsredovisningen. Desto mer 

omfattande det blev att redovisa sitt hållbarhetsarbete bland företagen började en del ledande 

företag att publicera en separat rapport vilket blev mer vanligt under slutet av 90-talet. Det är 

även vanligt att företag använder sig av Internet för att sprida information om sitt arbete med 

hållbarhet och det används också av företagen för att ha en dialog med sina intressenter 

angående olika problem gällande samhälle och miljö. Triple bottom line är ett annat begrepp 

som var aktuellt mellan slutet av 90-talet och mitten av 2000-talet som innebär en form av 

rapport som innehåller information från ett företag gällande deras prestationer inom ekonomi, 

samhälle och miljö. Begreppet har dock kommit att bli utbytt då sociala och miljömässiga 

rapporter (social and environmental reports) behöver ge en mer integrerad bild av företagens 

påverkan och arbete med hållbarhet.  

1.2 Forskningsöversikt kring intressenters påverkan på 
hållbarhetsredovisning 

 

Det finns ett flertal studier som beskriver vad hållbarhetsredovisningar innefattar och hur det 

kan utvecklas. CSR används för att beskriva en organisations medvetenhet om deras påverkan 

på ekonomiska, sociala och miljömässiga omsorg. CSR fokuserar på ett företags långsiktiga 

värde och resulterar ofta i försök att förbättra samhället, arbetsplatsen, och minska företagets 

användning av naturresurser.  

 

Bowers (2010) har studerat till vilken grad hållbarhetsredovisningen har utvecklats till grund 

av den ökade fokuseringen på att ta tag i miljömässiga och sociala problem. Författaren 

jämförde de senaste hållbarhetsredovisningarna från 10 globala företag med tidigare versioner 

av deras hållbarhetsredovisningar och såg en ökning i att kommunicera de direkta ekonomiska 

fördelarna som hållbara aktioner kan få för företaget (Bowers 2010). De senaste åren har stora 

förändringar skett i attityderna och de förväntningar som finns på företag. Under tio år av 

forskning har Dawkins och Lewis (2003) funnit att corporate responsibility fått en 

framträdande betydelse för en bred grupp intressenter, allt från konsumenter och anställda till 

leverantörer och investerare (Dawkins & Lewis 2003). 

 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility/index_en.htm 19/4-2015 

http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility/index_en.htm
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Det är inte enbart Bowers (2010) som undersökt utvecklingen av hållbarhetsredovisningar 

utan även Berthelot, Coulmont och Serret (2012) beskriver hur produktionen av 

hållbarhetsredovisningar har ökat markant i de flesta västländerna de senaste åren. Då det är 

frivilligt ställer man sig frågan varför kapitalmarknaden använder sig av dessa rapporter. 

Studien försöker se på denna fråga, med hjälp av kanadensiska företag som finns på ”Toronto 

Stock Exchange”. De kom fram till att investerare ser positivt på hållbarhetsredovisningar och 

att det stöder relevansen av GRI som fokuserar på utvecklingen av riktlinjer för 

hållbarhetsredovisningar. För att undersöka detta har de använt sig av Ohlson modellen som 

är en form av kvantitativ studie (Berthelot, Coulmont & Serret 2012). Ytterligare en vinkel för 

att undersöka hållbarhetsredovisningarnas utveckling är att analysera kvaliteten, det är något 

Hubbard (2011) gjort. Författaren värderar den nuvarande kvaliteten av 

hållbarhetsredovisning genom att analysera 30 av de största företagen i världen från olika 

länders hållbarhetsredovisningar i tre olika branscher. Genom att använda ett strategi-baserat 

konceptuellt ramverk blev rapporterna analyserade i termer av deras rapporter kring strategier 

och prestationer i områden av myndigheter, miljö, ekonomi, anställda, kunder, leverantörer 

och samhället. Analysen finner stora gap i redovisningen i alla branscher och i de flesta 

områden, i form av brist på klara policys och brist i diskussion kring prestationer. Analysen 

fann även att informationen som rapporteras oftast inte är relaterad till materiella problem och 

inte säkerställd, såväl som många exempel av “greenwashing” som innebär att företag 

försöker utge sig som miljövänliga genom till exempel marknadsföring trots att de inte är det 

(Hubbard 2011).  

 

En annan aspekt är den som James (2013) behandlar där han har ett intresse kring den 

nuvarande trenden inom hållbarhetsredovisning och den status som i nuläget finns om global 

hållbarhet och de integrerade riktlinjer som finns inom redovisning. Även de möjligheter som 

växer fram för små till medelstora företag tas upp som en intressant aspekt med tanke på 

steget mot integrerad redovisning (James 2013). Ytterligare en ingång är att utvärdera 

innehållet i publicerade hållbarhetsredovisningar från internationella bolag, definiera 

förändringar i trenderna i rapporteringen och värdera till vilken grad hållbarhetsredovisning 

kan bidra till aktieägarvärdet genom att utvärdera nyttan för aktieägare (Leszczynska 2012). 

Leszczynskas (2012) studie vill besvara frågorna: Är informationen som publiceras i 

rapporterna användbar för aktieägarna? Hur utvärderas kvaliteten av publicerade rapporter? 

Har komplexiteten av rapporterna ökat under de senaste åren? Vilken viktig information ska 

hållbarhetsredovisningar innehålla? Det resultat som studien kommer fram till är att man 

mellan åren 2005-2010 kan se en förbättring i kvalitet av rapporterna. En djupare analys visar 

en ökning av detaljer i rapporterna rörande områden som ekonomi, miljö och det sociala. Det 

upptäcktes luckor i relevans av information och neutralitet och det framkom även att 

aktieägare generellt anser att användbarheten av hållbarhetsredovisningar var otillräcklig 

(Leszczynska 2012). 

 

Searcy och Buslovich (2014) har undersökt utvecklandet och användningen av 

hållbarhetsredovisningar ur ett bolagsperspektiv och författarna har kommit fram till att 

rapporterna fastställs av bland annat utförandet av intern utvärdering. Denna studie visade att 

utav de företag som deltog var det fem bolag som tog fram integrerade rapporter och 15 bolag 

hade med en del hållbarhetsaspekter i sina årliga rapporter. Intressenternas involvering i 

utvecklandet av rapporterna skiljde sig stort men majoriteten av bolagen tog intressenternas 

åsikter i beaktning (Searcy & Buslovich 2014). Hur världens största bolag kommunicerar om 

sin hållbarhet och hållbarhetsutveckling i deras rapporter som inte är finansiella är ett annat 

perspektiv som undersöks av Ihlen och Roper (2014). Där ligger fokus på användningen av 
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definitioner och försök till operationalisering, och de principer som bolag anger för att de 

ägnar sig åt hållbarhetsarbete (Ihlen & Roper 2014).  

 

Ett fåtal studier behandlar ämnet kring effekterna av hållbarhetsredovisningar. Det finns en 

trend då det gäller hållbarhetsredovisningar vilket Amran och Keat Ooi (2014) behandlar i en 

studie. De försöker illustrera vikten av hållbarhetsredovisningar som de ser den, samt föreslår 

att intressenters engagemang hjälper att tillhandahålla insikter i den ökade trenden att bättre 

förstå intressenters angelägenheter. Pressen från intressenter tvingar företag att bevisa 

styrelsens effektivitet, ansvarsskyldighet och transparens genom företagets 

hållbarhetsredovisning. För att ta hänsyn till olika intressenters behov och uppnå kontinuerlig 

förbättring är det viktigt att företag är engagerande mot specifika intressenter och erhåller 

meningsfull feedback om deras hållbarhetsprestationer och redovisningsprocess, vilket gör det 

enklare att möta krav från intressenter och förbättra ett företags framtida hållbarhetsagenda 

(Amran & Keat Ooi 2014). Enligt Garcia-Benau, Sierra-Garcia och Zorio (2013) finns det en 

finansiell kris inom hållbarhetredovisning. Genom deras studie belyser de effekten av denna 

och fastställandet av CSR som företag lämnar ut online till intressenter.  Trots att den 

finansiella krisen har väckt frågan om bestyrkandet av hållbarhetsredovisningar kan vara ett 

hot för företaget med tanke på de generella initiativen att skära ner på kostnader, visar 

resultaten att antalet hållbarhetsredovisningar ökade signifikant i samband med krisen. 

Forskarna menar att det är i form av expansion, inte bara hållbarhetsredovisning men även 

bestyrkande av hållbarhetsredovisning (Garcia-Benau, Sierra-Garcia & Zorio 2013).  

 

Det är intressant att undersöka aktieägares inställning till miljömässig redovisning, detta 

undersöker De Villiers och Van Staden (2010) med fokus på individuella aktieägare i 

Australien, UK och USA. Generellt är respondenterna positiva till och intresserade av den 

form av redovisning. Författarna undersöker skillnader mellan kön och länder och det visar 

sig att kvinnliga respondenter och australiensare är mer positiva än andra. Det som efterfrågas 

är redovisning av bland annat risker och miljöpåverkan samt miljöpolicys. Aktieägare vill ha 

denna information då de anser att ledningen bör hållas ansvarig för företagets påverkan på 

miljön (De Villiers & Van Staden 2010). En annan studie som görs kring detta är Stubbs, 

Higgins och Milne (2013) som undersöker varför 23 av Australiens topp 200 bolag inte utför 

någon hållbarhetsredovisning. Studien baseras på omfattande litteratur som lovar omfattande 

fördelar med denna form av rapporter. Den uppdagar flera sociala och organisatoriska faktorer 

som skapar nya frågor om legitimitetsteorin, bolagsansvar och spridningen och uppfattningen 

av denna organisatoriska praktik (Stubbs, Higgins & Milne 2013).  

 

Det framkommer att många studier lägger fokus på intressenternas perspektiv i förhållande till 

hållbarhetsredovisningar. Ditlev-Simonsen och Wenstop (2013) undersöker uppfattningen om 

betydelsen av olika intressenter som agenter som motiverar ledningen till att ägna sig åt 

hållbart arbete. Målet är att bestämma vilka intressenter som anses vara nyckel motiverare 

(key motivators) och vilka av respondenterna som är nyckelintressenterna. Resultatet visar att 

de tre olika intressentgrupperna är någorlunda överens om att ägarna är nyckel motiverare för 

att ledningen ska göra hållbarhetsarbete, följt av kunder, myndigheter, anställda. Författarna 

efterfrågar även vem respondenterna anser borde vara nyckelmotivator, då kom kunder på 

första plats följt av anställda, ägare och myndigheter (Ditlev-Simonsen & Wenstop 2013).  

 

Ett annat intressentperspektiv är det Manetti och Toccafondi (2014) studerar där de 

undersöker intressenters roll, vilket engagemang och hur mycket de medverkar i icke 

vinstdrivande organisationers hållbarhetsredovisningar enligt litteratur om tredje parts 

intressentteori. För att verifiera nivån av inblandning har författarna utfört empiriska studier 
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genom innehållsanalys. För att ytterligare stärka resultaten som tagits fram genom 

innehållsanalysen delade författarna resultaten med de organisationer som deltog. Enkäten 

visade att det fanns viss kritik då det gällde intressenters medverkande i forskningen (Manetti 

& Toccafondi 2014)  

 

Kvalitén på intressenters engagemang i hållbarhetsredovisning är ytterligare ett perspektiv 

som Manetti (2011) undersöker. Intressenters engagemang är ett viktigt steg i processen för 

hållbarhetsredovisning då det bland annat definierar relevansen av den information som 

kommuniceras. Manetti (2011) kommer fram till frågan om intressenternas engagemang går 

från att vara ett enkelt sätt att rådfråga och influera intressenter till att vara ett hjälpmedel för 

att involvera dem i företagets beslutsfattande (Manetti 2011). Även hur transparensen i 

hållbarhetsredovisningar påverkas av relationen mellan företag i olika branscher med deras 

intressenter är en intressant infallsvinkel. Fernandez-Feijo, Romero och Ruiz (2014) kommer 

fram till att pressen från vissa grupper av intressenter höjer kvaliteten på transparensen i 

rapporterna. Resultatet visar att transparens påverkas av ägarskap, storlek och global region 

(Fernandez-Feijo, Romero & Ruiz 2014). Okoye, Egbunike och Meduoye (2013) undersöker 

sambandet mellan bolagsredovisning av miljömässig och social prestation i form av 

hållbarhetsredovisningar av bolagens intressenters konflikthantering. De empiriska 

upptäckterna visade att hållbarhetsredovisning skulle kräva chefer att identifiera sociala och 

miljömässiga nyckelprestationer i form av indikatorer som används som ett redskap för att 

förstå intressenters miljömässiga och sociala beteende. Respondenter anser att det är 

avgörande att hantera intressenters miljömässiga och sociala behov för att underhålla ett 

långsiktigt förhållande mellan ledningen och intressentgrupperna (Okoye, Egbunike & 

Meduoye 2013).  

 

Vilka möjliga effekter ägarstrukturen hos företag kan ha i deras hållbarhetsredovisning 

studeras av Dincer (2011). Utövandet av hållbarhetsredovisning förklaras genom 

intressenternas makt, strategi och ekonomiska prestationer enligt Ullman´s framework. Dincer 

(2011) testar detta genom multipla regressionsmodeller på företag som är listade på ”Istanbul 

Stock Exchange” i tre olika sektorer (mat, olja och utrustning). Resultatet bekräftade att vissa 

intressenter (myndigheter och långivare) har en stor betydelse för publiceringen av 

hållbarhetsredovisningar. Däremot har ekonomiska prestationer ingen påverkan på processen. 

Investerare och spridda aktieägare är endast intresserade i finansiella prestationer men inte 

hållbara strategier och aktiviteter (Dincer 2011). Ytterligare forskare som tar upp 

intressenternas påverkan på hållbarhetsarbetet är Peloza, Loock, Cerruti och Muyot (2012) 

som undersöker intressenternas uppfattning av hållbarhetsaktiviteterna i företaget och jämför 

den uppfattningen med verkligheten av ett företags investering i hållbarhet. Det presenteras 

resultat från en global undersökning av tre nyckelintressentgrupper och man slår ihop deras 

uppfattningar mot tredjepartsrankning av företagens faktiska prestationer i hållbarhetstermer. 

Man undersöker även kommunikationsprocessen mellan företag och intressenter som bidrar 

till vår förståelse av hur intressenter skapar sin uppfattning. Slutligen undersöker man 

möjligheterna för företag att komma över oavsiktlig uppfattning kontra verklighetsgap och 

erbjuder rekommendationer för chefer som hjälp för att öka effektiviteten av hållbar 

kommunikation (Peloza et al. 2012).  

 

En annan studie av Prado-Lorenzo, Gallego-Alvarez och Garcia-Sanchez (2009) testar 

effekten som aktieägarmakt och spridd ägarstuktur har på besluten på redovisningen av CSR 

information i spansk kontext. Resultaten bekräftar att denna studie testar aktieägarteorin för 

att analysera bolagens sociala redovisning och om den är konsekvent med det föreslagna 

ramverket trots att aktieägarnas makt är begränsad (Prado-Lorenzo, Gallego-Alvarez & 
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Garcia-Sanchez 2009). Manetti och Toccafondi (2012) gör en innehållsanalys i syfte att förstå 

om intressenter är så pass involverade som internationell litteratur påstår. Manetti och 

Toccafondi vill verifiera om tillit från intressenter är omfattande i hållbarhetsredovisning 

genom att utföra en empirisk forskning av olika uttalanden från internationella företag för att 

testa kännetecken av intressenters tillit (Manetti & Toccafondi 2012).  

1.3 Problemdiskussion 

 

Majoriteten av den forskning vi har funnit tyder på att forskarnas inställning till 

hållbarhetsredovisningar att de är nödvändiga. Ett intressant perspektiv är huruvida 

intressenters engagemang är avgörande för hur företag väljer att utforma sin 

hållbarhetsredovisning och vilken information de då väljer att dela med sig av. Enligt 

Hubbard (2011) finns det stora gap mellan olika branschers redovisning och han uttrycker 

även att informationen ofta inte är säkerställd vilket i sin tur leder till att 

hållbarhetsredovisningarna brister i kvalitet. Om företag förstår betydelsen av sina intressenter 

och deras förväntningar skulle det kunna leda till att deras hållbarhetsredovisningar anpassas 

utefter deras behov. Utifrån vår forskningsöversikt framkommer det att det finns delade 

meningar om vad aktieägare anser om användbarheten av hållbarhetsredovisningar, många 

anser dem som positiva och användbara medan bland annat Leszczynska (2012)  anser att 

användbarheten för aktieägare generellt sett är otillräcklig. Manetti (2011) anser att det är 

intressenternas engagemang som definierar relevansen av den information som förmedlas. 

 

Amran och Keat Ooi (2014) samt Okoye, Egbunike och Meduoye (2013) skriver om vikten av 

att vara engagerad gentemot företagets intressenter och deras intressen. Bowers (2010) jämför 

flera företags hållbarhetsredovisningar över tid.  

 

Genom att utföra en longitudinell studie har man möjlighet att undersöka hur företags 

engagemang till sina intressenter visar sig i hållbarhetsredovisningar och om detta har 

utvecklas och förbättrats eller försämrats. Det kan även vara av intresse att undersöka om det 

finns någon skillnad mellan hållbarhetsredovisningars utveckling inom olika branscher då 

fokuseringen i redovisningen kan ligga på olika aspekter beroende på bransch.  

1.4 Syfte och forskningsfrågor 

 

Genom att analysera hur hållbarhetsredovisningar utgivna av företag inom olika branscher har 

förändrats över tid vill vi undersöka på vilket sätt företag har engagerat sina intressenter i 

hållbarhetsredovisningar och huruvida engagemanget förändras över tid. Syftet är att bidra till 

ökad kunskap om hur företagen engagerar sina intressenter i hållbarhetsredovisningar. För att 

besvara studiens syfte har vi definierat följande frågeställningar.  

 

Hur uttrycks företagens engagemang mot intressenter i hållbarhetsredovisningen? 

På vilket sätt förändras engagemanget i olika intressentgrupper över tid?  

1.5 Disposition  

 

Vi har disponerat vår uppsats enligt följande. I nästa kapitel redogör vi för intressentteorin, 

problematisering av intressentbegreppet samt legitimitetsteorin som ligger till grund för vår 

studie. Därefter följer en redovisning av den metod vi använder oss av för att utföra vår 
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studie. Sedan presenteras studiens resultat där vi analyserar vårt datamaterial. Detta leder 

sedan till en diskussion samt våra slutsatser som avslutas med förslag till vidare forskning. 
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2 Teoretisk referensram 
 

I det här kapitlet redogör vi för intressentteorin och gör även en problematisering av 

begreppet intressent innan vi kortfattat redogör för legitimitetsteorin och avslutar med en 

sammanfattning och koppling till hur detta har relevans för just vår studie. Både 

legitimitetsteorin och intressentteorin grundar sig enligt Deegan och Unerman (2011)  i 

political economy theory som bygger på att samhälle, politik och ekonomi är oskiljbara och 

att man inte kan ta ekonomiska beslut utan att ta hänsyn till det politiska, sociala och 

institutionella ramverket.  

2.1 Intressentteorin 

 

Intressentmodellens upphovsman Freeman (1984) har tagit fram en modell (se nedan) som 

illustrerar hur förhållandet mellan intressenter och företaget ser ut.  

 

 

                      
Figur 2.1 1 Intressentmodellen. (Freeman 1984, s 25) 

 

Freeman beskriver sin modell på följande sätt:  

 
Exhibit 1.5 is a map of the firm which takes into account all of those groups and 

individuals that can affect, or are affected by, the accomplishment of organizational 

purpose. Each of these groups plays a vital role in the success of the business 

enterprise in today´s environment. Each of these groups has a stake in the modern 
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corporation, hence, the term, “stakeholder”, and “the stakeholder model or 

framework” or “stakeholder management”. (Freeman 1984. s.25) 

 

Freeman (1984) menar att modellen är förenklad eftersom alla intressentgrupper är olika och 

kan delas in i flera olika grupper. Det går dock inte att utesluta personer eller grupper som kan 

ha påverkan på eller bli påverkade av företaget. Dessa grupper eller personer skulle nämligen 

kunna hindra företaget från att nå sina mål. Företaget måste först identifiera vilka 

intressenterna är och uppfatta intresset, det är sedan viktigt att se på hur företaget ska kunna 

hantera relationen med intressenten, om det är implicit eller explicit. Frågan är om företaget 

kan hantera relationen rationellt som de brukar göra inom organisationen och även se över 

avtalen och transaktionerna mellan företaget och intressenten och avgöra om det passar in 

med de processer som företaget har för intressenter (Freeman 1984).  

 

Freeman (1984) skriver att CSR kan ses som att applicera intressentteorin på 

intressentgrupper som inte är del av de som kan anses vara de vanliga intressentgrupperna och 

som ofta anses ha fientlig relation till företag och att mindre fokus läggs på att tillfredsställa 

ägare och istället lägga tonvikt på samhället, allmänheten och de anställda (Freeman 1984).  

 

Lundahl och Skärvad (1982) förklarar att intressentteorin härstammar från jämviktsteorin som 

hade till uppgift att försöka förklara “villkoren för organisationers överlevnad”. Om en 

organisation förbrukar mer än vad den lyckas skapa uttrycker Lundahl och Skärvad (1982) det 

som att hela organisationens existens hotas eftersom att det i längden inte kommer kunna 

tillgodo se sina intressenter. Däremot om en organisation växer är det sannolikt att den klarar 

av att skapa tillräckligt med belöningar till sina intressenter (Lundahl & Skärvad 1982).  

 

Lundahl och Skärvad (1982) diskuterar bidrags/belöningsmodellen som innebär att olika 

intressenter bidrar med olika saker och utefter dessa bidrag får de olika former av belöningar 

som kan vara till exempel varor eller pengar. Modellen måste uppnå någon form av 

miniminivå för att intressenter skall ha fortsatt intresse att bidra till företaget, deras belöning 

måste uppnå deras lägsta krav. Utifrån detta diskuterar författarna att 

bidrags/belöningsmodellen skapar underlag för att kunna diskutera företags mål och hur deras 

mål formuleras. Deras tankar är att företaget inte har några egna mål utan att företagets mål är 

lika med intressenternas mål, de som har störst inflytande över ett företags mål är de 

intressenter som har störst möjlighet att hota företags överlevnad, och att företagsledningens 

viktigaste uppgifter är att tolka intressenternas krav och att formulera företagets mål (Lundahl 

& Skärvad 1982).  

 

Det finns enligt Lundahl och Skärvad (1982) en konstant konflikt mellan företag och dess 

intressenter. Det finns viss kritik mot intressentmodellen däribland vilka som egentligen är 

företagets intressenter. Författarna ställer frågan om det är rimligt att anse varje individ eller 

organisation som har ett intresse i företaget som intressent. De uttrycker det som självklart att 

det finns en skillnad mellan de som har ett intresse i ett företag för att till exempel kunna 

leverera eller köpa produkter, då man är relativt anonym till skillnad från om man till exempel 

är anställd i ett mindre företag. Beroende på hur identifierbar man är som intressent anser de 

båda författarna att “begreppet intressenter bör reserveras för de intressenter som antingen 

befinner sig i ett starkt beroendeförhållande till företaget ...eller starkt identifierar sig med 

företagets fortbestånd och överlevnad” (Lundahl och Skärvad 1982, s.19).  

 

Christer Westermark har i läroboken Hållbarhetsredovisning, teori, standarder och praktisk 

tillämpning (2013) listat olika anledningar till att en organisation samarbetar med intressenter. 
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Några av dessa anledningar är: “öka organisationens förståelse för de troliga konsekvenserna 

beslut och aktiviteter kan ha för specifika intressenter”, “avgöra om organisationens påstående 

om att vara socialt ansvartagande uppfattas som trovärdig” och “hantera kopplingen mellan 

intressenters intressen och organisationens ansvar gentemot samhället i stort” (Westermark 

2013). Organisationen bör vara medveten om att deras aktiviteter och beslut kan ha en 

inverkan på intressenternas behov och intressen enligt Westermark (2013), han anser även att 

organisationen ska vara tydliga med syftet med den dialog de för med intressenterna för att 

relationen ska vara meningsfull.  

 

Enligt Grafström, Göthberg och Windell (2008) inkluderar intressentmodellen inte enbart ett 

företags mest centrala intressenter såsom kunder, ägare och leverantörer utan även media, 

statliga organ och intresseorganisationer. Intressenter kan delas in två grupper, primära och 

sekundära intressenter, där de primära intressenterna är viktiga för att ett företag ska kunna 

överleva. De sekundära intressenterna anses vara de som skapar opinion och kan därför vara 

både positiva och negativa till företaget men de påverkar inte direkt ett företags möjligheter 

till överlevnad (Grafström, Göthberg & Windell 2008). 

2.2 Problematisering av intressentbegreppet      

Intressentbegreppet är omdiskuterat och tolkas olika av olika forskare beroende på 

sammanhang. Då det inte finns någon generell definition av vilka som är intressenter kan 

detta skapa en problematik för både de som är intressenter och de som vill veta vilka som är 

intressenter i olika sammanhang. Miles (2011) artikel behandlar denna problematik och 

diskuterar olika definitioner och sätt att se på intressentbegreppet. 

 

Det är välkänt att konceptet gällande intressenter är oorganiserat samt att det har funnits stort 

fokus på att försöka organisera och skapa struktur till intressentbegreppet. Miles (2011) 

skriver om det återkommande problemet med intressentteorin att förstå vilka intressenterna är 

och att man behöver förfina begreppet för att det ska kunna vara användbart. Miles (2011) har 

identifierat 435 olika definitioner av begreppet intressent. Det finns flera olika komponenter 

för att definiera intressentbegreppet däribland vilka intressenterna är och vem som identifierar 

dem. Hur intressenterna påverkar organisationen, hur organisationen påverkar intressenterna, 

varför man identifierar intressenterna, vilken form intresset har, vad syftet med intresset är 

och vad intresset relateras till (Miles 2011).  

 

Då man ser tillbaka på historien om intressentteorin uttrycker Freeman (1984) att det är 

ohjälpsamt att försöka sammanställa alla olika versioner av begreppet till något som ska vara 

den korrekta versionen. Enligt Miles (2011) gör Friedman och Miles (2006) ett försök till en 

klassificering av olika intressentteorier och delar in dessa i tre olika typer av teorier, de skiljer 

de olika teorierna åt beroende på grad av normativitet. Tredje gradens teori (third kind 

theories) uppnås i praktiken genom exempelvis en förändring i attityd. Dessa teorier definierar 

intressenter som grupper som har en legitim rätt eller del i ett företag och skär ner 

uppmärksamheten till dessa grupper och därmed inte enskilda individer. Andra gradens teori 

(second kind theories) är teorier som inte är lika enkla att genomföra då de kräver en 

förändring på samhällsnivå. Första gradens teori (first kind theories) definierar intressenter 

som kan och gör sitt intresse känt, de som är eller kommer bli påverkade av eller påverkar 

eller kommer att påverka någon organisation. Det är en definition som skulle kunna innefatta 

vem eller vad som helst (Friedman och Miles 2006, se Miles 2011).  

 

Den första uppfattningen av en intressent i management litteratur spårar Miles (2011) till ett 

internationellt memo 1963 på Standford Research Institute: “those groups without whose 
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support the organization would cease to exist”. Den definition av intressentbegreppet som är 

mest citerad är Freeman (1984, se Miles 2011) “any group or individual who can affect or is 

affected by the achievement of the organization´s objectives”.  

 

Freeman et al (2010 se Miles 2011) ser problemet med den konceptuella bredden och anger 

att “on this definition one could image virtually anyone, or any organization including groups 

who are explicitly directly at odds with the firm”. Med en sådan vid beskrivning av termen 

finns en risk att termen intressent blir meningslös. Sternberg (1997, se Miles 2011) menar att 

Freemans definition som används brett gör alla till intressenter. Det innefattar inte bara de 

som har ett intresse i organisationen utan även de som organisationen har ett intresse i. Han 

föreslår en annan definition av begreppet som “the various groups and individuals that 

organizations need to take into account when pursuing their substantive objectives” 

(Sternberg 1997, se Miles 2011)  

 

Miles (2011) diskuterar även graden av symmetri som uppfattas finnas mellan organisationen 

och intressentrelationen, om det finns en flervägsrelation eller en envägsrelation och i sådana 

fall åt vilket håll relationen går. Enligt Miles (2011) föreslår Argandoña att välmående av ett 

företag är att möjliggöra för företagets intressenter att nå deras mål och att företaget 

underlättar detta genom att nå sina egna mål. Miles (2011) lyfter fram Argandoñas definition 

om intressenter som de som har ett intresse i företaget, så att företaget i sin tur kan ha ett 

intresse i att tillgodose deras krav. Jensen (2001 se Miles 2011) definierar intressenter som 

alla individer eller grupper som avsevärt kan påverka välståndet inom företaget.  Wicks et al 

(1994 se Miles 2011) definierar intressenter som grupper som interagerar med och ger mening 

till ett företag. Intressentteorin går följaktligen att beskriva på olika sätt då fokus ändras 

beroende på om intressent-organisationsrelationer är nödvändiga eller tillfälliga och 

kompatibla eller icke-kompatibla. Det går även att se i tidigare diskussioner att det inte går att 

komma överens om ett förhållningssätt inom ett forskningsområde och det är därför 

osannolikt att praktiker som har olika politiska motiv och personliga agendor att komma 

överens om en enighet (Miles 2011).  

     

Freeman et al. (2010 se Miles 2011) uttrycker vidare att begreppet intressent behöver skalas 

ner och förfinas för att det ska kunna vara användbart inom praktiken och på konceptuell nivå. 

Författarna menar även att det inte spelar någon roll hur positiv en viss definition är då ingen 

definition kommer fungera för alla i alla situationer. Samtliga har svagheter och 

begränsningar och de menar att istället för att se problemen som ovanliga och fixerade, kan 

olika definitioner lösa olika ändamål. Miles (2011) håller med Freeman et al. (2010) och säger 

att det inte är nödvändigt med en universell definition (Miles 2011).  

 

Argandoña (1998) skriver om allmännyttan i företaget och att detta är att företaget uppfyller 

sitt syfte som ett företag, att skapa förhållanden som kommer möjliggöra att deras 

“medlemmar”, det vill säga de som är del av ett företag, ska nå sina personliga mål. De olika 

intressenterna, oberoende deras intressen behöver bidra till företagets mål och deras 

allmännytta. Vidare skriver Argandoña (1998) om Goodpaster (1991) som förklarar tre nivåer 

av intressentteorin, nivå ett som är den strategiska nivån som förespråkar att man ska ta de 

icke-ägande intressenterna i beaktning som medel för att uppnå företagets mål utan något 

moraliskt innehåll. Den andra nivån är ”multiple-trustee” förhållningssätt som på en moralisk 

nivå föreskriver ett förtroendeansvar till ledningen inom företaget gentemot alla intressenter. 

Den tredje nivån är den nya föreningen som skiljer mellan olika förtroendeansvar gentemot 

ägarna och andra begränsade icke-förtroende skyldigheter gentemot andra intressenter. 

Författaren ställer även frågan varför intressenter ska tas i beaktning när företagen fattar sina 
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beslut. Är det för att de påverkar eller kan påverka företagets prestationer nu eller i framtiden. 

Och bara för att det är klokt av företagen att ta dessa intressenter i beaktning betyder inte detta 

att de har några skyldigheter gentemot dem (Argandoña 1998). 

 

Sternberg (1997) skriver att intressentbegreppet ursprungligen var identifierat som det som ett 

företag inte kunde överleva utan, det som företaget hade ett intresse i. Begreppet har ändrat 

betydelse och är nu mer identifierat som det som har ett intresse i företaget. Detta har lett till 

ett skift från de som påverkar organisationen till de som påverkas av den. På grund av 

moderniseringen och tillgången till datorer och kommunikation kan i stort sätt alla oavsett var 

man befinner sig vara en intressent. Intressentteorin är enligt Sternberg (1997) läran att 

företag inte ska drivas av finansiella vinster för deras ägare utan för vinsten för deras 

intressenter. Intressentteorins princip är att organisationer är skyldiga gentemot sina 

intressenter och att det grundläggande syftet är att hantera intressenters konkurrerade 

intressen. Inom intressentteorin finns det inget principal-agent förhållande oavsett om man 

som intressent anförtror tillgångar eller liknande till ett företag, detta leder till att agenter inte 

har något ansvar till deras principaler som i sin tur leder till att agenter är likvärdigt ansvariga 

till alla intressenter och därav inga av dem. Sternberg ställer frågan varför intressentteorin är 

så populär och menar att det kan bero på att man inte tar konsekvenserna i beaktning och att 

teorin attraherar de som vill få fördelarna med företagande utan att ta disciplinen kring det 

(Sternberg 1997).  

2.3 Legitmitetsteorin 

Deegan och Unerman (2011) skriver i läroboken financial accounting theory att 

legitimitetsteorin beskriver att företagen vill försäkra sig om att de uppfattas som att de 

arbetar inom samhällets normer och regler och därmed ses som legitima från ett utomstående 

perspektiv. Eftersom dessa normer och regler är föränderliga är det viktigt att företagen har 

kunskap om den etiska/moraliska miljö som de är verksamma i. Det finns två olika begrepp 

inom denna teori, legitimitet som anses vara ett tillstånd, medan legitimering anses vara den 

process som leder till att företaget anses vara legitima. Vidare skriver författarna att företagen 

är beroende av att vara legitima och att det är något företagen strävar efter. Legitimitet är även 

en resurs som företagen själva kan påverka/manipulera genom olika redovisningsval. För att 

företagen ska uppfattas som legitima är det viktiga hur samhället uppfattar företaget och det är 

även därför det är av vikt att redovisa information. Legitimitetsteorin bygger på det sociala 

kontraktet mellan företaget och samhället där de är verksamma. Om företagen inte möter 

samhällets krav och därmed inte följer det sociala kontraktet kan det få konsekvenser som 

exempelvis begränsade resurser och minskad efterfrågan på produkter i form av bojkotter från 

kunder. Vad gäller företagens legitimeringsstrategier de senaste åren har det blivit mer fokus 

på socialt och miljömässigt ansvar och redovisning och när det gäller att skapa och bibehålla 

legitimitet så är fokus på företagets rykte (Deegan & Unerman 2011).  

2.4 Avslutning 

 

Intressentbegreppet är utbrett och det finns många forskare med olika studier om hur 

intressentbegreppet bör definieras. Freemans (1984) definition är den som de flesta utgår från 

när de relaterar till begreppet intressent men det finns samtidigt motsättningar till Freemans 

(1984) sätt att se på begreppet. Miles (2011) problematiserar olika definitioner om hur 

intressentbegreppet kan tolkas och lyfter fram att det är ett område som är förvirrat. Miles 

(2011) har i sin studie funnit över 400 olika definitioner på intressentbegreppet som visar på 

denna förvirring inom området. Detta är relevant för vår studie då vårt fokus ligger på 

intressenternas delaktighet i hållbarhetsredovisningarna och hur företagen har definierat sina 
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intressenter samt hur de adresser dem i sina rapporter och om skillnader finns kring detta över 

tid. Legitimitetsteorin har även den en koppling till vår studie då hållbarhetsredovisning i sig 

är något som företagen kan använda sig av i sin legitimeringsprocess.  
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3 Metod 
 

Med utgångspunkt i studiens syfte har vi valt att utföra vår studie med datamaterial från 

hållbarhetsredovisningar samt information från respektive företags hemsidor. På det sättet har 

vi haft möjlighet att bearbeta datamaterialet och söka fram den information vi behöver. Vi har 

valt att inte utföra några intervjuer då innehållet från hållbarhetsredovisningar och information 

från företagens hemsidor uppfyller det informationsbehov vi har. I den teoretiska 

referensramen framgår det flera olika definitioner och synsätt kring intressentbegreppet. I vår 

studie har vi valt att vara objektiva då vi analyserat datamaterialet för att opartiskt presentera 

hur företagen engagerar sina intressenter i sina hållbarhetsredovisningar.  

3.1 Ansats 

Vår studie utförs deduktivt då vi utifrån den kunskap vi har om intressenternas roll inom 

hållbarhetsredovisningar leder fram till våra forskningsfrågor, som sedan byggs på av en 

empirisk undersökning (Bryman & Bell 2011). Att utföra en studie deduktivt kan i teorin 

verka som en linjär process men enligt Bryman och Bell (2011) kan man behöva korrigera 

olika delar beroende på det man finner i den empiriska undersökningen. I vårt fall har vi 

arbetat med vår teoretiska referensram och återvänt till den under analysarbetet.  

3.2 Urval och presentation av fältet 

 

Då vårt syfte är att analysera hur olika företags hållbarhetsredovisningar har förändrats över 

tid och på så sätt undersöka på vilket sätt företag har engagerat sina intressenter för att 

utveckla sina hållbarhetsredovisningar har vi valt att analysera tre företag från olika 

branschers hållbarhetsredovisningar. Vi har valt att inkludera GRI i vår empiri och analys 

eftersom GRI är en organisation som tillhandahåller riktlinjer för hållbarhetsredovisning och 

har en relevant betydelse för hur företag utformar sina rapporter.  

 

Nordea är en av storbankerna i Sverige och ett tjänsteföretag med cirka 800 kontor med 11 

miljoner kunder. Nordeas aktier finns på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, 

Helsingfors och Köpenhamn (HR 2013). På Nordeas hemsida går det att hitta separat 

publicerade hållbarhetsredovisningar sedan 2008
2
.  

  

Skanska är ett världsledande byggbolag med verksamhet i både Europa och i America med 58 

000 anställda, bolaget är börsnoterat och är noterat på NASDAQ Stockholm. Genom det de 

kallar deras “five zeros” Zero loss-making projects, Zero environmental incidents, Zero work-

place accidents Zero ethical breaches och Zero defects arbetar de kontinuerligt med att 

förbättra sitt miljöarbete
3
. Skanska har sedan år 1997 publicerat hållbarhetsredovisningar

4
 och 

de anser att hållbarhet är en annan aspekt av att god affärsverksamhet
5
. 

 

Vattenfall är ett energiföretag som är helägt av den svenska staten. De är den största 

producenten av värme inom Europa och en av de största producenterna när det kommer till el. 

De har ca 31 800 anställda och är verksamma i Norden, Kontinentaleuropa och Storbritannien 

                                                 
2
 http://www.nordea.com/sv/samhallsansvar/prestanda/rapporter-och-data/?&p=2 30/5-15 

3
 http://group.skanska.com/about-us/skanska-in-brief/ 30/5-15 

4
 http://group.skanska.com/sustainability/reports-publications/sustainability-reporting/ 30/5-15 

5
 http://group.skanska.com/sustainability/skanska-and-sustainability/sustainability-agenda/ 30/5-15 

http://www.nordea.com/sv/samhallsansvar/prestanda/rapporter-och-data/?&p=2
http://group.skanska.com/about-us/skanska-in-brief/
http://group.skanska.com/sustainability/reports-publications/sustainability-reporting/
http://group.skanska.com/sustainability/skanska-and-sustainability/sustainability-agenda/
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(ÅR och HR, 2013). Företaget har publicerat hållbarhetsredovisningar sedan 2003, men de två 

senaste (2013 och 2012) är integrerade i årsredovisningen
6
.  

 

De företag vi valt ut är från olika branscher då vi ansåg det intressant att undersöka hur olika 

branschers redovisningar skiljde sig från varandra. De företag vi undersökte var Nordea, 

Skanska och Vattenfall. Vi valde Nordea då vi ansåg att det var intressant att ta reda på hur en 

bank arbetar med att engagera sina intressenter ur ett hållbarhetsperspektiv då de inte har en 

direkt påverkan på miljön i samma utsträckning som Skanska och Vattenfall. Skanska å andra 

sidan har stor påverkan på miljön och har arbetat med hållbarhetsarbete under en längre 

period än de övriga företag vi valt att behandla. Vi ville därmed undersöka hur deras 

engagemang mot intressenter ser ut och om det skiljer sig från övriga företag.  Anledningen 

till att vi valde Vattenfall var att vi ansåg det intressant att se på ett statligt ägt bolag, hur de 

försökte engagera sina intressenter i hållbarhetsarbetet och om deras sätt att göra detta skiljde 

sig från privata bolag.  Då vårt datamaterial främst bestod av företagens 

hållbarhetsredovisningar ansåg vi att den bästa metoden för att genomföra studien var en 

innehållsanalys och vi använder oss av en kvalitativ metod. Genom att undersöka hur ofta och 

på vilket sätt företagen tog upp olika intressentgrupper i sina hållbarhetsredovisningar tog vi 

reda på vilket sätt företagen engagerar dem och vilka intressenter de lade störst fokus på. Vi 

ville även ta reda på om företagens hållbarhetsredovisningar skiljer sig över tid i det avseende 

om det nämner sina intressenter på olika sätt i sina hållbarhetsredovisningar från 2013 och 

2008. 

 

Vi har läst företagens hållbarhetsredovisningar från år 2008 samt år 2013 och letat efter 

adresseringar till intressenter. För att komplettera med information gick vi även in på 

företagens respektive hemsidor där det fanns information om arbetet med hållbarhet. Vi 

genomförde även en ordanalys där vi räknade antalet gånger företagen nämnde vissa 

intressenter i sina texter för att få en mer kvantitativ bild av det och åskådliggöra skillnaderna 

som fanns mellan företagen.  

3.3 Tillvägagångssätt och analysmodell   

 

Eftersom vi analyserade hur ofta och på vilket sätt Nordea, Skanska och Vattenfall behandlar 

sina olika intressenter i sina hållbarhetsredovisningar använde vi oss av både en kvalitativ och 

kvantitativ innehållsanalys, där den kvalitativa delen innehåller information från 

hållbarhetsredovisningar och hemsidor medan den kvantitativa delen består av en ordanalys. 

Vi har läst igenom samtliga hållbarhetsredovisningar och sökt efter explicita adresseringar till 

intressenter där företagen vänder sig till exempelvis kunder, aktieägare och anställda. Vi har 

använt oss av citat från rapporterna för att styrka den information vi behandlar och för att 

illustrera hur företagen uttryckt sig om bland annat sina intressenter. Informationen från 

respektive företags hemsidor har analyserats genom att söka efter hållbarhetsinformation som 

är kopplad till intressenter. Enligt Bergström och Boreús (2012) kan termen “innehållsanalys” 

användas framför allt om analyser där tillvägagångsättet består i att kvantifiera det vill säga 

räkna förekomsten av eller mäta, vissa företeelser i texter” (Bergström & Boreús 2012, s. 50). 

Innehållsanalys används dock inte enbart för att mäta eller räkna saker och ting vilket gör att 

denna kvalitativa form av analys lämpar sig även för övriga delar i vår studie där vi tar reda 

på hur företagen engagera sina intressenter i sitt hållbarhetsarbete.  

 

                                                 
6
 http://corporate.vattenfall.se/hallbarhet/rapporter/ 30/5-15 

http://corporate.vattenfall.se/hallbarhet/rapporter/


 

 - 16 - 

Vi har utfört en ordanalys genom att läsa hållbarhetsredovisningarna och GRI, där vi har 

räknat de antal gånger de olika företagen och GRI nämner olika intressentgrupper. De olika 

intressentgrupperna skiljer sig i benämning och typ beroende på företag. Vi har utfört 

ordanalysen för att kvantifiera och illustrera på ett tydligt sätt hur många gånger respektive 

företags intressenter framkommer i deras hållbarhetsredovisningar. Genom ordanalysen 

åskådliggörs företagens fokus på olika intressentgrupper. I ordanalysen har vi valt att inte 

räkna med de gånger intressenter nämns i modeller eller finstilt text.  

3.4 Metodreflektion 

 

Enligt Bryman och Bell (2011) finns det ett flertal etiska aspekter man behöver ta ställning till 

när man utför sin studie. Vi har i vår studie inte utfört varken observationer eller intervjuer 

som skulle kunna resultera i harm to participants. Då vår studie är baserad på 

hållbarhetsredovisningar samt information från företagens respektive hemsidor, finns 

informationen i vår empiri och analys tillgänglig för alla att hitta. Vi är dock medvetna om att 

företagen frivilligt publicerat hållbarhetsredovisningar och innehållet kan vara selektivt. Då vi 

använt oss av företagens explicita uttalanden i hållbarhetsredovisningarna och inte gjort någon 

subjektiv tolkning när vi analyserat datamaterialet är vår studie enkel att replikera. Studiens 

forskningsfrågor skulle kunna besvaras på andra sätt än det som presenteras i vår studie vilket 

vi är medvetna om. Det går inte att dra några generella slutsatser om intressentengagemang 

utifrån vår studie då vi enbart behandlat tre företag.  
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4 Empiri och analys  
 

I detta kapitel behandlas studiens empiriska material utifrån Nordea, Skanska och Vattenfalls 

hållbarhetsredovisningar samt information från respektive företags hemsidor. Då GRI 

behandlar sin syn på intressentengagemang och då samtliga företag som ingår i studien 

använder sig av deras riktlinjer i sin hållbarhetsredovisning anser vi det relevant att behandla 

dessa aktörer i vår studie. Kapitlet är uppdelat efter respektive företag. 

4.1 Intressenter enligt GRI 
 

The Global Reporting Initiative (GRI) is a leading organization in the sustainability 

field. GRI promotes the use of sustainability reporting as a way for organizations to 

become more sustainable and contribute to sustainable development (GRI, 2015)
7
 

 

GRIs riktlinjer för hållbarhetsredovisningar består av tre olika principer, 

redovisningsprinciper, redovisningsvägledning och standardupplysningar. Syftet med 

hållbarhetsredovisningar är att mäta, presentera och ta ansvar gentemot sina intressenter för 

att visa vad organisationen uppnått i arbetet mot en hållbar utveckling oavsett om 

intressenterna befinner sig inom eller utanför organisationen. Då transparens gällande 

organisationers verksamhet är viktigt för intressenterna oavsett om de är investerare, anställda 

eller företag har GRI ett samarbete med experter från alla olika intressentgrupper, där 

experterna får möjlighet att träffas och föra diskussioner för att komma överens. De dokument 

som finns inom GRI:s ramverk tas fram med hjälp av intressenter från alla olika 

intressentgrupper, däribland investerare, anställda och frivilligorganisationer. 

 

En organisations hållbarhetsredovisning kan fungera som ett verktyg för att skapa kontakt 

med intressenter. Det är samtidigt viktigt att de resultat som organisationen presenterar är 

korrekta, för att detta skall kunna ske måste det först beslutas om vad som skall ingå i 

redovisningen. Beslutet om vad som skall ingå i redovisningen bör utgå från intressenternas 

rimliga förväntningar samt organisationens syfte och erfarenhet. Organisationer bör 

identifiera sina intressenter och även förklara i redovisningen hur de har hanterat 

intressenternas förväntningar och deras intressen.  

 

Enligt GRI beskrivs intressenter “som andra organisationer eller personer som kan påverkas 

väsentligt av organisationens aktiviteter, produkter och/eller tjänster, och vars handlingar kan 

påverka organisationens möjligheter att framgångsrikt genomföra strategier och uppnå sina 

mål. Med intressenter menas också enheter eller personer vars rättigheter enligt lag eller 

internationella konventioner ger dem grund att ställa krav gentemot organisationen” (GRI 

2015, s. 10) 

 

Som referens för beslut gällande upprättande av redovisningen, som omfattning, avgränsning 

och användning är intressenternas förväntningar och intressen viktiga referenser. Den 

utmaning som uppkommer är att balansera de intressen och förväntningar som finns hos de 

intressenter som använder redovisningen mot de förväntningar som en bredare grupp 

intressenter kan ha.  

 

                                                 
7
 https://www.globalreporting.org/information/about-gri/what-is-GRI/Pages/default.aspx 10/4-2015 

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/what-is-GRI/Pages/default.aspx
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Vid användning av processer för intressentengagemang används för redovisning ska de 

grundas i systematiska och generellt accepterade principer, metoder och tillvägagångssätt. 

Skulle organisationen inte lyckas att identifiera och engagera sina intressenter kan det 

resultera i att redovisningen inte är anpassad till alla intressenter och därefter inte kan anses 

trovärdig. Genom att företaget tar ansvar bidrar detta till att förtroendet mellan organisationen 

och deras intressenter ökar vilket leder till att redovisningens trovärdighet stärks. I GRIs 

riktlinjer förekommer begreppen intressenter/intressentgrupper alternativt 

intressentengagemang sammanlagt 117 gånger. 

4.2 Nordea 

 

Nordeas hållbarhetsredovisningar behandlar deras hållbarhetsarbete under respektive år, 2008 

och 2013. På olika sätt behandlar de hur de har tagit deras olika intressentgruppers åsikter i 

beaktning i deras arbete. Deras hållbarhetsredovisning från 2008 är 27 sidor medan den från 

2013 är 55 sidor. På deras hemsida hittar man information om deras hållbarhetsarbete och hur 

de arbetar med olika intressentgrupper, tar samhällsansvar, arbetar med sina anställda samt 

kunder. Under 2008 är den svenska staten Nordeas enskilt största aktieägare, under 2013 sålde 

den svenska staten sina kvarvarande andelar i bolaget. 

4.2.1 Nordeas hållbarhetsredovisning 2008 

 

Enligt Nordeas VD Christian Clausen satsar Nordea på att kunderna ska uppfatta dem som 

ansvarsfulla och pålitliga och att Nordea är hängivna till företagets värdering att skapa “great 

customer value” och deras andra värderingar: ”It´s All About People”, och ”One Nordea 

Team”.  

 

Nordea har ändrat sina prioriteringar och strategi kring CSR under 2008 där en av de 

tydligaste förändringarna är kommunikation. Den reviderade strategin har två huvudfokus; 

“Running business in Nordea” som behandlar aspekter som uppförande, medvetenhet och 

acceptans bland de anställda i Nordea. Den andra fokuseringen är “Doing business with 

Nordea” som bygger på relationen med de externa intressenterna och CSR dimensionen i 

företaget. Deras CSR strategi omfattar två fokusområden som innehåller, aktiviteter för att 

främja ökad medvetenhet, acceptans och förbättrat beteende bland deras anställda samt 

operationella och kvalificerade aktiviteter för att se till att Nordea uppfyller sina CSR mål och 

åtaganden.   

 

Deras hållbarhetsredovisning gäller den nordiska regionen och de skriver att de övriga 

länderna de är verksamma i kommer att inkluderas i kommande rapporter. Nordea har 

redovisat CSR-rapporten enligt GRI:s riktlinjer och de förklarar grunden till rapporten. De 

skriver även att Nordea kommer ha fördel av CSR i företagandet och samhället när de tar 

steget mot att bli Great Nordea.  

 
The context of the report is guided by our aim to communicate our most material 

CSR impact and activities to our stakeholders (HR 2008, s. 5) 

 

Nordea beskriver i sin hållbarhetsredovisning sitt engagemang med sina intressenter. De 

definierar intressenter som: 

 
Stakeholders are parties who influence us, or whom are influenced by what we do 

(HR 2008, s. 9).  
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Vidare skriver Nordea att relationen med intressenterna är viktig för dem och att de behandlar 

dem därefter. Nordea engagerar sina intressenter både genom dialog men även genom andra 

kanaler som nätverk och relevanta organisationer.  

 

Nordea skriver att deras viktigaste externa intressenter är deras aktieägare och kunder då 

banken inte skulle finnas utan dem, medan deras mest framstående interna intressent är deras 

anställa och Nordea vårdar relationen mellan arbetsgivare och anställd genom reglerade 

tillvägagångssätt. Deras engagemang till andra intressenter beror på engagemanget från 

aktieägarna. Banken vill ha en sund relation till kunderna och driva sunt företagande då något 

av de viktigaste för Nordea är att leverera ”Great customer experience” vilket engagemanget 

till kunderna bygger på. De nämner även investerare, staten, analytiker och olika CSR 

organisationer bland andra som andra intressentgrupper.  

 

Banken använder sig av olika kanaler och olika sätt för att engagera sina intressenter. En del 

av dessa är reglerade medan andra drivs av olika omständigheter. Nordea hanterar sina 

relationer med sina intressenter genom att kategorisera dem baserat på olika kriterier. De 

kommunicerar med sina intressenter på ett professionellt och respektfullt sätt och med 

integritet och lyssnar på vad de har att säga. Under 2008 har Nordea haft möten med 

aktieägare, finansiella analytiker och SRI analytiker. De har deltagit i olika utbildningsevent 

där de har fått information från olika intressenter.  

 

Nordea utför årligen en kundundersökning för att ta reda på hur väl deras anställda förmedlar 

”Great Customer Experience” till kunderna. Kundundersökningen utförs inom alla olika 

kundsegment under varje höst, resultaten från undersökningen rapporteras på olika nivåer i 

organisationen. Resultaten används för att förbättra och följa upp kundservice och skapa 

handlingsplaner för förbättringarna både på lokal och central nivå. De förser kunder med 

produkter och service av hög kvalitet tack vare sina anställda. Det är detta som skiljer Nordea 

från sina konkurrenter och det är de som gör att Nordea går från Good till Great enligt 

företaget. Eftersom de anställda är viktiga för Nordea vill de skapa förhållanden som gör att 

de kan omvandla Nordea från Good till Great. De använder sig av en ”Employee satisfaction 

survey” för att utvärdera detta.  

 

Avslutningsvis har vi sammanställt hur många gånger Nordeas olika intressentgrupper 

förekommer i deras hållbarhetsredovisning för 2008 i tabellen nedan. 
 

Tabell 4.2.1 1 Nordea 2008 ordanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nordea 2008  

Intressentgrupp Förekommer x antal gånger 
Kunder 51 

Anställda 57 

Intressenter 28 

Aktieägare  4 

Leverantörer 2 

Samhället 10 

Totalt 152 



 

 - 20 - 

4.2.2 Nordeas hållbarhetsredovisning 2013 

 

I Nordeas hållbarhetsredovisning framkommer att av de intressenter som de tar upp är de 

främst intresserade av sina kunder.  

 
We strive to understand our customers’ needs, present and future, and aim to make 

sure our customers understand us, what we offer and why we suggest a certain 

service of solution (HR s. 4).  

 

Genom en enkätundersökning våren 2013 har Nordea haft möjlighet att samla stora mängder 

feedback i form av idéer och förväntningar angående hur de kan bli ett mer ansvarsfullt 

företag från sina intressenter. I rapporten som behandlar svaren från enkäten lägger de fokus 

på de frågor som är mest relevanta till deras intressenter och det som har störst inverkan på 

deras verksamhet 

 
Tabell 4.2.2 1 Nordeas intressentgrupper och engagemang 2013 (Nordea, 2013) 

 
 

I tabellen ovan går det att utläsa att Nordea identifierat sina intressenter som kunder, 

anställda, aktieägare, leverantörer, analytiker, icke-statliga organisationer och statliga 

myndigheter. De har även skrivit ut vilka metoder de använt sig av när de engagerar sina 

intressenter. Exempel på detta är olika undersökningar, one-on-one möten med aktieägare och 

diskussioner.  
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Our community engagement and communications strategies reflect our intention to 

further develop and enhance the positive impact our business has on society, and 

our dedication to communicating that impact in an understandable and useful way 

(HR s. 11). 

 

 

Den CSR strategi som Nordea har kommer från deras intressenters förväntningar, 

affärsstrategi, värderingar, interna riktlinjer och policys och deras externa åtaganden. Genom 

en webbaserad virtuell brainstorming dialog med alla Nordeas intressenter fick de över 5300 

idéer på hur de skall bli en mer ansvarsfull bank. Intressenternas svar har överförts till 

relevanta delar av organisationen och har integrerat de huvudsakliga förväntningarna till deras 

materialitets analys. Den huvudsakliga förväntningen som kom fram under 2013 års CSR 

intressentenkät i form av kundrelationer var att säkra engagemang med kunder och försäkra 

tillgänglighet för produkter och tjänster. Nordea har även utfört en enkät för att ta reda på hur 

många av deras intressenter som kan definieras som ansvarsfulla investerare. De skriver 

vidare i hållbarhetsredovisningen att innehållet är baserat på bland annat dialogen med 

kunder, anställda, aktieägare, leverantörer, analytiker, statliga och frivilligorganisationer.  

 

Deras vision är att bli en fantastisk europeisk bank som är känd för sin personal, och skapar 

förstklassigt värde för kunder och aktieägare. 

 
 Our aim is to be an enabling, positive force for customers, society and investors by 

focusing on creating a sustainable business model for all our stakeholders (HR s. 

6).  

 

De skriver om hur det är en av deras största prioriteringar att attrahera, utveckla och 

upprätthålla motiverade personer då det är de som ger Nordea möjligheten att särskilja sig 

från sina konkurrenter när det kommer till att erbjuda fantastisk kundupplevelse. De tar 

årligen fram enkäter som mäter deras “employee satisfaction”.   

 

Vidare skriver man om att de på Nordea arbetar med att ta fram ett ramverk för välmående 

som ska vara liknande i samtliga länder då de anställdas välmående är något Nordea tycker är 

en viktig del även i det dagliga arbetet.  

 

De arbetar även på olika sätt i olika länder med att förse sina anställda med en hälsosam 

arbetsmiljö. Nordea berättar även i sin hållbarhetsredovisning om att de arbetar för att få in 

fler kvinnliga medarbetare i ledande positioner inom organisationen och att de samarbetar 

med fackliga organisationer.        

 

Avslutningsvis har vi räknat hur många deras olika intressentgrupper förekommer i deras 

hållbarhetsredovisning för 2013, detta förekommer i tabellen nedan.  
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 Tabell 4.2.2 2 Nordea 2013 ordanalys 

 

Nordea 2013  

Intressentgrupp Förekommer x antal gånger  

Kunder 146 

Anställda 94 

Intressenter 23 

Aktieägare 24 

Leverantörer 24 

Samhället 18 

Totalt 329 

4.2.3 Nordeas hemsida om CSR 

 

Nordea har på sin hemsida information som berör samhällsansvar, där även deras 

hållbarhetsredovisningar finns tillgängliga. De har även information som beskriver vilka 

riktlinjer för bland annat etik och hållbarhet som de arbetar utefter och länkar till de sidor som 

behandlar internationella åtaganden. Nordea har exempelvis under 2014 utvecklat sin 

hantering av leverantörer då alla som ska teckna avtal med Nordea behöver fylla i ett formulär 

angående CSR som bygger på Nordeas ”CSR supplier policy” (Nordea 2015) 
8
.  

 

Under rubriken samhällsansvar finns det vanliga frågor (frequently asked questions), vilket är 

kopplat till deras internationella hemsida där det står att de riktar sig till SRI, (social 

responsible investments) men att alla givetvis är välkomna att läsa mer. Frågorna är 

kategoriserade i business behaviour, human rights, human resources, environment, supply 

chain och corporate governance. Det går även att läsa att Nordea utför en storskalig dialog 

med sina intressenter var tredje år som oftast är webbaserad. Företaget tar kontakt med sina 

intressenter genom bland annat mejl och sociala medier samt att de har diskussioner med 

frivilligorganisationer. Tabell 4.2.2.1 som nämnts ovan i informationen från 2013 års 

hållbarhetsredovisning finns även publicerad under samma sida. Nordeas mål grundar sig på 

att förstå hur intressenternas prioriterade CSR-frågor kan ha betydande påverkan på deras 

verksamhet och de använder sig av dialogen med intressenterna för att kunna fokusera på de 

viktigaste områdena (Nordea, 2015) 
9
. I Nordeas uppförandekod (code of conduct) står det att 

den beskriver hur de ska agera etiskt i sin verksamhet och att de genom att följa den kommer 

bidra till deras vision att bli en ”Great European bank” som är känd för sin personal och 

skapar förstklassigt värde för sina kunder och aktieägare och även stärka Nordeas rykte. 

Samtliga anställda på Nordea ska agera utifrån denna uppförandekod och den ska stödja dem i 

sitt arbete (Nordea 2015) 
10

. 

4.3 Skanska 

 

I Skanskas hållbarhetsredovisningar beskrivs deras hållbarhetsarbete samt deras arbete 

gentemot samhället, då de vill lämna efter sig ett hållbart samhälle. Deras 

hållbarhetsredovisning från 2008 är 11 sidor medan deras redovisning från 2013 är 35 sidor. 

På deras hemsida kan man under fliken hållbarhet hitta information om hur de arbetar med 

hållbarhet på olika sätt samt information som behandlar deras intressenter. 

                                                 
8
 http://www.nordea.com/Om+Nordea/Samh%C3%A4llsansvar/Riktlinjer/1712852.html 25/3-2015 

9
 http://www.nordea.com/Om+Nordea/Samh%C3%A4llsansvar/Riktlinjer/1712852.html 13/4-2015 

10
 http://www.nordea.com/Images/37-37299/nordea-code-of-conduct-en.pdf 13/4-2015 

http://www.nordea.com/Om+Nordea/Samh%C3%A4llsansvar/Riktlinjer/1712852.html
http://www.nordea.com/Om+Nordea/Samh%C3%A4llsansvar/Riktlinjer/1712852.html
http://www.nordea.com/Images/37-37299/nordea-code-of-conduct-en.pdf
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4.3.1 Skanskas hållbarhetsredovisning 2008 

 

Skanskas VD Johan Karlsson skriver i VD-ordet att Skanska genom sin lokala närvaro och 

kontakt med sina kunder fångar upp signaler på marknaden tidigt. De skriver om sin starka 

profil inom miljö och att denna gör att företaget får en unik position bland kunderna och en 

fördel gentemot konkurrenterna. Den bidrar även till att företaget ses som en attraktiv 

arbetsplats bland framtida anställda och att de nuvarande anställda känner sig stolta.  

 

Skanska berättar om den stora utmaningen som väntar företagen, och frågan är om man 

kommer fortsätta vara innovativ och leda när det kommer till en hållbar byggbransch när 

många andra företag fokuserar mer på det ekonomiska. Det finns växande bevis på att företag 

som ägnar sig åt hållbarhet på en seriös nivå klarar sig bättre i svackor i de ekonomiska 

cyklerna. Detta är något som många kunder och investerare håller med om. Skanska har under 

2008 förbättrat och förfinat sin hållbarhetsagenda och man har definierat de möjligheter och 

utmaningar som Skanska står inför vad gäller hållbarhet och detta har lett till ökade policys 

och strategier. Något som väckt intresse hos experter är publiceringen av information både 

internt och externt och särskilt den via webben. Vidare skriver de att de anställda uppmanas 

att bidra med något till samhället där de arbetar och bor, genom exempelvis sponsring, 

donationer och volontärarbete.  

 

Nedan har vi sammanställt hur många gånger Skanskas olika intressentgrupper förekommer i 

deras hållbarhetsredovisning från 2008.  
 

Tabell 4.3.1 1 Skanska 2008 ordanalys 

 

Skanska 2008  

Intressentgrupp Förekommer x antal gånger 

Kunder 10 

Anställda 21 

Investerare 3 

Leverantörer 11 

Samhället 5 

Totalt 50 

 

4.3.2 Skanskas hållbarhetsredovisning 2013 

 

Skanskas VD Johan Karlström skriver i sitt VD-ord att det i hållbarhetsredovisningen finns 

intresse från potentiella kunder gällande bland annat green solutions. Han skriver även om 

vikten av kunnig och engagerad personal. Skanska har fått mer uppmärksamhet på grund av 

deras arbete med säkerhet på arbetsplatsen, hållbar miljö och företagsetik. De erbjuder 

arbetslösa personer praktik och utbildning för att de ska ha möjligheten att få anställning och 

skapa sig en karriär. Han säger även att det inte längre räcker att vara lönsamma och att 

Skanska vill bidra till samhället. Det är något som underleverantörer, kunder och anställda 

förväntar sig av företag som Skanska som är inom den branschen och av den storleken.  

 
Companies within our industry and of our size need to take responsibility. Our 

clients, subcontractors and employees expect it of us (Skanska HR s. 5) 
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I England erbjuder de även personer som sitter sin sista tid i fängelse chansen att få praktik 

och anställning. Johan Karlström bjuder även in till att allmänheten ska sätta krav på dem som 

företag och att de kommer att visa att de har kapacitet att ge värde till samhället på flera 

nivåer. Ett av deras övergripande mål är att skapa kund och intressentvärde.  

 

Ett av Skanskas övergripande mål behandlar intressenter och innebär att de vill generera både 

kundvärde och ett värde för deras aktieägare. Företaget pratar om att deras intressenter har 

högre förväntningar på rapporteringen från företagen och den fortsatta utvecklingen av 

frivilliga och internationella redovisningsramverk. Skanska har därför valt att under 2014 

använda sig av en extern redovisningsplattform som kommer att förbättra insamlandet och 

hanteringen av hållbarhetsinformation från all global verksamhet. Det kommer förse 

intressenter med en mer robust bild av företagets hållbarhetsarbete än man fått tidigare. 
 

Sustainable development is that which meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs. It requires 

companies to find ways to reward their shareholders but not at the expense of other 

stakeholders. In short, it is about maximizing positive impacts on humans, the 

planet, and minimizing negative ones. (Skanska HR s. 16) 

 

Skanska använder sig av ett etiskt styrkort som innehåller feedback från anställda, etiska 

utredningar, varumärkesundersökningar och träningsaktiviter för att hjälpa dem att utveckla 

de rätta aktiviter för att bygga upp och underhålla en stark etisk kultur. De skriver även om att 

det är viktigt att engagera och förstå de lokala intressenterna och ge samhället värde och inte 

bara lägga fokus på aktieägarna. Skanska vill lämna ifrån sig ett varande och positivt arv och 

detta vill de göra genom att bland annat uppmana samarbete med olika lokala samhällen i 

deras arbeten. Det är även tydligt för Skanska att deras kunders åsikter om etik växer och 

samtidigt blir en viktig parameter då de väljer sin leverantör. 

 

Skanska berättar i sin hållbarhetsredovisning att de arbetar strukturerat för att kunna attrahera, 

behålla och utveckla de bästa personerna. Det är viktigt för dem som företag att ha mångfald 

och att vara ett ledande företag i samtliga marknader innan 2020. De behöver ha anställda i 

olika åldrar, bakgrund, kön och erfarenhet, Möjligheten till personlig utveckling gör Skanska 

till en attraktiv arbetsplats och Skanska ses som ett av de mest attraktiva, pålitliga och 

eftertraktade företagen när det kommer till ingenjörer, specialister och ledare i Polen. Det är 

av hög prioritet för Skanska att identifiera och utveckla den kompetens som finns i företaget. 

 
As well as delivering sustainable reward to shareholders, companies need to 

understand and engage with local stakeholders, such as communities, and find 

innovative ways to add value to the society. Skanska actively encourages the 

cooperation and participation of local communities around its projects, and uses 

training, apprenticeships and education to leave a positive and lasting legacy. 

(Skanska HR s. 22) 

 

Den filosofi som Skanska har är att agera korrekt mot alla sina intressentgrupper vilket i sin 

tur ska leda till fördelar för både aktieägare och samhället i stort. Nedan har vi sammanställt 

en tabell som beskriver hur många gånger Skanskas intressentgrupper förekommer i deras 

hållbarhetsredovisning från 2013. 
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Tabell 4.3.2 1 Skanska 2013 ordanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Information från Skanskas hemsida 

 

Enligt information från Skanskas hemsida använder de sig av GRIs ramverk som inspiration i 

deras utformade av deras hållbarhetsredovisningar (Skanska 2015).
11

 

 

Olika intressenter existerar enligt Skanska på olika sätt beroende på vilken nivå relationerna 

är viktiga, en del av deras intressenter är permanenta medan andra är temporära. De har skapat 

en modell som visar intressenters roll i de olika nivåerna av företaget (Skanska 2015).
12

 

 

 
Figur 4.3.3 1 Intressentnivåer Skanska

13
.  

 

Enligt deras uppförandekod ska Skanska föra en konstruktiv dialog med alla sina legitima 

intressenter, detta sker på flera olika sätt. De dialoger som Skanska för med sina lokala 

intressenter sker genom den lokala “Business Unit” (Skanska 2015) 
14

.  

                                                 
11

 http://group.skanska.com/sustainability/skanska-and-sustainability/sustainability-agenda/ 19/5-2015 
12

 http://group.skanska.com/sustainability/skanska-and-sustainability/stakeholders / 25/3-2015 
13

 http://group.skanska.com/sustainability/skanska-and-sustainability/stakeholders / 25/3-2015 
14

 http://group.skanska.com/sustainability/skanska-and-sustainability/stakeholders/ 25/3-2015 

Skanska 2013  

Intressentgrupp Förekommer x antal gånger 

Kunder 24 

Anställda 38 

Intressenter 6 

Aktieägare 6 

Leverantörer 12 

Samhället 30 

Totalt 116 

http://group.skanska.com/sustainability/skanska-and-sustainability/sustainability-agenda/
http://group.skanska.com/sustainability/skanska-and-sustainability/stakeholders%20/
http://group.skanska.com/sustainability/skanska-and-sustainability/stakeholders%20/
http://group.skanska.com/sustainability/skanska-and-sustainability/stakeholders/
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I Skanskas uppförandekod är en av deras nyckelkomponenter att de är öppna för dialog med 

dem som påverkas av deras verksamhet, de besvarar de frågor som uppkommer från externa 

parter och kommunicerar med påverkade parter. De tar även upp att det är viktigt med att ha 

en konsekvent relation med sina anställda som bygger på både respekt och värdighet (Skanska 

2015). 
15

 

 

Skanska har under 2013 valt att använda sig av en extern rapporteringsplattform som ska ge 

tillgång till de globalt bästa praktikerna inom området. Plattformen kommer från 2014 tillåta 

insamling och hantering av hållbarhetsdata från samtliga operationer inom Skanska samt 

kunna ge intressenter en tydligare bild av det hållbarhetsarbete som sker. Skanskas filosofi är 

att agera på ett korrekt sätt mot sina olika intressenter, samt skapa fördelar för både aktieägare 

och samhället. De använder sig av “Triple Bottom Line” konceptet för att kommunicera med 

aktieägare och intressenter. Detta koncept möjliggör en långsiktig balans mellan finansiella 

resultat, socialt ansvar och en sund miljömässig hantering (Skanska 2015). 
16

 

4.4 Vattenfall 

Hållbarhetsredovisningarna från Vattenfall skiljer sig från varandra då 2008 års 

hållbarhetsredovisning är en självständig rapport medan 2013 års hållbarhetsredovisning är 

integrerad i deras årsredovisning. Redovisningen från 2008 är 85 sidor medan vi har valt de 

områden i deras integrerade redovisning som behandlar deras hållbarhetsområden, därav är 

materialet vi använt i vår analys 43 sidor från 2013. Under fliken hållbarhet på Vattenfalls 

hemsida hittar man information om deras fokusområden, hur de samarbetar med sina 

intressentgrupper och deras samhällspåverkan. 

4.4.1 Vattenfalls hållbarhetsredovisning 2008 

 

År 2008 var det första året som Vattenfall publicerade sin hållbarhetsredovisning och 

årsredovisning vid samma tillfälle. För att särskilja de två formerna av redovisningar har 

Vattenfall valt att fokusera på de områden som deras intressenter har frågor och synpunkter 

kring i deras hållbarhetsredovisning och i årsredovisningen lyfta fram viktiga områden 

gällande satsningar för framtidens el och värmeproduktion. Lars G. Josefsson, koncernchef 

för Vattenfall 2008 skriver i hållbarhetsredovisningens kommentar från koncernchefen: 

 
Den verksamhet vi bedriver har en stor påverkan på samhället - globalt, regionalt 

och lokalt - och därmed är hela samhället vår kund (Vattenfall HR s. 1).  

 

Josefsson skriver även att Vattenfalls framgång kommer bero på deras förmåga att stödja 

samhällets hållbara utveckling. De skriver att Vattenfall måste skapa värde i miljö, ekonomi 

och samhälle för att de ska stödja en samhällsutveckling som är hållbar och för att ett värde 

för miljön och samhället ska kunna skapas så är det viktigt att ha ekonomisk styrka. Vattenfall 

redovisar enligt GRI:s G3 riktlinjer för att resultaten ska vara mätbara och informationen som 

presenteras är öppen, tydlig och att den går att jämföra internationellt.  

 

Vattenfalls intressentgrupper har identifierats genom en kartläggning av vilken påverkan 

Vattenfall har på olika intressenter alternativt vilken påverkan som intressenter har på 

                                                 
15

 http://group.skanska.com/globalassets/sustainability/skanska-orig-code-of-conduct-belly-band-eu.pdf 27/3-

2015 
16

http://group.skanska.com/globalassets/investors/reports--publications/annual-reports/2013/annual-report-

2013.pdf 27/3-2015 

http://group.skanska.com/globalassets/sustainability/skanska-orig-code-of-conduct-belly-band-eu.pdf
http://group.skanska.com/globalassets/investors/reports--publications/annual-reports/2013/annual-report-2013.pdf
http://group.skanska.com/globalassets/investors/reports--publications/annual-reports/2013/annual-report-2013.pdf
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företaget och därefter delat upp dessa i olika intressentgrupper. De intressentgrupper som 

Vattenfall lyfter fram som huvudgrupper är samhället, kunder, internt och ekonomi. Företaget 

har genom en tabell (se bilaga) identifierat vilka intressenter som ingår i respektive 

huvudgrupp.   

 

Intressenternas förväntningar och behov tas i beaktning genom att Vattenfall har löpande 

dialoger med intressenter. De påpekar samtidigt att intressenternas behov kan komma i 

konflikt med varandra och att det då är viktigt att intressenters förväntningar tas med i 

beslutsfattandet i deras olika aktiviteter för att försöka balansera de olika intressen som finns 

samt att Vattenfall kommunicerar hur besluten fattas. Intressentdialoger sker på flera olika 

nivåer inom företaget, dels på koncernnivå och även på lokalnivå. Vattenfall involverar även 

sina intressenter i flera beslutsprocesser, speciellt de intressenter som kan påverkas direkt av 

den verksamhet som Vattenfall har.  

 
Vattenfalls kontakter med intressenter vilar på fyra grundläggande principer: 

lyssna, fokusera på frågorna istället för lösningar, göra diskussionen med 

intressenterna till en del av den dagliga verksamheten och se till att svara på den 

feedback som kommer från intressenterna i fråga om informationsrutiner 

(Vattenfall HR s. 80) 

 

Genom att kommunikation med intressenter är en daglig del av Vattenfalls verksamhet och 

därmed insamling av information från intressenterna har de möjlighet att fånga upp de 

möjligheter, svagheter och utmaningar som finns och vidta de åtgärder som behöver göras.  

 

Personal med olika erfarenheter och bakgrunder är mer innovativa och har exempelvis en 

större vilja till att använda sig av nya sätt att arbeta. De förstår även kundgrupperna och deras 

behov och önskemål bättre. Mångfald ger företaget innovativ styrka, flexibilitet och 

kundinsikt vilket är viktiga fördelar gentemot konkurrenter. Personalen visar genom 

medarbetarundersökningen att nöjdheten, produktiviteten och viljan att vara kvar ökar till 

grund av mångfald. Vattenfall engagerar sina medarbetare genom att de har möjlighet att fylla 

en medarbetarundersökning “My Opinion”, där de kan framföra sina åsikter om företaget, sitt 

arbete och vad de tycker om ledningen. Vattenfall använder sig av medarbetarundersökningen 

som ett verktyg som en inledning på deras åtgärdsplaner för att förbättra den rådande 

arbetsmiljön.  

 

Avslutningsvis har vi sammanställt de antal gånger Vattenfalls intressenter förekommer i 

deras hållbarhetsredovisning från 2008. 

 
Tabell 4.4.1 1 Vattenfall 2008 ordanalys 

 

Vattenfall 2008  

Intressentgrupp Förekommer x antal gånger 

Kunder 79 

Anställda 156 

Intressenter 49 

Leverantörer 43 

Samhället 63 

Ägare/investerare 16 

Totalt 406 
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4.4.2 Vattenfalls hållbarhetsredovisning 2013 

 

Vattenfalls hållbarhetsredovisning är integrerad i deras årsredovisning. De följer sedan 2003 

GRIs riktlinjer och har genom de hållbarhetsaspekter som de lyfter fram i redovisningen valt 

ut de aspekter som de anser vara mätbara.  

 
GRI G4 ger Vattenfall möjlighet att fokusera på de hållbarhetsområden som är 

väsentliga för företaget och dess intressenter. Det innebär att rapporteringen 

innefattar färre indikatorer än tidigare år men de som redovisas är mer materiella 

för Vattenfall (Vattenfall HR s.131).  

 

Hållbarhetsredovisningen utgår från Vattenfalls fokusområden och dimensionerna, hållbar 

produktion, hållbar konsumtion och hållbar ekonomi. Vattenfalls intressenter har identifierat 

de fokusområden som anses prioriterade. För att företaget skall kunna leverera på dessa 

fokusområden och mål är deras integrerade hållbarhet en förutsättning.  

 

Vattenfall har identifierat ett flertal olika intressenter, däribland ägaren, kunder, myndigheter 

och anställda. Genom att de lyssnar på sina intressenter har de möjlighet att identifiera både 

de utmaningar och de möjligheter som kopplas till företagets verksamhet.  

 
I dialog med företagets intressenter har Vattenfall identifierat ett antal prioriterade 

hållbarhetsområden. Ambitionen är att genom ständig förbättring och kontinuerlig 

uppföljning gå mot ökad hållbarhet (Vattenfall HR s.7).  

 

Deras verksamhet styrs till stor del av de politiska regleringar som finns samtidigt skall 

efterfrågan som finns från både samhället och deras kunder mötas.  

 

Vattenfall behandlar en annan grupp av intressenter, prosumers, som definieras som “både 

producenter och konsumenter”. Denna grupp kunder producerar delvis sin egen el vilket gör 

att både Vattenfall och prosumern levererar el och information till varandra. Det blir en ny 

marknad när kunder vill vara mer aktiva konsumenter. Kunderna är även mer intresserade av 

var elen kommer ifrån och om den är lokal eller ej.   

 

Under 2013 utfördes en undersökning för att ta reda på om de områden inom hållbarhet som 

Vattenfall identifierat stämmer överens med de förväntningar som deras intressenter har. 

Resultatet visade att förväntningarna från intressenterna stämde väl överens med de områden 

som Vattenfall valt att prioritera. Undersökningen visade dock även att intressenterna anser att 

Vattenfall inte alltid förstår deras förväntningar. 

 

För Vattenfall är det viktigt att de personer som bor i närheten av företagets olika 

verksamheter skall påverkas i såpass liten utsträckning som möjligt och även ha möjlighet att 

göra sin röst hörd. Det är även viktigt enligt Vattenfall att intressenter är inkluderade i 

beslutsprocesser för att bygga ett förtroende hos båda parter och för att skapa en öppenhet om 

det som sker. 

 
Vattenfalls koncernövergripande projektledningsverktyg innehåller styrning och 

stöd för att på ett proaktivt och ansvarsfullt sätt hantera och ta hänsyn till lokala 

intressen i olika projekt, till exempel dialog med närstående (Vattenfall HR s. 27). 

 

Vattenfall har som målsättning att behålla och attrahera toppkompetens och att det är på 

Vattenfall man känner att man vill arbeta. De vill vara en spännande arbetsplats där de 
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anställda ska känna att de kan utvecklas. För att medarbetarna ska kunna få sin åsikt hörd 

använder sig Vattenfall av en anonym medarbetarundersökning som behandlar arbetsklimatet 

och kulturen inom företaget. De berättar om att de årligen har medarbetarsamtal för att de 

anställda ska få diskutera deras personliga mål för utveckling och vidare möjligheter inom 

karriären. Vattenfall är även måna om jämställdhet och mångfald och har tagit fram ett 

mentorprogram för att få in fler kvinnliga chefer i företaget. Företaget har sedan 2010 haft ett 

utbildningsprogram om säkerheten för att nå sina långsiktiga mål (noll skador och ingen 

arbetsplatsrelaterad ohälsa) inom hälsa och arbetsmiljö. De erbjuder bland annat sina anställda 

regelbundna hälsokontroller och de arbetar för att medvetenheten kring frågor rörande hälsa 

ska öka. Enligt medarbetarundersökningen behöver Vattenfall arbeta mer när det kommer till 

stress och hanteringen av det.  

 

Tabellen nedan lyfter fram hur många gånger Vattenfalls intressentgrupper förekommer i 

deras hållbarhetsredovisning från 2013. 

 
Tabell 4.4.2 1 Vattenfall 2013 ordanalys 

 

Vattenfall 2013  

Intressentgrupp Förekommer x antal gånger 

Kunder 42 

Anställda 36 

Intressenter 18 

Leverantörer 28 

Samhället 24 

Ägare 3 

Totalt 151 

 

4.4.3 Information från Vattenfalls hemsida 

 

Då Vattenfall är en del av samhället anser de att det är viktigt att de har en god relation till 

sina intressenter, de anser även att engagemang är en av de viktigaste delarna i deras dagliga 

arbete (Vattenfall 2015). 
17

 De arbetar med de lokala samhällen de verkar inom för att 

försäkra att samhället drar fördel av deras närvaro och strävar efter att engagera intressenter i 

ett tidigt skede för att kunna förstå vad som är viktigt för dem, detta för att kunna etablera en 

relation och skapa de bästa lösningarna för de involverade (Vattenfall 2015). 
18

 

 

I figur 4.4.3.1 förklarar Vattenfall sina olika intressentgrupper och vilka som inkluderas i de 

olika grupperna. 

 

                                                 
17

 http://corporate.vattenfall.se/hallbarhet/samhalle-och-vara-intressenter/ 25/3-2015 
18

 http://corporate.vattenfall.com/sustainability/sustainable-production/local-communities/ 25/3-2015 

http://corporate.vattenfall.se/hallbarhet/samhalle-och-vara-intressenter/
http://corporate.vattenfall.com/sustainability/sustainable-production/local-communities/
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Figur 4.4.3 1 Intressentrelationer Vattenfall

19
.  

 

Genom att kartlägga och utföra en intressentundersökning och genom intressentdialoger har 

Vattenfall kunnat identifiera tio hållbarhetsområden som intressenterna anser vara prioriterade 

under 2013. De har även genom intressentdialoger kunnat identifiera företagets möjligheter, 

svagheter och utmaningar. Intressenterna bads att ranka de tio hållbarhetsområden som tagits 

upp och även Vattenfalls prestation inom samma områden. Resultatet visade att över 70 % av 

de som svarat på undersökningen tyckte att de tio hållbarhetsområdena hade “stor betydelse” 

eller “betydelse” för företaget. Resultatet visar därmed att de identifierade hållbarhetsområden 

som tagits fram stämmer överens med de förväntningar som intressenterna har (Vattenfall 

2015) 
20

. 

 

I Vattenfalls uppförandekod beskriver företaget hur de strävar efter att ha en bredare debatt 

om problem som är relevanta för företaget. De är därav öppna för intressenter då de gäller 

debatt och utveckling av Vattenfalls position om policyns och regelverk. När de interagerar 

med politiska intressenter för Vattenfalls vägnar behandlar de universella värderingar inom 

demokrati, transparens, rätt för alla individer och tolerans. Basen av deras kundrelation 

bygger delvis på sunda lika verksamheter vilket innebär att de lyssnar på sina kunder och 

behandlar kunderna med respekt både som individer och inom de verksamheter de 

representerar. Det innebär även att de bevarar en hög etisk standard i alla sina 

företagsrelationer samt en hög nivå av integritet då de arbetar med kunder som har känslig 

information samt att deras interna beslutprocess kretsar kring deras kunders intressen 

(Vattenfall 2015).
21

 

 

                                                 
19

 http://corporate.vattenfall.se/hallbarhet/samhalle-och-vara-intressenter/ 18/5-2015 
20

 http://corporate.vattenfall.se/globalassets/sverige/hallbarhet/rapporter/intressentdialog_20140325.pdf 25/3-

2015 
21

 http://corporate.vattenfall.com/globalassets/corporate/corporate_governance/code_of_conduct_2014.pdf 27/3-

2015 

http://corporate.vattenfall.se/hallbarhet/samhalle-och-vara-intressenter/
http://corporate.vattenfall.se/globalassets/sverige/hallbarhet/rapporter/intressentdialog_20140325.pdf
http://corporate.vattenfall.com/globalassets/corporate/corporate_governance/code_of_conduct_2014.pdf
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5 Diskussion och slutsatser  
 

I det här kapitlet diskuterar vi hur intressentteorin och legitimitetsteorin vi behandlat i den 

teoretiska referensramen går att se i företagens hållbarhetsredovisningar, vilka likheter och 

skillnader det finns mellan företagens hållbarhetsredovisningar från 2013 och 2008 samt de 

likheter och skillnader som finns mellan de olika företagen. I koppling till syftet diskuterar vi 

även kring om det finns någon förändring i hållbarhetsredovisningarna över tid i förhållande 

till företagens intressenter. Vi diskuterar kring orsaker till variationen inom intressentteorin 

och vi ställer vårt resultat i relation till tidigare studier inom ämnet och hur förhållandet 

mellan intressenter och företag ser ut. Vi diskuterar den ordanalys vi genomfört och kopplar 

detta till resten av vår studie. Avslutningsvis leder det fram till slutsatser och förslag till 

vidare forskning.  

5.1 Diskussion 

5.1.1 Intressentteorins omsättning i praktiken 

 

Intressentteorin avspeglas i GRIs ramverk som menar att en organisation bör identifiera sina 

intressenter för att kunna ta reda på vilka behov och förväntningar de har. Då GRIs riktlinjer 

tas fram i samråd med olika intressentgrupper baseras riktlinjerna delvis på de aspekter som 

intressenter kan anse vara viktiga i företags hållbarhetsredovisningar. Genom att veta vilka 

förväntningar intressenterna har på företaget har företaget möjlighet att ta beslut om vad som 

skall ingå i redovisningen och därigenom ta hänsyn till intressenternas behov. De problem 

som kan uppstå för företag som GRI tar upp i sina riktlinjer är svårigheten att balansera olika 

intressenters behov om de hamnar i konflikt med varandra. Det kan även uppstå problem för 

ett företag beroende på hur stort inflytande en eller flera intressenter har. Lundahl och 

Skärvad (1982) menar att den intressent som har störst möjlighet att påverka ett företags mål 

även har möjlighet att påverka företagets överlevnad. GRI har definierat begreppet intressent i 

sina riktlinjer men Miles (2011) menar att det inte finns någon generell definition vilket kan 

skapa problem för både organisationer och intressenter när det kommer till definition av 

begreppet. När det gäller hur företagen har identifierat sina intressenter i sina 

hållbarhetsredovisningar har Nordea identifierat intressenterna genom tabell 4.2.2 3. Det 

framkommer inte en tydlig identifiering av intressenter i Skanskas hållbarhetsredovisning. 

Vattenfall har dock i likhet med Nordea tydligt identifierat sina intressenter i rapporten.  

 

Grunden i definitionen av en intressent är att det är någon som kan påverka företagets 

överlevnad och som företaget själva påverkar. Vem eller vilka dessa parter är skiljer sig dock 

åt i de olika definitionerna, Freemans (1984) definition är den mest använda och är bred i den 

mening att den skulle kunna innefatta vem som helst. Trots att Nordea har en definition av 

vilka som är deras intressenter får man uppfattningen när man läser deras 

hållbarhetsredovisning att kunderna är deras viktigaste intressent.  

 

I företagens hållbarhetsredovisningar från 2008 har Nordea identifierat och beskrivit sina 

viktigaste intressenter. De förklarar hur de engagerar sina intressenter och de berättar även om 

deras kundundersökning och medarbetarundersökning som används för att förbättra 

verksamheten. Skanska å andra sidan belyser inte sina intressenter i samma utsträckning när 

det handlar om intressentengagemang utan de nämner endast sina intressenter i anknytning 

med deras hållbarhetsarbete och att det är viktigt att engagera de lokala intressenterna och 

värna om samhället. Vattenfall lyfter fram sina främsta intressenter och tar även med deras 
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intressenters förväntningar i deras arbete genom dialoger. Deras medarbetare har även 

möjlighet att uttrycka sina åsikter genom en medarbetarundersökning som Vattenfall sedan 

använder sig av för att förbättra de anställdas arbetsmiljö.  

 

Trots att samtliga företag har identifierat sina intressentgrupper går det inte utläsa mer 

detaljerat vilka som ingår i dessa grupper förutom då det handlar om Vattenfall som tydligt 

identifierat intressentergrupperna och vilka intressenter som ingår i varje grupp. Kunder kan 

bestå av flera olika typer av kunder och detsamma gäller övriga intressentgrupper. En sådan 

form av identifiering och detaljerad beskrivning saknas i Nordeas och Skanskas 

hållbarhetsredovisningar vilket kan tolkas som att företagen hanterar intressentbegreppet på 

ett förenklat sätt och inte problematiserar begreppet. Freemans (1984) breda definition av 

begreppet kan anses diffust, dock blir inte detta tydligt i den praktiska tillämpningen av 

begreppet. I praktiken kan det ses som en förenklad modell av teorin där företagen följer GRI 

men inte i full utsträckning. GRI har fått ett stort genomslag de senaste åren vilket syns i vår 

ordanalys där de olika intressentgrupperna förekommer fler gånger under 2013 än de gör 

under 2008 med undantag för Vattenfall. Detta kan tolkas som att intressenter har fått ett 

större genomslag i hållbarhetsredovisningar samtidigt som komplexiteten förenklas. Då GRI 

är ett frivilligt ramverk som företagen kan välja att tillämpa är de inte tvungna att tillämpa det 

fullt ut.  

 

I likhet med det Grafström, Göthberg och Windell (2008) skriver om intressentmodellen, där 

de förklarar att modellen inte enbart behandlar de mest centrala intressentgrupper utan även 

grupper såsom media, intresseorganisationer och myndigheter har Nordea under 2013 

identifierat intressenter som exempelvis frivilligorganisationer och myndigheter. I Nordeas 

hållbarhetsredovisning från 2008 identifierar de intressenter som grupper som påverkar 

företaget och som påverkas av företaget. Denna definition av begreppet intressent är i likhet 

med den Freeman tagit fram (1984). Nordea definierar inte intressenter i deras 

hållbarhetsredovisning från 2013 på samma sätt utan där går det istället att utläsa vilka 

intressenterna är ur tabell 4.2.2.1 som behandlar den enkätundersökning som gjordes under 

året. Grafström, Göthberg och Windell (2008) beskriver att intressenter kan delas upp i 

primära och sekundära intressentgrupper beroende på deras påverkan på företag. Genom att 

Vattenfall rangordnar sina intressenter utför de en liknande värdering som Grafström, 

Göthberg och Windells (2008).  

 

Genom ordanalysen kan man utläsa att Nordea och Vattenfall nämner sina olika 

intressentgrupper i texten i sina hållbarhetsredovisningar på ett bredare sätt än vad Skanska 

gör framför allt då det handlar om 2008 års hållbarhetsredovisningar. Det totala antal gånger 

som företagens olika intressentgrupper framkommer i deras hållbarhetsredovisningar är för 

Nordea 329 gånger (år 2013) och 152 gånger (år 2008), Vattenfall 151 gånger (år 2013) och 

406 gånger (år 2008), Skanska 116 gånger (år 2013) och 50 gånger (år 2008).  

 

Det går att göra en generell koppling av de teorier vi tagit upp och de företag vi använt oss av 

i vår studie. Nordea och Vattenfall följer GRI i sina hållbarhetsredovisningar medan Skanska 

skriver att de tar inspiration från GRIs ramverk. GRIs riktlinjer har tagits fram med hjälp av 

intressenter och innefattar flera drag från intressentteorin. Intressentteorin förklarar att man 

behöver ta hänsyn till sina intressenter då de påverkar företagets överlevnad och i vår 

teoretiska referensram går det se att det finns en mängd olika definitioner av begreppet. Även 

GRI (2015) har en definition på detta begrepp och de skriver att hållbarhetsredovisningen inte 

kan anses vara trovärdig om företagen inte identifierat sina intressenter och att företagen 

förklarar hur de hanterar deras intressen och förväntningar. För att företagen ska anses 
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legitima av samhället ska de agera utifrån intressenternas förväntningar, för att de ska kunna 

göra det behöver de ha identifierat dem. Hur de ska identifiera sina intressenter finns förklarat 

i både GRI och intressentteorin. 

5.1.2 Jämförelser mellan hållbarhetsredovisningarna 

 

Ett företags ledning har som huvudfokus att formulera företagets olika mål utifrån 

intressenternas förväntningar (Lundahl och Skärvad, 1982). Detta är något som går att utläsa i 

Nordeas hållbarhetsredovisning från 2013 där det går att läsa om den enkät Nordea utförde 

samma år där de ville ta reda på vad deras intressenter värdesätter, för att kunna utgå från 

detta när de ska utveckla sina egna mål, vilket visar på att de uppfattas vilja göra sina 

intressenter delaktiga på olika sätt. Amrans och Keat Oois studie (2014) beskriver vikten av 

engagemang från företaget gentemot sina intressenter och att erhålla feedback för att kunna 

möta, förbättra och ta hänsyn till intressenters förväntningar. Manetti (2011) skriver om 

intressenternas engagemang och att detta påverkar vilket innehåll som ska kommuniceras. I 

Skanskas hållbarhetsredovisningar finns det knappt någon information om hur engagemanget 

mot intressenter ser ut vilket kan vara en anledning till bristen på information riktad mot 

intressenter. Tidigare forskning har visat att företagen tar med sig intressenternas input när de 

utvecklar sina rapporter (Searcy & Buslovich, 2014). Vår studie visar en liknande tendens där 

Nordeas enkät även haft som syfte att samla in information från sina intressenter för att kunna 

ta reda på vad de anser är viktigt gällande Nordeas hållbarhetsarbete, även Vattenfall har 

utfört en likande enkät i liknande syfte. Skanska skriver om att de har en dialog med sina 

intressenter, dock framgår inte detta i deras hållbarhetsredovisning utan på deras hemsida.  

 

Skanska uttrycker i sin hållbarhetsredovisning från 2013 att det är viktigt att inte enbart 

engagera och lägga fokus på aktieägare utan även ta hänsyn till övriga intressenter. Samtidigt 

lägger Skanska stort fokus på samhället i stort i sin hållbarhetsredovisning snarare än att 

beröra sina olika intressentgrupper. Detta kan jämföras med deras hållbarhetsredovisning från 

2008 där de beskriver att den lokala kontakten med kunder vilket ger dem en fördel gentemot 

sina konkurrenter. Även i 2008 års hållbarhetsredovisning nämner dem samhället som stort 

och att vara ledande inom hållbarhet när det kommer till byggbranschen, detta är något som 

deras intressenter är eniga om då det enligt Skanska leder till att företaget klarar av nedgångar 

bättre. Genom att använda sig av CSR kan man enligt Freeman (1984) tillämpa 

intressentteorin på de grupper som normalt inte anses som de självklara intressentgrupperna, 

till exempel samhället och lägga fokus på denna grupp. Detta är något som Skanska gör både i 

hållbarhetsredovisningen från 2013 och 2008.  

 

Genom att jämföra hur många gånger Nordea har använt olika intressentbegrepp för 

respektive 2013 och 2008 kan vi se skillnader mellan en del av intressentgrupper medan andra 

benämningar av intressentgrupper är relativt lika från de olika åren. I Nordeas 

hållbarhetsredovisning förekommer en stor skillnad åren emellan. 2013 förekommer kunder 

146 gånger medan kunder förekommer 51 gånger under 2008 års hållbarhetsredovisning.  En 

av de intressentgrupper där antal benämningar är relativt lika är intressenter där Nordea 

benämner gruppen 23 gånger 2013 respektive 28 gånger 2008. Skillnaderna mellan hur ofta 

de olika intressentgrupperna förekommer kan bero på flera faktorer. Under år 2008 var 

Nordeas största ägare den svenska staten men under år 2013 sålde den svenska staten sina 

andelar i Nordea.  
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Det går att se skillnader i hur ofta Skanska nämnt olika intressentgrupper i 

hållbarhetsredovisningarna och generellt sett nämner de sina intressenter fler gånger i 2013 

års hållbarhetsredovisningar än vad de gör i den rapport som är publicerad 2008.  

 

Generellt går det att se att Vattenfall nämner sina olika intressentgrupper fler gånger under 

2008 års hållbarhetsredovisning än under 2013. I Vattenfalls hållbarhetsredovisning kan man 

se att de nämner anställda 36 gånger medan de under 2008 års hållbarhetsredovisning nämner 

samma intressentgrupp 156 gånger.  

 

I likhet med Skanska vill Vattenfall att samhället ska dra fördel av deras arbete och vill att 

deras intressenter är engagerade tidigt i deras processer för att anamma det som är viktigt för 

dem. Under 2013 integrerar Vattenfall sina intressenter i sitt hållbarhetsarbete genom att 

anamma de områden som är viktiga för intressenterna Detta kan kopplas till Ditlev - 

Simonsen och Wenstop (2013) som beskriver i sin studie att vissa intressenter kan anses vara 

nyckel motiverare och att dess resultat visar att intressenter som helhet anser att kunder är den 

intressentgrupp som bör vara nyckelmotivator. I deras hållbarhetsredovisning från 2008 

skriver Vattenfall om att de involverar vissa intressenter i beslutsprocesserna, och då speciellt 

de som kan bli direkt påverkade av deras verksamhet. Även under 2013 framgår det att 

Vattenfall har dialoger med sina intressenter och tar deras åsikter och förväntningar i 

beaktning när beslut fattas. I 2008 års hållbarhetsredovisning uttrycker de att personalen 

spelar en viktig roll genom att förstå kunders behov vilket i sin tur skapar en styrka hos 

företaget. Nordea skriver 2008 om vilka deras viktigaste intressenter är och att engagemanget 

till andra intressenter beror på engagemanget från aktieägarna. Detta kan också kopplas till 

Ditlev-Simonsens och Wenstops (2013) studie.  

 

Enligt GRI är transparens viktigt för alla olika former av intressenter, genom att vara 

transparent har företag möjlighet att visa sina intressenter att de tar ansvar gentemot dem och 

visa hur de presterar inom hållbarhetsområdet. Amran och Keat Ooi (2014) beskriver detta 

som att det är intressenterna som tvingar fram transparensen hos företagen och att det genom 

detta kan bevisa om det uppfyller sitt ansvar och hur effektiva de är i sitt hållbarhetsarbete. 

Fernandez-Feijo, Romero och Ruiz (2014) skriver i sin studie om att press från olika 

intressentgrupper att företag ska vara transparenta höjer kvalitén i hållbarhetsredovisningarna. 

Om en organisation lyckats med att engagera sina intressenter har man även lyckats med att 

identifiera dem, vilket leder till att organisationen även kan anpassa redovisningen efter 

intressenterna, detta skapar i sin tur trovärdighet (GRI).   

 

Nordea har under 2013 utfört en enkätundersökning för att samla in förväntningar, idéer och 

liknande feedback från sina intressenter. Vattenfall har även de utfört en undersökning bland 

sina intressenter för att ta reda på om deras förväntningar stämmer överens med Vattenfalls 

prioriterade områden. Skanska har dock inte utfört en liknande undersökning bland sina 

intressenter under 2013 men har istället något som kallas etiskt styrkort som innehåller 

feedback från deras intressentgrupper.  

 

Både Skanska och Vattenfall beskriver att de vill behålla kompentent och mångfaldig 

personal. Vattenfall vill att deras anställda ska känna att de kan utvecklas på sin arbetsplats 

och att deras synpunkter tas i beaktning av företaget. Nordea skriver även de om sin personal 

och vill behålla och attrahera motiverad personal som de även kan skapa 

utvecklingsmöjligheter för.  
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Alla tre företag har en uppförandekod som de ska följa. Skanska tar upp att de ska föra 

dialoger med deras intressenter och att ska ha en relation med sina medarbetare som bygger 

på ömsesidig respekt och värdighet. Vattenfall fokuserar på att deras intressenter ska ha 

möjlighet att lämna synpunkter om företagets utveckling av policys och regelverk. Eftersom 

att Vattenfall har politiska intressenter har de även åtaganden gällande universella värderingar 

om bland annat demokrati. Till skillnad från Skanska och Vattenfall belyser inte Nordea sina 

intressenter i sin uppförandekod utan beskriver enbart hur de ska agera etiskt och att man 

genom att följa den kommer att bidra till deras vision samt förbättra företagets rykte.  

5.2 Slutsats 

 

En första slutsats är att Freemans (1984) definition gällande intressentbegreppet med en 

såpass bred omfattning resulterar i att begreppet blir ihåligt. Detta leder till att innebörden av 

begreppet blir otydligt för personer och/eller organisationer som använder sig av begreppet då 

det finns många olika definitioner.  

 

En andra slutsats är att både Skanska och Nordea har blivit tydligare i att identifiera och 

kommunicera med sina intressenter från 2008 fram till 2013. I Skanskas 

hållbarhetsredovisning 2013 skriver de att deras intressenter har ökade förväntningar på 

företagens rapportering och de skriver om sina anställda och det etiska styrkortet vilket inte 

alls är fokus på i 2008 års hållbarhetsredovisning. Nordea är tydliga med identifieringen av 

vilka som är deras intressenter 2013 vilket går att se i tabell 4.2.2 4 som är kopplad till en 

enkätundersökning från samma år där även kommunikationen med intressenterna blir tydlig. 

Vad gäller Vattenfall upplever vi den som likvärdig när det gäller identifiering och 

kommunikation då de under både 2008 och 2013 skriver om vilka deras intressenter är och 

hur de engagerar dem.  

  

Genom ordanalysen kan man utläsa att Nordea och Skanska benämner sina intressenter fler 

gånger under 2013 än vad de gör under 2008. Vattenfall skiljer sig från de övriga företagen då 

2008 års hållbarhetsredovisning är separat medan 2013 års är integrerad i årsredovisningen 

(där vi har valt ut relevanta delar för studien), resultatet av ordanalysen blev då att Vattenfall 

nämner sina intressenter betydligt fler gånger under 2008 än under 2013. 

 

I jämförelse med Nordea och Vattenfall nämner inte Skanska sina intressenter i ordanalysen i 

lika stor utsträckning. Det blir tydligt att Skanskas erfarenhet av att publicera 

hållbarhetsredovisningar under en längre period än Nordea och Vattenfall inte står i likhet 

med hur väl man engagerar sina intressenter.  

 

Ytterligare en slutsats är det saknas en tydlig definition av vilka Nordeas och Skanska 

intressentgrupper är och utifrån vilka kriterier företagen har identifierat dem i 

hållbarhetsredovisningarna. Varken Nordea eller Skanska har gjort en detaljerad definition om 

vilka deras intressentgrupper är eller vilka intressenter som ingår i grupperna i deras 

hållbarhetsredovisningar. Några av intressentgrupperna finns hos alla tre företag men 

grupperna kan ha helt olika behov beroende på företag. En kund hos Skanska kan ha som 

fokus att de vill bygga ett hus med miljövänliga material, en kund hos Nordea kan ha som 

intresse att få hög ränta på sitt sparkonto och en kund hos Vattenfall kan ha som förväntning 

att deras el som de får levererad är miljövänlig. Detta gör att trots att alla tre företag har 

samma intressentgrupper kan de inte behandlas på samma sätt, vilket i sin tur skapar en 

svårighet då intressentgrupperna ska identifieras och engageras.  
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Skanska och Vattenfall skriver om samhället i en större utsträckning än vad Nordea gör vilket 

skulle kunna bero på att de är företag inom branscher som har en större påverkan på samhället 

och miljön i stort. Nordeas påverkan på samhället och miljön är inte lika framträdande vilket 

även kan resultera i att de väljer att fokusera mer på kunder och aktieägare i sina 

hållbarhetsredovisningar.  

5.3 Teoretiskt bidrag 

 

Vi i enlighet med andra forskare visar i vår studie problematiken med att identifiera 

intressenter. Vi tar upp i vilken utsträckning som företag belyser sina intressenter i sina 

hållbarhetsredovisningar samt att olika företag kan ha olika fokus på sina intressenter. Vår 

studie visar även svårigheterna med att det inte finns en generell definition på 

intressentbegreppet.  

5.4 Reflektion och förslag till vidare forskning 

 

Efter att vi genomfört vår studie har vi kommit fram till att intressentbegreppet i sig är svårt 

att definiera, både för forskare och för företag.  

 

Det vi i efterhand skulle kunna gjort bättre är att kvantifiera studien genom exempelvis 

enkäter riktade mot intressenter som skulle kunna ge en utökad bild av hur de upplevde 

intressentengagemanget i hållbarhetsredovisningarna. Man skulle även kunna genomföra 

intervjuer med företagen i studien för att få en fördjupad bild över hur de anser sig engagera 

sina intressenter. Det hade även varit intressant att göra studien över fler tidsperioder och även 

inkludera fler företag för att få en bredare uppfattning om hur intressentengagemanget ter sig 

generellt.  

 

Genom att ha studerat företag ur tre olika branscher har vi fått inblick i hur företag valt att 

rikta sig till sina intressenter i hållbarhetsredovisningarna.  
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Bilaga  
 

Vattenfalls definition av deras intressenter från 2008 års hållbarhetsredovisning. 

 

 
 

 



 

 - 41 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 


