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SAMMANFATTNING 
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timitetsteori, GRI 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns skillnader vad gäller de 

statliga företagens hantering av sina intressenter i hållbarhetsredovisningen.  

Metod: Kvalitativ forskningsmetod med deduktiv metodansats används i arbetet. Det-

ta då vi utgår ifrån kända teorier och ramverk.   

Teoretiska perspektiv: Teorierna består av intressentteorin och legitimitetsteorin 

samt ramverket GRI   

Empiri: Empirin består av 6 telefonintervjuer med svenska statliga företag. Tre före-

tag från socialdepartementet och tre från finansdepartementet. Intervjuerna används 

för att analysera statligt ägda företagens hanterande av intressenterna i hållbarhetsre-

dovisningen.  

Slutsatser: Vi har funnit att intressenterna är indirekt involverade i hållbarhetsproces-

sen men det finns skillnader i hanteringen av intressenterna.  

 



4 

 

ABSTRACT 

Title: Sustainability accounting in state owned companies - Stakeholder management 

in sustainability reporting of the Swedish state owned companies  

Seminar date: May 30, 2012 

Course:  Master Thesis in Business Administration, 30 University Credits (30 

ECTS). 

Authors: Ujeza Brecani & Cecilia Popescu  

Supervisor: Amanda Tan-Sonnerfeldt 

Five key words: Sustainability reporting, State Owned Companies, Stakeholder theo-

ry, Legitimacy theory, GRI 

Purpose: The purpose of this paper is to find out whether there are any differences in 

management of stakeholders in sustainability reports by state owned companies. 

Method: In this paper we have used qualitative research with deductive method ap-

proach, assuming known theories and frameworks in the field.   

Theoretical perspectives:  Theories in this paper consist of stakeholder theory and 

legitimacy theory as well as the GRI framework. 

Empirical data: The empirical data presented in this paper consists of 6 telephone 

interviews with different Swedish state owned companies. Three of them are chosen 

from the Ministry of Social Affairs and three others are chosen from the Finance De-

partment. Interviews are used to analyze stakeholder management by Swedish state 

owned companies in sustainability reporting. 

Conclusions: We have found that stakeholders are indirectly involved in the sustain-

ability process meanwhile there are differences in the management of stakeholders. 
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1. Introduktion 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till studiens ämne hållbarhetsredovisning. Syf-

tet och problemfrågan med examensarbetet presenteras. Dessutom kommer studiens 

avgränsningar att beskrivas.  

 

1.1 Inledning 

Redovisning av ett företags miljö-, sociala- och etiska ansvar är en relativ ny trend 

som har utvecklats sedan slutet på 1980-talet (Gray et al, 1997). Detta ansvar brukar 

kallas för Corporate Social Responsibility (CSR) och redovisningen av detta sker i en 

så kallad hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisningen har blivit allt viktigare för 

företag då dessa kan visa sitt hållbarhetsarbete inom de olika CSR-områdena för såväl 

interna som externa intressenter (GRI, 2006). Tack vare hållbarhetsredovisningen blir 

företagen därmed mer transparenta. Det finns olika perspektiv på hållbarhetsredovis-

ningen, dessa är samhällets perspektiv som ger ansvarsskyldighets och företagsled-

ningens perspektiv
1
. Utifrån samhällets perspektiv innebär ansvarskyldighet att före-

taget är ansvarig för alla intressenter oavsett deras påverkningsstyrka (Gray, 2001 & 

Gray et al, 1996). Däremot utifrån företagsledningens perspektiv så tar man mer hän-

syn till de viktigaste intressenterna som har en direkt påverkan på företagets resurser. 

Detta då intressentbegreppet är väldigt brett och företagen får då svårt att vara an-

svarsskyldig mot samtliga intressenter (Owen et al, 2001).  

 

Det finns många namn på hållbarhet. Vi kommer mest att använda oss av hållbarhet 

och CSR, men det finns även ett annat namn på hållbarhet och det är Trippel Bottom 

Line (Elkington, 1997). Sambandet mellan de tre ansvaren (miljö, ekonomi och socia-

la) och bildandet av CSR kan ses i figur 1. 

                                                        
1  Ansvarsskyldighets är översatt från engelskan ”accountability” och företagsledningens 
perspektivet är översatt från ”management control perspective” (Gray, R 2001 & Gray et al 1996) 
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Figur 1. Visualisering av CSR (Robins, 2006) 

 

Det finns vissa svårigheter med att hållbarhetsredovisa. Dessa svårigheter är att håll-

barhetsredovisningen inte är lik den traditionella redovisningen så som finansiell re-

dovisning. En annan svårighet är att hållbarhetsredovisningen inte är inskriven i lag-

stiftningen som till exempel aktiebolagslagen. Dessutom tillämpas inte hållbarhetsre-

dovisningen systematiskt i alla företag. Hållbarhetsredovisningen är heller inte inter-

nationellt erkänt (Gray et al, 1996). Som en följd av detta har forskningen kring håll-

barhetsredovisningen blivit svårare att genomföra samt att det alltid har funnits tvek-

samheter kring legitimiteten av hållbarhetsredovisningen. Det råder en tendens att 

forska enligt den traditionella redovisningsformen. Detta leder till att mest fokus lig-

ger på de finansiella användarna av hållbarhetsredovisningen och att de sociala an-

vändarna av hållbarhetsredovisningen därför hamnar lite i skymundan (ibid).  

 

 

1.2 Bakgrund 

Trenden att hållbarhetsredovisa har ökat successivt under de senaste åren världen 

över. Idag är det ca 95 % av de 250 största företagen i världen som hållbarhetsredovi-

sar oavsett om de har direkt CSR farlig verksamhet eller ej (KPMG, 2011). Bland de 

branscher som är bäst på att hållbarhetsredovisa är de som har en direkt påverkan på 

samhället samt företag med känslig verksamhet (KPMG, 2011). Enbart i Sverige har 

det skett en ökning på 12 % av användandet av hållbarhetsredovisning under de se-

naste tre åren (KPMG, 2011).  Denna ökning kan bero på att det nuförtiden är krav på 

CSR 
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att vissa företag i Sverige måste hållbarhetsredovisa.  

 

 

1.3 Problem diskussion 

1.3.1 Tidigare forskning 

Från tidigare forskning inom hållbarhetsområdet är det främst privata företag och ak-

tiebolag med vinstsyfte som har analyseras (Gray et al. 1997). Vad gäller företag i 

England och USA är det främst börsnoterade bolag och aktiebolag som står i fokus 

och vinsten är väldigt central (Carol & Glen, 2009).  Carol (2004) har även analyserat 

multinationella organisationer. 

 

Utifrån företagslednings perspektiv av hållbarhetsredovisningen så har Gray et al 

(1995b) i sin undersökning av företag i Storbritannien hittat stöd för denna modell. 

Företagen var villiga att anpassa detta perspektiv till sina verksamheter eftersom detta 

skulle leda till en positiv effekt på den ekonomiska prestandan. I en studie gjord av 

Neu et al (1998) på Kanadensiska börsnoterade företag med verksamhet i miljökäns-

liga industrier framgick det att informationen om företagets hållbarhetsarbete gavs till 

de inflytelserika intressenterna och lagstiftarna. Fokus låg således inte på att miljöak-

tivisterna skulle ha informationen (ibid).  När det gäller studier inom legitimitetsteorin 

är de flesta studerade företagen aktiebolag (Deegan, 2002)  

 

En vanlig förekommande hypotes i de flesta empiriska studier är att om företaget re-

dovisar hållbarhetsaspekter så kommer det att ge en förbättrad bild eller image av fö-

retaget (Schaltegger et al, 2009). Det har framkommit att hållbarhetsredovisning an-

vänds i PR och marknadsföring syfte enligt en studie som har gjorts av Rawlings, Pa-

ine & Kowalski (2008). De studerade “50 Fortune” företagen och det visade sig att 

dessa företag gjorde CSR- redovisning mest ur ett PR syfte och att det gavs lite in-

formation om företagens sociala ansvar (ibid). Trots att det finns riktlinjer för vad som 

ska ingå i en hållbarhetsredovisning så är vissa kritiska för vad som faktiskt ska klas-

sas som ”hållbarhet” (Gray, 2010). Gray (2002) anser att det finns lite hopp att CSR 
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kommer vara användbar för intressenterna och Burritt & Schaltegger (2010) anser att 

hållbarhetsredovisningen endast är en ”fluga” som kommer att försvinna inom kort. 

  

I de flesta vetenskapliga artiklarna har stora och vinstdrivande företag studerats och 

inte så mycket fokus ligger på de företag som är statligt ägda. Det forskningsproblem 

som uppstår är att det inte finns mycket information om hur företagen engagerar in-

tressenterna i deras beslutsprocess när det gäller den information som skall ingå i 

hållbarhetsredovisning.  En annan otydlighet är att trots att det finns information om 

vem hållbarhetsredovisningen riktar sig till, saknas det information om hur företagen 

arbetar med hållbarhetsfrågor och intressenterna. Svenska staten vill att företag ska 

prestera bra och på ett hållbart sätt samt att företagen ska vara bra förebilder för övri-

ga företag. Sverige var ett av de första länderna i världen att införa ett krav för upprät-

tandet av en hållbarhetsredovisning för statliga bolag, vilket har medfört en speciell 

situation för de statliga företagen (Regeringskansliet, 2006).  

 

1.3.2 Statens krav 

Svenska staten är en stor företags ägare i Sverige då staten är ägare till cirka 60 före-

tag. (Regeringen, 2004, a). Det är det svenska folket som är ägare i de statliga företa-

gen. Svenska staten känner därmed ett stort ansvar för att dessa företag ska prestera 

bra även ur ett hållbarhetsperspektiv.  

 

Som en följd av nya initiativ om hållbarhetsredovisning har Regering sedan 2006 

(Regeringskansliet, 2006) arbetat med att statliga bolag ska hållbarhetsredovisa.  Från 

och med år 2008 blev detta en verklighet då det blev ett krav för statliga företag att 

hållbarhetsredovisa i enlighet med Global Reporting Initiative (Regeringskansliet, 

2006). Motivet för statens krav framförs i Regeringskansliets Riktlinjerna för de stat-

liga företagens externa rapportering specificeras enligt följande: 

 

”övergripande mål för förvaltningen av företagen är att skapa värde och att i före-

kommande fall se till att uttryckta samhällsintressen infrias” (Regeringskansliet, 

2007, s1) 
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Detta krav gjordes för att de statliga företagen ska vara goda förebilder för andra bo-

lag i Sverige vad gäller att ta ansvar för den hållbara utvecklingen i samhället. Detta 

är viktigt eftersom alla företag påverkar samhället direkt eller indirekt (KPMG, 2011).  

Utifrån riktlinjerna framgår att ansvaret för de etiska, miljömässiga och sociala frå-

gorna som jämställdhet och mänskliga rättigheter främst är styrelsens ansvar. Dessut-

om ska styrelsen se till att GRI-riktlinjerna följs när företagen hållbarhetsredovisar. 

(Regeringskansliet, 2007). 

 

Då regeringen har begärt att de statliga bolagen ska redovisa enligt GRI:s riktlinjer 

har man betonat att vissa moment måste finnas med i hållbarhetsredovisningen. (Re-

geringskansliet, 2007). Dessa moment återfinns även i en finansiell årsredovisning. 

Företagen måste i hållbarhetsredovisningen tydliggöra och förklara vilka intressenter 

företaget kan tänkas ha samt ta fram en intressentanalys utifrån vilken man identifie-

rar sina intressenter. Denna tydliga redogörelse av intressenterna är viktigt för att 

kunna uppnå transparens och legitimitet för företaget. Det framgår även att det är vik-

tigt att de statliga företagen ska använda sig av så många GRI indikatorer som anses 

lämpligt i hållbarhetsredovisningen med hänsyn till intressenterna och verksamheten. 

För att öka legitimiteten och transparensen för företaget är det för statliga bolag dess-

utom krav på att låta en oberoende part granska hållbarhetsredovisningen (Regerings-

kansliet, 2006). Det är också viktigt att företag redovisar sitt hållbarhetsarbete extern 

så att intressenterna har kännedom om detta ansvar. Detta är speciellt viktigt för de 

statliga företagen då staten som ägare vill att dessa företag ska ta hänsyn till och arbe-

ta aktivt med samtliga CSR-områden. Dessa områden är jämställdhet, miljö, etik och 

mångfald. (Regeringskansliet, 2007). För de statliga företagen handlar det således om 

att ta ett större ansvar än enbart det företaget själva anser är lämpligt. De statliga före-

tagen ska därmed ha ett intressentansvar som inriktning när de upprättar och utvecklar 

hållbarhetsredovisningen. 
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1.4 Syfte & Problemformulering 

 

Vår problemformulering är: 

 

Intressenthanteringen i de svenska statligt ägda företagens hållbarhetsredovisning. 

 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka om det finns någon skillnad i hanter-

ingen av intressenternas önskemål och behov av hållbarhetsredovisningen i svenska 

statliga företag. Detta med tanke på att statens önskemål med hållbarhetsredovisning-

en inte helt överensstämmer med GRIs perspektiv på hållbarhetsredovisningen. Un-

dersökningen kommer att ske genom en analys av svaren från telefonintervjuerna som 

hålls med de svenska statliga bolagen om deras hållbarhetsredovisningar samt med 

stöd av hållbarhetsredovisningarna. Vi vill kunna besvara följande frågor: 

 

●  För vem är de statliga företagens hållbarhetsredovisning?  

●  Hur är intressenterna involverade i företagens hållbarhetsredovisning?  

 Hur är staten involverad i företagens hållbarhetsprocess?  

 

Den tredje delfrågan har vi valt att lyfta ut till en egen fråga eftersom staten är en vik-

tig intressent som har specifika önskemål om hur de statliga företagen ska arbeta med 

hållbarhetsredovisningen. 

 

Denna undersökning är intressant att genomföra då det är obligatoriskt för statliga bo-

lag att upprätta hållbarhetsredovisning sedan 2008 i enlighet med GRI trots att staten 

har ett annat syfte och önskemål med hållbarhetsredovisningarna. Dessutom har de 

statliga företagen olika verksamheter och tillhör olika regeringsdepartement och där-

med har olika förutsättningar.  



14 

 

1.5 Avgränsningar 

I detta examensarbete kommer vi att fokusera på svenska statliga företag då det är ob-

ligatoriskt för dessa företag att hållbarhetsredovisa enligt GRI sedan 2008. Med statli-

ga företag menas företag som har staten som ägare; hel eller delägare. Då vi begränsar 

oss till de svenska statliga bolagen kommer vi inte att beröra privata företag eller göra 

någon jämförelse mellan statliga med privata bolag. Vissa av de statliga bolagen har 

internationell verksamhet men vi kommer i arbetet endast att fokusera på CSR-

verksamheten i Sverige.  

 

Som tidigare nämnt är det krav på att de statliga företagen ska låta en extern part göra 

oberoende granskning av hållbarhetsredovisningen, men vi kommer vi arbetet ej ta 

hänsyn till detta utan fokuserar oss på enbart upprättandet av hållbarhetsredovisning-

arna.  

 

Den huvudteori vi kommer att använda oss av är intressentteorin. Denna teori kan 

man använda utifrån olika perspektiv för att kunna förklara intressenternas påverkan i 

sammanhanget. I detta arbete kommer vi endast att fokusera på hur de statliga bolagen 

arbetar med intressentteorin för att ta fram och kommunicera intressenternas behov 

och krav. Detta är viktigt för att kunna göra sin hållbarhetsredovisning fullständig. Vi 

kommer alltså att ha ett företagperspektiv på intressentteorin. Inget fokus kommer så-

ledes att läggas på övriga perspektiv av intressentteorin så som hur intressenterna upp-

fattar företagets arbete med deras önskemål i hållbarhetsredovisningen, intressentper-

spektivet. 

 

För att kunna göra en så bra och korrekt undersökning och jämförelse som möjligt där 

företagen har samma förutsättningar har vi valt att fokusera på hållbarhetsredovis-

ningar från år 2010 för samtliga företag. Detta även för att ha så ny och uppdaterat 

information som möjligt för undersökningen. 
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1.6 Disposition  



16 

 

2. Metod  

I detta kapitel presenteras vårt tillvägagångssätt för att kunna genomföra arbetet och 

kunna besvara frågan om det förekommer skillnader i hanteringen av intressenterna 

beroende på de olika perspektiven av hållbarhetsredovisningen. Kapitlet inleds med 

att presentera uppsatsens metod och undersökningsdesign. Kapitlet avslutas med ak-

tuell kritik till både den valda metoden och källorna. 

 

2.1 Val av metod 

Det finns två olika huvudmetoder man kan använda sig av vid forskning. Dessa är den 

kvalitativa och kvantitativa metoden (Bryman & Bell, 2005) Den kvalitativa metoden 

har sitt fokus på djupstudier och intervjuer.  Vid kvantitativ metod arbetar man med 

insamling av data och gör sedan statistiska analyser av data. De metodansatser som 

man kan använda är induktiv, deduktiv och abduktiv metod. Den induktiva metoden 

innebär att man gör generaliseringar och drar slutsatser först efter observationerna har 

gjorts (ibid). Den deduktiva metoden innebär att man ur teori modeller formulera hy-

poteser genom olika observationer och som testas mot verkligheten (ibid).  Abduktion 

ses som en kombination av dem två metoderna ovan (ibid). 

   

Den mest lämpliga metoden för detta examensarbete är den deduktiva metoden från 

den kvalitativa forskningsmetoden. Detta eftersom vi kommer att utgå ifrån dem två 

viktigaste teorierna; intressentteorin och legitimitetsteorin samt ramverket GRI. Med 

hjälp av dessa kommer analysen genomföras.  Syftet med metoden är att arbetet ska 

ge möjlighet till utvärdering.  

 

Inledningsviss så ska uppsatsen bestå av en deskriptiv del av ämnet där vi med stöd av 

böcker, artiklar och GRI kommer presentera vår aktuella teori och referensram. Sedan 

följer vår empiriska del som kommer att bestå av intervjuer med sakkunniga personer 

på de undersökta företagen i ämnet hållbarhetsredovisning.  Detta för att kunna förstå 

hur företagen arbetar med sina intressenter.  
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2.2  Undersökningsdesign 

Vårt syfte är att undersöka om det förekommer skillnader i hanteringen av intressen-

terna till följd av att syftet med hållbarhetsredovisningen är olika beroende på vilket 

perspektiv GRI och staten har.  Enligt statens riktlinjer förstås att det är företagsför-

valtningen som ska utforma hållbarhetsrapproteringen och utföra intressentdialoger. 

När det gäller GRI är det inte uttryckt tydligt heller men däremot nämns att det är or-

ganisationen som ska ansvara för sin påverkan på samhället och därmed upprätta håll-

barhetsrapporter. Företagen kan frångå riktlinjerna om de har en bra anledning till det 

enligt staten (Regeringskansliet, 2007). För att kunna uppnå detta måste vi ha ett till-

vägagångssätt som främjar vårt syfte och vi kommer därmed använda oss av en un-

dersökningsdesign. Vi har valt att i undersökningsdesignen inkludera momenten aktu-

ell data, urval av företag samt intervjuer. Denna inkludering görs för att tydliggöra hur 

vi genom olika data och verktyg kommer kunna besvara problemfrågan. Dessutom 

hjälper den oss att identifiera de svagheter som finns med undersökningen samt visa 

på hur vi med valda verktyg kan undvika svagheterna. 

 

Undersökningsdesignen kommer att vara en så kallad jämförandedesign, mer specifikt 

multipel fallstudie (Bryman & Bell, 2005). Denna design är lämplig då man jämför 

institutioner, företag samt nationer med varandra för att hitta en förklaring på ett visst 

beteende. Vi anser att denna design är användbar då vi kommer att göra en undersök-

ning av ett visst antal företags hållbarhetsredovisningar och därefter jämföra observa-

tionerna för att kunna se om det finns skillnader i hanteringen av intressenterna. Dock 

kan man inte till fullo genomföra en jämförande studie utan att behöva inkludera tvär-

snittsdesign (ibid). Även denna forskningsdesign känns aktuell för oss då vi kommer 

att genomföra intervjuer för att sedan jämföra resultaten och se om det finns trender i 

företagens agerande.  Detta görs för att skapa en större förståelse och inblick i hur fö-

retagens arbete med intressenterna går till.  
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2.2.1 Datainsamling 

Vi kommer att använda oss av såväl primär- som sekundärdata för att kunna genom-

föra vår undersökning om hållbarhetsredovisning i statliga företag. 

 

Det primärdata vi kommer att använda oss av är de intervjuer som görs med CSR- 

ansvariga på de aktuella företagen. Som komplement till intervjuerna vi kommer att 

använda hållbarhetsredovisningarna från företagens hemsidor, vilket är sekundärdata.  

De sekundärdata vi kommer att använda oss av är hållbarhetsredovisningar och årsre-

dovisningar då dessa är bearbetad data. Andra sekundärdata är litteratur bestående av 

böcker och artiklar samt riktlinjer från GRI. De böcker vi kommer att använda är 

skrivna av sakkunniga inom såväl redovisning som hållbarhet. Detta kommer att ge 

oss en bra inblick i hur man arbetar med hållbarhetsredovisning. Artiklarna är skrivna 

av kända och stora internationella forskare inom hållbarhetsämnet. Vissa artiklar är 

från den svenska regeringen. Artiklarna berör ämnen som till exempel vad hållbar-

hetsredovisning är och hur den används, svårigheter med hållbarhetsredovisning, 

trender och utvecklingen inom hållbarhetsredovisningen samt olika perspektiv på 

hållbarhetsredovisning.  

 

2.2.2 Litteraturgenomgång 

Trots att hållbarhetsredovisning är ett relativt nytt fenomen är forskningen inom detta 

området inget nytt. Vi började därmed vårt examensarbete om hållbarhetsredovisning 

genom att göra en litteratursökning i ämnet. De databaser vi använt oss av är bl.a. 

Ekonomihögskolans databas Summon, GoogleScholar, Google, Emerald samt Jstor. 

De sökord vi använt i de aktuella databaserna är exempelvis “hållbarhetsredovis-

ning”, “hållbarhet”, “sustainability accounting”, “sustainability reporting”, “CSR”, 

“stakeholder”, ”legitimacy” samt “sustainability”.  Efter denna litteratursökning har 

utgångspunkten för arbetet varit artiklar ifrån ”Social and Environmental Accounting” 

forskningsområdet.  
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2.2.3 Urval av företag 

Vi har gjort ett urval bland de svenska statliga företagen i arbetet och kommer därmed 

endast att undersöka ett stickprov (Bryman & Bell, 2005). Regeringen består av ett 

flertal departement som har olika ansvarsområden och kärnfrågor (Regeringen, 2012, 

b). Alla de statligt ägda företagen står på finansdepartementets hemsida då staten är en 

stor och viktig ägare i dessa företag (Regeringen, 2012, c). Alla företag hör dock inte 

till finansdepartementet utan de statligt ägda företagen finns i många olika departe-

ment. Företagen placeras alltså in i det departement som är närmast deras kärnverk-

samhet. 

 

Vi har valt att fokusera på finansdepartementet och socialdepartementet för vår under-

sökning. Detta då departementen har olika ansvarsområden; social departementets 

kärnområden rör samhällsfrågor (Regeringen, 2012, d) medan finansdepartementet an-

svar för ekonomiska frågor (Regeringen, 2012, e). Dessutom finns det skillnader i sta-

tens ägarandel i företagen inom dessa departement. Socialdepartementet har ägarandel 

på 100 % i samtliga bolag medan finansdepartementet har olika ägarandel beroende 

på vilket företag det rör sig om. Vad gäller näringsdepartementet så finns det likheter 

med finansdepartementet vad gäller ägarandelar och därför har vi vald att inte använ-

da detta departement (Regeringen, 2012, f). Övriga departement har för få företag för 

att kunna göra en fullständig analys (Regeringen, 2012, g).   Vi anser därför att det är 

intressant att göra en jämförelse mellan företag från dessa två departement och se om 

det finns skillnader i hur företagen arbetar med intressenter och hållbarhetsredovis-

ningen just på grund av deras olika ansvarsområden. Vår urvalsram är således de stat-

liga företagen inom finans- och socialdepartementet (Bryman & Bell, 2005) 

 

Vår vision vid examensarbetets början var att intervjua, undersöka, granska och jäm-

föra fyra företag från finansdepartementet samt fyra företag från socialdepartementet. 

Detta för att få ett större djup i undersökningen vilket leder till bättre analys samt jäm-

förelse av hållbarhetsredovisningarna. Vi anser att detta urval är tillräckligt stort då 

företagen tillhör en heterogengrupp trots att alla har staten som ägare (ibid) 
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Inom socialdepartementet finns ca 8 företag varav fyra stycken har koppling till apo-

teksverksamheten, vilket har lett till att vi har valt att endast utgå från ett företag med 

anknytning till denna verksamhet. Finansdepartementet har ca 40 företag vilket har 

gjort att kriterierna för de fyra valda företag är att de är stora, såväl till omsättning 

som också medarbetare. Företagen har därmed stora möjligheter att påverka omvärl-

den. Detta innebär att vi har använt oss av ett icke-sannolikhetsurval (ibid) 

 

Vi valde först att kontakta följande företag från finansdepartementet: SAS AB, Nor-

dea Bank, Posten Norden samt SJ AB. Från socialdepartementet valde vi företagen: 

Systembolaget, Apoteket, Swedesurvey samt Statens Bostadsomvandling AB. Efter 

att vi varit i kontakt med samtliga ovan nämnda företag märkte vi att det inte var möj-

ligt att få en intervju med alla dessa. De företag vi dessvärre blev nekade intervjuer 

med på grund av tidsbrist från företagens sida var SAS, Posten Norden, Apoteket 

samt Swedesurvey. I och med dessa uteblivna intervjuer fick vi göra nytt urval bland 

de statliga företagen men med samma kriterier som ovan. De nya företagen från fi-

nansdepartementet vi kontaktade var GreenCargo, Vattenfall och Sveaskog och från 

socialdepartementet kontaktade vi APL och Apotekensservice. Av dessa nya företag 

hade GreenCargo och Apotekensservice tyvärr inte möjlighet att genomföra intervju-

erna. Dessutom föll SJ bort precis i slutet. Detta innebär att de företag vi har intervjuat 

är Nordea Bank, Vattenfall och Sveaskog från finansdepartementet samt Systembola-

get, Statens Bostadsomvandling och APL från socialdepartementet. Vi har således 

totalt 3 företag från vartdera departement och detta anser vi är tillräckligt för att kunna 

genomföra vår analys samt dra rimliga och tillförlitliga slutsatser. 

 

Det föreligger en risk i att urvalsfel uppkommer under arbetets gång dvs. att man gör 

fel när man väljer ut sina studieobjekt som kan påverka resultatet. Även samplingsre-

laterade fel har stor påverkan då det exempelvis kan gälla uteblivna intervjuer. Andra 

fel kan vara felaktigt genomförda intervjuer från vår sida dvs. att vi inte på ett tydligt 

sätt förmedlar vad vi vill få fram av intervjun. Detta är ett fel vid insamlingen av data. 

Ytterligare ett fel som kan uppstå är vid genomgången och jämförelsen av resultaten 

från undersökningen. Felet kallas bearbetningsfel (ibid). 
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2.2.4 Intervjuer  

För att kunna genomföra analysen använder vi oss av intervjuer med de 6 utvalda fö-

retagen. Dessa intervjuer ska göras med ansvariga för hållbarhetsarbetet på företagen. 

Detta för att få så korrekt information som möjligt samt mer djupgående information 

samtidigt som vi får en större förståelse för hur deras arbete går till när man upprättar 

hållbarhetsredovisningen. Detta kommer gynna vår fortsatta granskning och jämförel-

se.  Vi har alltså använt oss av ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2005), då vi 

aktivt valt ut vilka vi ska intervjua. Samtidigt har företagen från deras sida ansvariga 

som arbetar med dessa frågor, vilket begränsar vår möjlighet att välja själva. Därmed 

har ett icke-sannolikhetsurval gjorts. I tabell 2.1 sammanfattas vårt urval av statliga 

företag samt våra intervjuobjekt/respondenter.  

 

 

Företag Person Titel Datum 

Systembolaget Lena Roge-

man & Helena 

Englund 

CSR – ansvarig &  

 

GRI- Koordinator 

2012-03-27 

SBO Ann Eriksson 

 

VD 2012-03-29 

APL Zeljko Tucak 

 

Miljöchef 2012-04-02 

Sveaskog Charlotte 

Jönsson 

CSR-ansvarig 2012-04-03 

Vattenfall Magdalena 

Ellfors 

Hållbarhetsansvarig 2012-04-03 

Nordea Lena Höglund 

Rosén 

CSR-ansvarig 2012-03-30 

 

         Tabell 2.1. Tabell över våra genomförda intervjuer. Källa (egen) 
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Enligt Bryman & Bell (2005) finns olika typer av intervjuer; strukturerade, semistruk-

turerade och ostrukturerade. Med strukturerad intervju menas att man har förberett ett 

antal specifika intervjufrågor med en tydlig struktur. Syftet är att kunna hålla sig till 

denna struktur för att lättast erhålla liknande och jämförbara svar. Denna intervjutyp 

är lämplig om man ska kunna jämföra svaren i en analys (ibid). 

Däremot den ostrukturerade intervjun innebär att man i princip inte har förberett några 

intervjufrågor utan den som blir intervjuad har möjlighet att prata mycket under inter-

vjun. (ibid). Semi-strukturerad intervju innebär att man har förberett ett antal intervju-

frågor inom det relevanta området och man följer gärna intervjustrukturen. Det gör 

dock inget om man skulle avvika från strukturen eller frågorna. Under denna intervju 

har den intervjuade möjligheten att anpassa sina svar (ibid).  

 

Vi har valt att förbereda intervjufrågor till företagens CSR-ansvariga utifrån GRI:s 

riktlinjer för hållbarhetsredovisning angående företagens hantering av sina intressen-

ter. Detta innebär att vi har använt oss av semi-strukturerade intervjuer. Det är bra att 

använda sig av en intervjuguide när man formulerar sina intervjufrågor (ibid). Vid 

upprättandet av våra intervjufrågor utgick vi från vårt syfte och vår frågeställning. 

Detta för att vara säkra på att våra intervjufrågor är relevanta för studiens syfte. Men 

det kommer att uppstå skillnader i våra svar då de intervjuade kommer att besvara 

frågorna utifrån sina egna synvinklar (ibid). Våra intervjufrågor kan ses i appendix 1. 

En sammanställning av intervjuerna görs vidare i syfte att jämföra respondenternas 

svar. Denna jämförelse kommer att användas som underlag i analysen. Vi kommer att 

jämföra de sociala företagens svar med de svar vi får från de företag som tillhör fi-

nansdepartementet. Detta för att få djup i undersökningen så att vi lättare ska kunna 

identifiera vilka faktorer som faktiskt påverkar hur intressenternas önskemål samt be-

hov hanteras samt om det finns tydliga skillnader beroende på företagens tillhörighet. 

 

2.3 Metodkritik  

Vi använder deduktiv metodansats i arbetet utifrån den kvalitativa metoden. Vi finner 

att denna metod passar vår undersökning mycket bra men det finns vissa nackdelar 

med metoden (Bryman & Bell, 2005). Kvalitativ forskning är en betydligt mer öppen 



23 

 

forskningsprocess än kvantitativ. Detta innebär att det är svårare för läsaren att följa 

forskarnas val av inriktning. Dessutom är forskningen mycket mer subjektivt lagd än 

kvantitativforskning då det är forskarnas egna åsikter och önskemål som styr arbetet 

och därmed kan detta leda till en mindre tydlig struktur och man tar inte lika mycket 

stöd i tidigare forskning som kvantitativ forskning gör. Torts det kan undersöknings-

objekten bli påverkade av forskarna direkt eller indirekt, beroende på vilken arbets-

process man använder. Ytterligare en nackdel är att undersökningsobjekten endast 

motsvarar en liten del av hela populationen. Det innebär att den slutsatsen man kom-

mer fram till inte nödvändigtvis gäller för alla utan endast berör det undersökta urva-

let. I sådana fall är det viktigt att ha teorier som kan appliceras på hela populationen. 

Som ett resultat av avsaknad av tydlig struktur och motivering av val blir inte forsk-

ningen lika transparent och förstålig som läsaren kan önska (ibid).  

 

Alla dessa ovannämnda nackdelar gör att det är besvärligare att göra en replik till en 

undersökning som är gjord med kvalitativ forskningsmetod då den saknar tydlig 

struktur samt transparens. 

 

Den forskningsdesign vi har valt är inte enbart till vår fördel utan det finns vissa 

nackdelar (ibid) Vad gäller tvärsnittsdesignen så kan den leda till att våra resultat från 

intervjuerna inte kommer att vara helt pålitliga då vi faktiskt har gjort ett aktivt urval 

av företagen. Där jämte kan det vara besvärligt att verkligen hitta en orsak- och sam-

bandsverkan utifrån det granskade materialet. Därmed är validiteten från denna design 

inte särskilt god. Dock finns det vissa faktorer som är orubbliga, vilka ökar validiteten 

på undersökningen och det är faktorer som berör själva företaget. När det kommer till 

den jämförande designen har den samma negativa konsekvenser som ovan nämnda 

design. Till denna jämförandedesign riktas även kritik mot att man redan vid forsk-

ningsstarten har nischat sig väl vad gäller sin undersökning och man kan i och med 

detta missa viktig och relevant information. 

 

Dessutom har vi i examensarbetet valt att endast granska ett visst antal svenska statli-

ga företag. Detta gör att vår undersökning är begränsad och därmed endast kan ge ett 

resultat om hur dessa valda företag arbetar med dessa frågor. I och med detta kan re-

sultatet bli annorlunda om man undersöker andra företag eller flera företag. 
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2.4 Källkritik  

Vi har använt oss av såväl primära som sekundära källor i arbetet. Men det finns vissa 

nackdelar med dessa källor och dessa beskrivs nedan.  

 

Vad gäller våra primära källor har vi försökt att använda så ny och jämn information 

som möjligt för att kunna göra en korrekt undersökning som resulterar i en bra slut-

sats. De styrkor som finns med intervjuer är att vi får en fördjupad förståelse för hur 

varje företag har agerat vad gäller deras intressenter i hållbarhetsredovisningen.  Där-

för har vi valt att använda oss av intervjuer i arbetet.  

 

Trots att vi anser att intervjuerna kommer att ge oss fördelar i vår analys finns det vis-

sa nackdelar. En stor belastning för arbetet är att alla valda företag kanske inte kan 

delta i våra intervjuer. Det kan göra analysen lite skev. Dessutom har vi använt oss av 

semi-strukturerade intervjuer vilket innebär att den person som blivit intervjuad har 

möjlighet att styra svaret i önskad riktning. Detta kan leda till att företagen anpassar 

sina svar. Ytterligare en svårighet är att intervjuerna ägt rum i slutet av mars år 2012 

vilket innebär att de vi intervjuar antagligen kommer att svara på våra frågor utifrån 

deras hållbarhetsredovisning 2011 och inte för året 2010 vilket är året för de hållbar-

hetsredovisningar vi utgått ifrån. För att kunna undgå detta får vi med våra frågor för-

söka få den företagsansvariga att tänka tillbaka och reflektera kring deras hållbar-

hetsarbete för året 2010. 

 

Då majoriteten av företagen har huvudkontor i Stockholmsregionen hade vi tyvärr 

ingen möjlighet att åka upp dit för personliga intervjuer. Vi valde därför att istället 

göra telefonintervjuer med samtliga företag.  Då telefonintervjuer inte är lika bra som 

personliga intervjuer för vi försöka vara tydliga med våra frågor så vi inte missuppfat-

tar företagen.  Dessutom finns alltid risken att man intervjuar fel person eller att före-

tagen inte har tillräckligt med tid för en fullständig intervju. Företagen kan även ha 

sekretess på den information vi är intresserade av att få ta del av vilket kan leda till att 

vi inte får de svar vi önskar.  För att undkomma alla dessa svagheter har vi valt att an-

vända oss av komplement så som företagens hållbarhetsredovisning.  
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Vad gäller våra sekundära källor så har vi använt oss av hållbarhetsredovisningar, teo-

rier, GRI samt litteratur. Styrkorna med dessa data är att vi från hållbarhetsredovis-

ningarna får specifik information om hur företagen agerat och från teorierna, GRI och 

litteraturen får vi förståelse för företagens agerande. Dock finns det svagheter med 

våra sekundära data och det är att man får endast en teoretisk vinkel på ämnet och 

ingen information om praktiskt tillämpning. Teorierna är även rätt gamla och därmed 

måste man komplettera med nya artiklar.  Dock kan artiklarna vara så nya att de inte 

är fullt beprövat.  Dessutom kan författarna till våra sekundära källor vara lagda åt ett 

visst politiskt håll men det är inget vi lägger något värde i utan vi kommer att ha ett så 

neutralt förhållningssätt som möjligt till artiklarna. Vi ska alltså endast förmedla och 

stödja våra argument och iakttagelser med hjälp av alla våra källor och inte betona 

deras privata åsikter. Vi kommer att komplettera sekundär data med intervjuer för att 

fylla eventuella luckor och för att få mer inblick i det aktuella företaget. 

 

2.4.1 Tabell över data 

 

Vi har skapat en tabell, se tabell 2.2, där vi visualiserar hur våra data samverkar och 

kompletterar varandra för att kunna genomföra examensarbetet på bästa möjliga sätt.  

 

Datainsamling Identifiering Styrkor Svagheter Åtgärder 

 

Primär data 

Intervjuer Förståelse för företa-

gens agerande   

Risk för missför-

stånd, hemlig infor-

mation 

Hållbarhets-

redovisning som 

komplement 

 

 

 

 

Sekundär data 

Hållbarhets-   redo-

visningar  

 

 

Teorier 

 

 

 

Artiklar 

Information om vik-

tiga val 

 

Förståelse för företa-

gens agerande 

 

 

Moderna  

 

 Generell informa-

tion 

 

 

Inte så moderna 

 

 

 

Inte så beprövad 

 

 

Telefon-

intervjuer kom-

mer att användas 

som komplement 

Tabell 2. För- och nackdelar med den valda datan. Källa: egen 
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3. Litteratur, teori och referensram 

I detta kapitel presenteras de olika teorier och ramverk vi kommer att använda oss av 

för att förklara syftet med uppsatsen. 

 

3.1 Inledning 

För att kunna genomföra vår undersökning och analys kommer vi att använda oss av 

två teorier; intressentteorin samt legitimitetsteorin. Dessa teorier är intressanta då de 

förklarar hur företagen i samspel med intressenternas krav skapar legitimitet för verk-

samheten. Intressentteorin kommer vara vår primära teori då denna teori har utgångs-

punkt i användarna av hållbarhetsredovisningen och förklarar vilka som är intressen-

terna, hur de kommunicerar sina krav samt hur de uppfattar företagens redovisning. 

Vår analys kan dock inte genomföras till fullo utan att inkludera legitimitetsteorin 

som förklarar hur företagen skapar en legitim verksamhet. 

 

Bland de teorierna som behandlar företagets och samhällets förhållande så har vi valt 

att endast använda de två ovannämnda, men vilka problem som ska analyseras beror 

på vilket perspektiv man valt att analysera, ex. från företagets eller samhällets per-

spektiv. Vi kommer enbart att analysera teorierna utifrån företagets perspektiv dvs. 

hur företagen arbetar med dessa teorier. 

 

Förutom dessa teorier kommer vi att använda GRI:s riktlinjer då det är dessa riktlinjer 

som de statliga företagen måste följa. Utifrån riktlinjerna kommer läsarna att få större 

förståelse för företagens hållbarhetsredovisning samtidigt som vi kommer kunna för-

klara vissa beteenden med hjälp av dessa. 
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3.2 Litteratur om hållbarhetsredovisning 

Det finns två problematiska aspekter med hållbarhetsredovisningen enligt Adams et al 

(2004). Den första är bristen på fullständig rapportering och den andra är bristen på 

trovärdighet av rapporterna. Båda dessa aspekter kräver intressenternas deltagande. 

Med fullständighet menas i vilken omfattning organisationernas 

verksamhet presenteras i deras rapporter samt hur betydande informationen är (GRI, 

2006). När det gäller trovärdighet skiljer man på två aspekter; interna och externa. 

Interna aspekten inkluderar aktiviteter som kvalitén på organisationsstrukturen och 

dess reglering, interna ledningssystemet, riskhantering samt fungerandet av den inter-

na revisionen (ibid). För den externa aspekten är tredje parternas deltagande i proces-

sen betydande (ibid). 

 

Viktiga frågor som berörs vid hållbarhetsredovisning är exempelvis varför företag 

rapporterar som de gör och vad rapporterar de inte? (Adams et al, 2004). Omfattningen 

av företags redovisning av etiska, sociala och miljömässiga frågor speglar företagets 

resultat och stor vikt läggs på bristen i fullständighet. Om rapporter ska vara komplet-

ta ska de omfatta alla väsentliga aspekter från ett intressentperspektiv så att viktiga 

intressenter skall få komma till uttryck med sina önskemål. En annan viktig aspekt är 

hur processen om samråd ser ut och vad finns det för strukturer som gör att styrning 

säkerställer att berörda parter hörs. För att lösa detta problem kan intressent dialogen 

bli det ultimata legitima verktyget (Adams, 2004).  

 

När det gäller samhällsperspektivet så har alla intressenter rätt till information enligt 

Gray et al (1996). Gray anser att hållbarhetsredovisning bör vara ansvarsdriven och 

inte krav eller lag driven. Företaget bör alltså redovisa information för samhället även 

om samhället inte begär det (Gray, 1997).   

 

Företagsperspektivet utgår ifrån olika standarder som exempelvis GRI och det är bo-

lagsledningen själva som tar beslut om vilka ramverk som skall användas. Däremot 

måste ledningen agera i alla intressenters intresse och inte enbart i förhållande till en 

viss grupp av intressenter.  Det kan dock hända att företagsledningen utesluter några 

intressenter när de själva väljer standard. De kan hända att det ofta är samma intres-
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senter som tas i anspråk och detta kallas för ”ticks boxes” (Owen et al, 2000).   

 

Riktlinjer är användbara för företagen eftersom de ger en tydligare struktur för håll-

barhetsarbetet, men för att en organisation ska vara ansvarsskyldig behöver den iden-

tifiera verksamhetens syfte på ett ansvarsfullt sätt. 

 

Inom företagsperspektivet anses dialogen med intressenterna vara ett resultat av pro-

cessen och inte som ett krav vid processtart som i ansvarsskyldighetsperspektivet.  

Enligt ansvarsskyldighetsperspektivet ska processen om hållbarhetsredovisnigen börja 

med en dialog med intressenterna kring företagssyftet.  I detta fall är det intressenter-

na som väljer remverket och inte ledningen. Detta anses resultera i mer fullständighet 

och större transparens i hela ansvarskyldighetsprocessen (Owen et al, 2000).  

 

Om intressenternas krav ses som ett strategiskt problem i företaget så kan det vara 

bättre för företaget att istället använda perspektivet om intressentens ansvarskyldighet 

än företagsperspektivet. Om intressenternas krav inte tas i anspråk kan det anses som 

en stor strategiskt risk (Esse & Rasche, 2006 ). Emellertid har intressentdialogerna 

sina svagheter då det kan vara svårt att identifiera alla intressenter samt engagera des-

sa i processen om hållbarhetsredovisningen (Owen et al, 2001).  

 

 

 

 

3.3 Teorier 

3.3.1 Intressentteorin 

Intressentteorin har sitt ursprung i mitten på 1980-talet genom en publikation av E. R 

Freeman 1984 ”Strategic Management and only the subtile is A Stakeholder Appro-

ach”. Freemans syn på intressentteorin är sett från företagets perspektiv.  Freeman 

(1984) har identifierat vilka intressenter ett företag kan ha i ”the stakeholder model”. 

Intressentmodellen kan ses nedan i figur 3.1.  
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Figur 3.1. Intressentmodellen (Freeman, 1984) 

 

Enligt Freeman (1984) s.91 definieras begreppet intressent som : 

“Any identifiable group or individual who can affect the achievement of an organiza-

tion’s objectives, or is affected by the achievement of an organization’s objectives”   

 

Det går att urskilja två typer av intressenter, de som har en form av insats i företaget 

och de som har intresse i företaget samt kan påverka till exempel opinionsbildare.  

Motsvarande begrepp av ”stakeholder” är på svenska ”intressenter”, vilket är ett be-

grepp som på svenska visar aktörernas intresse i ett företags verksamhet. Däremot 

skiljer sig det engelska begreppet av intressent ifrån det svenska begreppet av intres-

sent eftersom det handlar om intressenternas insats i företaget som är mer bindande 

(Ljungdahl, 1999).  

 

Intressenterna kan kontrollera ett företags resurser och detta är avgörande för intres-

senternas påverkningsnivå i företagens verksamhetsbeslut (Deegan, 2000). Förhållan-

det som organisationen har mellan sina intressenter är inte generell (ibid).  

Vilket enligt Ullmann (1985) leder till att företaget ska agera på ett sätt som motsvarar 
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intressenternas intresse eftersom intressenterna har stor påverkan på de kritiska resur-

serna som företaget har.  Företaget själva får välja de intressenter som anses viktigast 

för dem och agera enligt dessa intressenters krav (Ullmann, 1985). 

 

Gray, Kouhy & Lavers (1995b) anser att intressentteorin utgår ifrån företagsledning-

ens perspektiv. Ullmann (1985) anser att företagets aktiva eller passiva strategier är en 

viktig utgångspunkt för att kunna bestämma hur intressenterna hanteras. Företag som 

har en aktiv strategisk position vill påverka sitt förhållande till de viktigaste intressen-

terna och detta kommer i sin tur att leda till en påverkan som möjligtvis genererar  

resurser till organisationen. Så förutom att företagen ska identifiera sina intressenter 

så ska identifieras de intressenter med största påverkan på resurserna. Enligt Ullmann 

(1985) har företag med en passiv strategi, dvs. som inte tar hänsyn till intressentenga-

gemang och identifiering, resulterade ofta i lägre nivåer av socialt ansvar samt socialt 

avslöjande.  

 

Bristen med intressentteorin är att den inte fokuserar på hur företaget hanterar sina 

intressenter. Uppmärksamheten som varje intressent får beror på deras påverkningsni-

vå i resurstillbringandet i företaget. Som de flesta akademiker anser handlar intres-

sentteorin om marknadskrafter och det är dessa som bestämmer vad företaget själva 

väljer att avslöja (Ullmann, 1985).  

 

Intressenter kan indelas i primära och sekundära intressenter (Clarkson, 1995).  De 

primära intressenterna är de som är viktiga för företagets fortlevnad medan de sekun-

dära intressenter är de som kan bli påverkade av företaget men kan inte direkt påverka 

företaget själva (ibid). De sekundära är dock inte inblandade i transaktioner med före-

taget så de har ingen påverkan i företagets fortlevnad. Det beroende reciproka förhål-

landet som råder mellan företaget och dess intressenter skapar grunden för resursutby-

tet mellan dessa. Så de primära intressenterna är viktiga för att företaget skall kunna 

fortsätta sin verksamhet eftersom dem bidrar med resurser, som kan vara antingen av 

ekonomiskt karaktär eller ej (Ljungdahl, 1999). Ur denna synpunkt så följer det att de 

primära intressenternas krav prioriteras främst från företagsledningen. Enligt Freeman 

(1984) så är det företagsledningens uppgift att analysera möjligheter och hot för olika 

verksamhetsbeslut och sedan kontrollera intressenternas reaktion. Med hjälp av håll-
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barhetsredovisning kan företagsledningen ha en inverka på intressenternas perception 

om företagets sociala och miljömässiga ansvar (Ljungdahl, 1999). 

 

Företagsledningen skall skaffa sig en uppfattning om intressenternas behov och deras 

intresse i företaget för att kunna välja ut vilken information dem ska rapportera 

(Ljungdahl, 1999). Vid rapporteringen kommer företaget att försöka påverka intres-

senternas uppfattning om företaget (ibid).  I detta hänseende kan hållbarhetsredovis-

ning ses som en del i företagets strategi för att kunna hantera relationer med viktiga 

intressenter (ibid).  

 

3.3.2 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsfrågan är nära kopplat till intressentteorin eftersom den ses som ett kom-

plement till intressentteorin.  Legitimitetsteorin krävs för att kunna analysera ett före-

tags beteende (Dowling and Pfeffer, 1975). Dessutom ska legitimitetsteorin ses som ett 

komplement till intressentteorin (Gray, Kouhy and Lavers, 1995b). 

 

Legitimitetsteorin är till skillnad från intressentteorin fokuserad på hela samhället som 

en enhet och deras krav på informationen som företaget rapporterar och inte bara en-

skilda intressenters krav som i intressentteorin (Gray et al, 1995b). Legitimitetsteorin 

framställer de tillvägagångssätt som företaget använder sig av i syfte att bli legitime-

rad från samhället (Ljungdahl, 1999).  

 

Lindblom beskriver legitimitet som (1994, s2): 

”…a condition or a status which exist when an entity’s value system is congruent with 

the value system of the larger social system of which the entity is a part. When a dis-

parity, actual or potential, exist between the two value systems, there is a threat to the 

entity’s legitimacy”   

 

Legitimiteten är något som eftersträvas från företagen av samhället och därtill tilldelas 

till företagen från samhället. Legitimiteten anses vara en viktig resurs i företaget 

(Dowling & Pfeffer, 1975). 
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Legitimiteten är viktig för företagen då den fås av externa parter som ett bevis på att 

intressenterna anser att verksamheten är trovärdig. Skulle företagens agerande inte 

stämma överens med de värderingar som intressenterna och samhället har blir verk-

samheten illegitim och de externa parterna kommer att reagera på allvar (Pfefer & Sa-

lancik, 1978).  

 

Det finns ett socialt kontrakt mellan företaget och samhället, vilket förklaras av 

Shocker & Sethi som (1974 s.67): 

”Any social institution and business is no exception operates in society via a social 

contract, expressed or implied, whereby its survival and growth are based on: 

1) The delivery of some social desirable ends to society in general, and 

2) The distribution of economic, social, or political benefits of groups from which it 

derives its power”  

 

Detta av den orsaken att kraven inte är permanenta utan kan förändras. Deegan (2002) 

lyfter fram specifikt det sociala kontraktet mellan företaget och samhället som en vik-

tig del av legitimeringsprocessen. Om det inte finns gemensamma värderingar mellan 

företaget och samhället så kommer det att uppstå ett hot mot legitimiteten av företaget 

(Dowling och Pfeffer, 1975). Det finns det två delar av det ”sociala kontraktet” och 

dessa är de explicita och implicita delarna (Gray et al, 1996). Den explicita delen ut-

görs av stadgade lagar och regler medan med de implicita menas samhällets förvänt-

ningar på företagets aktivitet (ibid).  

  

En organisation verksamhet skall justera och uppdateras med de nya kraven för legi-

timitet och bedömningar om företaget eftersom reglerna ändras ofta samt att kraven 

från samhället också ändras (Donowan, 2001). Enligt Dowling & Pfeffer (1975)  kan 

det vad gäller lagarna ta lång tid att implementeras och därtill anpassa dessa till sam-

hällets normer, vilket i sin tur leder till ett negativt samband mellan dessa faktorer. 

Till skillnad från normer så är det legala systemet homogent, såväl som en annan an-

ledning till det negativa sambandet är att samhället har en tendens att tolerera vissa 

beteenden och en bristande avsikt att fastställa normerna i lagar (Dowing & Pfeffer, 
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1975). 

 

Legitimitet uppfattas som en nödvändig resurs för företagets fortlevnad och legitimi-

teten bedöms och bekräftas av de utomstående till företaget (Pfeffer & Salanick, 

1978).  För att ett företags verksamhet ska vara legitim behöver den utvärdera sina 

värderingar och aktiviteter efter samhällets förväntningar och anpassa dessa till aktu-

ella önskemål (Donowan, 2001). Klyftor i legitimiteten uppstår på grund av olika 

händelser som förklarar när det uppstår en förändring i en av faktorerna i företags-

verksamheten eller samhällets förväntningar eller när det uppstår förändringar i båda 

faktorerna (Ljungdahl, 1999).  

 

Då ett företag har många olika intressenter är det svårt för företaget att legitimeras av 

alla eftersom alla intressenter har olika krav och önskemål (Carlsson, 1995). De se-

kundära intressenterna kan påverka de primära intressenternas krav på företaget och 

vilja att ge resurser till företaget (ibid) . Det är därför även de sekundära intressenter-

na ska tas i anspråk. 

 

Man skiljer på själva legitimiteten jämfört med legitimeringsprocessen, vilket är ge-

nomföranden av aktiviteter som är legitima.  Legitimerande aktiviteter brukar vara 

motiveringar och information till varför en handling har tagits (Ljungdahl, 1999). Fö-

retaget använder legitimiteten som en övertalningsteknik för att upplysa eller övertala 

intressenterna om företagets verksamhet och förhindra ”legitimitetsklyftan” (ibid). 

Emellanåt så kan dessa strategier göra att företagsledningen ses som manipulator bara 

för att övertyga intressenterna samt att dem i verkligheten inte genomför vissa krävda 

åtgärder, dem strävar bara efter legitimiteten. (ibid).  Oftast utnyttjar företag hållbar-

hetsredovisningen som ett verktyg för att förebygga legitimitetshot, då redovisningen 

kommuniceras på lämpligt sätt och med adekvata normer och riktlinjer (Meyer & 

Rowan, 1977). 

 

Om man ser på förhållandet mellan samhället och företaget från samhällets perspektiv 

så uppstår två viktiga frågor: hur intressenterna ställer krav på företagen samt hur kan 

samhället som intressent utöva sin önskade kontroll över företagen? (Gray et al, 

1997). Samhällsperspektivet kallas även för ”accountability framework” där det fram-
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går att företagen är skyldig att redovisa sitt hållbarhetsarbete samt att samhället har 

rätt till informationen (ibid). Redovisningen och informationsspridningen sker på be-

kostnad av företaget själva vilka då har rätt till att undanhålla viss information eller att 

företaget önskar att inte redovisa information för utomstående. Men ur ett etiskt per-

spektiv är företagen skyldiga att redovisa hållbarhetsaspekter (ibid). Ur ett samhälls-

perspektiv är intresset stort för företagets verksamhet och systemet som anger ramar-

na för verksamheten. Detta leder till att företaget skapar sig en legitim verksamhet. 

Till skillnad från legitimitetsteorin betonar inte intressentteorin varför företag väljer 

att redovisa den information dem just gör utan varför de bör redovisa det (Deegan & 

Unerman, 2006). 

 

 

3.4  Referensram - Global Reporting Initiative 

Då det inte finns några direkta lagar och föreskrifter som reglerar hållbarhetsredovis-

ningen har en organisation vid namn Global Reporting Initiative, GRI bildats. GRI 

utvecklades under slutet på 1990- talet och har sedan dess arbetat med utvecklandet 

och spridning av riktlinjer för hållbarhetsredovisning (GRI, 2006). Idag har riktlinjer-

na kommit till sin tredje generation, G3. Företag som vill redovisa sitt hållbarhetsar-

bete rekommenderas att följa de riktlinjer som GRI har. Förutom att GRI har välut-

vecklade riktlinjer är dessa samma oavsett företagets verksamhet samt var i världen 

företaget finns. Detta ger alltså en möjlighet att kunna jämföra hållbarhetsredovis-

ningarna med varandra. Även i viss del kan revisionen av denna hållbarhetsredovis-

ning förenklas tack vare dessa gemensamma riktlinjer (ibid). Enligt GRI ska man 

hållbarhetsredovisa för att såväl externa som interna intressenter ska kunna ta del av 

CSR-arbetet. GRI har således ett intressentperspektiv på hållbarhetsredovisningen 

(ibid).  

 

 

GRIs riktlinjer hjälper företagen med att definiera intressenterna. GRI anser att intres-

senter är de externa parter som har en förmåga att kunna påverka eller bli påverkad av 

ett företags verksamhet och styrning samt de parter som kan ställa krav på företagen 
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(ibid). Dessa intressenter kan ha olika intressen i företaget vilket gör att de kan be-

handlas olika. Viktigt för hållbarhetsredovisningens trovärdighet är att intressenterna 

har fått möjlighet att engagera sig i arbetsprocessen (ibid). 

 

Enligt GRI ska intressenterna vara involverade i hållbarhetsarbetet och deras förvänt-

ningar ska bli hörda genom kontakt med företaget genom olika intressentengagemang. 

Intressentengagemangen kan se ut på många olika sätt exempelvis intressentdialoger, 

men det viktigaste med intressentengagemangen är att man låter så många intressenter 

som möjligt yttra sina åsikter och behov (ibid). För redovisningens skull ska intres-

senterna vara involverade i processen vid urval av relevanta områden. Intressenternas 

involvering i hållbarhetsredovisningen är viktig för att redovisningen ska bli så an-

vändbar och trovärdig som möjligt. Involverar man inte intressenterna i hållbarhets-

processen riskerar man att få en hållbarhetsredovisning utan legitimitet och som är 

oanvändbar för intressenterna. (ibid) 

 

För att hållbarhetsredovisningen ska bli så trovärdig och komplett som möjlig är det 

enligt GRI viktigt att man ständigt utvärderar redovisningen och arbetsprocessen. Då 

intressenterna enligt GRI bör vara involverade i hållbarhetsprocessen och påverka re-

dovisningen genom önskemål om områden bör dessa intressenter ha möjlighet att ge 

feedback om såväl redovisningen som arbetsprocessen (ibid).  

 

Ett viktigt begrepp inom GRI är väsentligheten och den definieras som (GRI, 2006, 

s.8). 

”Informationen i redovisningen ska omfatta de områden och indikatorer som speglar 

organisationens mer betydande ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan, och 

områden och indikatorer som i väsentlig grad kan påverka intressenternas bedöm-

ningar och beslut” 

 

Det är väsentligheten som avgör om det är relevant att rapportera en viss indikator. I 

hållbarhetsredovisningen ska företagen hänsyn tas till CSR- aspekter. För att kunna 

bedöma om informationen är väsentligt bör företag ta hänsyn till interna såväl som 

externa synpunkter exempelvis intressenternas och samhällets förväntningar (ibid). 

De mest väsentliga ämnena när det gäller organisationens verksamhet bör redovisas i 
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hållbarhetsredovisningen. Det kan hända att företaget behöver redovisa olika informa-

tion till de externa och interna intressenterna då dessa har olika informationsbehov. 

Dessutom kan företaget själva välja vad som ska redovisas till respektive intressent-

grupp (ibid).  

 

Riktlinjerna för hållbarhetsredovisningen består även av ett visst antal indikatorer 

inom olika kategorier som företagen kan välja bland. Dessa kategorier är miljöpåver-

kan, ekonomisk påverkan, produktansvar, mänskliga rättigheter, organisationens roll i 

samhället samt arbetsförhållanden (ibid). Inom dessa kategorier finns alltså ett antal 

indikatorer som företagen själva kan använda för att visa hur man arbetat med den 

kategorin. Dessa indikatorer hjälper alltså till att skapa en legitim och transparent re-

dovisning för hållbarhetsarbetet. Då företagen själva får välja bland indikatorerna kan 

företagen själva välja de indikatorer som passar verksamheten bäst utifrån de krav och 

behov intressenterna har.  Företagen ska dock fokusera på de områden där de har 

störst CSR-påverkan. Detta innebär att företagen utgår ifrån fullständigheten och vä-

sentlighetsprincipen när de väljer sina resultatområden och indikatorer (ibid). 

 

För företag som väljer att följa GRI:s riktlinjer vad gäller hållbarhetsredovisningen så 

finns det olika tillämpningsnivåer. Dessa tillämpningsnivåer är fördelade på tre nivåer 

där indelningen är beroende av hur många GRI indikatorer man väljer att använda 

(ibid).  Nivå C är den lägsta och därmed den enklaste nivån och är lämplig för företag 

som aldrig tidigare har hållbarhetsredovisat dvs. nybörjare. Nivå B är mellannivån 

och är flitigt använd bland företagen. Nivån riktar sig mot företag som hållbarhetsre-

dovisat tidigare och är nöjd med mellannivån. Nivå A är den högsta nivån och därmed 

den mest avancerade nivån. Denna nivå används av företag som länge arbetat med 

hållbarhetsredovisning och som arbetat sig upp till denna höga nivå. Man kan få ett 

tillägg i tillämpningsnivån med ett plus. Detta innebär att en extern och oberoende 

part har granskat och bestyrkt hållbarhetsredovisningen (ibid).  
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3.5 Analysmodell 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns skillnader i hanteringen av intres-

senterna med tanke på de olikheter som finns i statens och GRIs syfte med hållbar-

hetsredovisning. Intressentteorin kommer att vara stöd i analysen vid frågorna om hur 

intressenterna är identifierade och hur intressenthanteringen sker. Legitimitetsteorin 

kommer att vara stöd i analysen angående företagens agerande mot samhällsförvänt-

ningar samt strategier som företagen följer för att bli legitimerad. Vi kommer även att 

använda oss av ramverket GRI eftersom det är dessa riktlinjer de statliga företagen 

måste följa. Dessa tre kommer tillsammans att vara viktiga verktyg och stöd i analy-

sen och diskussionen där vi kommer att finna viktiga resultat som besvarar syftet och 

problemfrågan i arbetet.  
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4. Empiri 

I det här kapitlet presenteras det material vi erhållit från våra telefonintervjuer med de 

sex aktuella företagen angående deras arbete med intressenterna och hållbarhetsredo-

visning.  Vardera företag presenteras nedan. Under intervjuerna har vi bett företagen 

om att få konkreta exempel men tyvärr har de flesta företag har gett standardiserade 

upplysningar. Vi har samtliga företags tillåtelse att publicera såväl ansvarigas namn 

som företagens namn. Intervjuerna har ägt rum under v.13 samt v.14. Kapitlet avslu-

tas med en jämförande tabell över empirin. 

 

4.1 Finansdepartementet 

4.1.1 Nordea Bank AB 

Nordea är ett företag som till 13,5 % ägs av staten. Nordea Bank är en stor finans- och 

bankkoncern i norra Europa. Företaget har verksamhet i flera europeiska länder med 

ca 1400 kontor och drygt 11 miljoner kunder (Nordea, 2012). Nordea har hållbarhets-

redovisat i fyra år dvs. man började redan innan staten krävde en hållbarhetsredovis-

ning. Idag ligger redovisningen på en B+ nivå.  Nordea får således sin redovisning 

granskad av en oberoende part (Lena Höglund Rosén, 2012).  

 

Vi kontaktade Nordeas CSR-ansvariga angående en telefonintervju om deras hållbar-

hetsredovisning. Intervju hölls med Lena Höglund Rosén som är CSR- ansvarig. 

 

Hållbarhetsredovisningen 

Motivet till Nordeas hållbarhetsredovisning är enligt Lena att berätta för berörda ex-

terna parter och internt om deras CSR-arbete under det gångna året. Hållbarhetsredo-

visningen är därmed för deras intressenter och för att redovisa det egna arbetet internt. 

Intressenterna är bl.a. analytiker, leverantörer, medarbetare, kunder, ägare och frivilli-

ga organisationer. Det är många olika målgrupper och då behöver hållbarhetsredovis-

ningen vara på en övergriplig nivå. Lena berättar att intressenterna är identifierade 
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genom ett relationsperspektiv då det förekommer en relation mellan intressenterna 

och företaget där man har ett åsiktsutbyte och samarbete dessa emellan. Dessutom är 

intressenterna viktiga för företaget då de kan påverkar företaget och företaget påver-

kar de. Lena nämner att Nordeas hållbarhetsredovisning ligger på en B+ nivå enligt 

GRI.  Det innebär att de flesta indikatorerna enligt GRI är uppfyllda.  Lena menar 

dock att fokuseringen ligger på de områden som är mest relevanta för Nordea, det vill 

säga där Nordea påverkar samhället mest. På dessa områden kan man gå in på detalj-

nivå i sin redovisning. Urvalet av relevanta områden sker enligt Lena genom en iden-

tifiering av de områden som Nordea har störst påverkan på samhället dvs. de områden 

som är mest relevanta. 

 

I Nordea är intressenterna indirekt inblandade i processen för hållbarhetsredovisning-

en då det förekommer intressentdialoger menar Lena. Dessa dialoger möjliggör att 

intressenterna blir hörda och kan tydliggöra vilka områden som är viktiga enligt de 

och kan påverka de relevanta områden som Nordea ska arbeta med. Denna informa-

tion används sedan av Nordea när man väljer aktuella hållbarhetsområden och mat-

char dessa mot GRI indikatorerna. 

 

Nordeas hållbarhetsredovisning är baserad på de områden man har störst påverkan på. 

Områdena är utvalda med hjälp av intressenterna, men man tar inte enbart hänsyn till 

större intressenters behov. Enkäter och dialoger visar vilka områden intressenterna 

anser är viktigast. Det finns olika typer av dialoger med intressenterna i Nordea. Lena 

nämner att enkäter används till medarbetarna samt kunderna medan man har semina-

rium med analytiker, finansdepartementet och intresseorganisationer. Många av in-

tressenterna ger feedback till företaget angående de relevanta områdena. All informa-

tion från dessa intressentdialoger dokumenteras och påverkar hållbarhetsredovisning-

en genom de områden som väljs ut utifrån dialogerna. Utöver intressentdialogerna så 

har Nordea inte startat några intresseengagemang. 

 

Svenska staten är en av ägarna i Nordea med 13,5 % och därmed en viktig intressent. 

Staten införde från och med år 2008 att de statliga bolagen skulle producera en håll-

barhetsredovisning enligt GRI modellen. Utöver det är inte staten involverad i håll-

barhetsprocessen. 
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Lena hoppas att hållbarhetsredovisningen har lett till ökad trovärdighet för Nordea. 

Dessutom har man låtit en revisor granska hållbarhetsredovisningen vilket man hop-

pas leder till ökad trovärdighet. Lena hoppas också att hållbarhetsredovisningen lett 

till ökad transparens då man har detaljerade indikatorer.  

 

4.1.2 Sveaskog  

Sveaskog ägs till 100 % av svenska staten som därmed utgör den enda ägaren. Före-

taget bildades 1999 och företagets verksamhet är fokuserad på försäljning av timmer, 

massaved och biobränsle. Företaget förvaltar mark och upplåter mark och vatten för 

allt från jakt och fiske till vindkraft (Sveaskog, 2012 & Jönsson, C, 2012).   

Sveaskog hållbarhetsredovisar enligt GRI riktlinjer och tillämpar nivå B+. Sveaskog 

har gett ut hållbarhetsredovisning sedan år 2005 enligt Charlotte och sedan 2008 har 

företaget rapporterat årligen enligt GRI riktlinjerna. Företaget rapporterar om mål och 

resultat i olika ansvarsområden som ekonomi, miljö och samhälle. Hållbarhetsredo-

visningen är granskad av revisorer från PWC (Charlotte Jönsson, 2012) 

 

Vi har gjort en intervju med Charlotte Jönsson som är CSR ansvarig angående Svea-

skogs hållbarhetsredovisning efter att vi hade studerat hållbarhetsredovisning för år 

2010. 

 

Hållbarhetsredovisningen 

Eftersom skogen finns i många delar av Sverige berör denna verksamhet många olika 

personer och alla svenskar har därmed mer eller mindre en relation till skogen. Detta 

är motivet till att Sveaskog gör en hållbarhetsredovisning enligt Charlotte.  Dessutom 

är det viktigt för företaget att presentera mäta och ta ansvar gentemot företagets in-

tressenter, både inom och utanför företaget, för vad som företaget har uppnått i deras 

arbete mot en hållbar utveckling. Sveaskog ser hållbarhetsredovisningen som en vik-

tig förutsättning för företaget, eftersom företaget har många olika intressenter och 

därmed är det inte ett alternativ att inte göra hållbarhetsredovisning säger Charlotte. 
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Sveaskogs hållbarhetsredovisar således inte för att staten ställer krav på detta. 

 

Företagets viktigaste intressenter är deras medarbetare, ägaren, kunder, entreprenörer, 

virkesleverantörer, myndigheter, turismföretagare, naturvårdsorganisationer, låneinsti-

tut samt kreditgivare. Charlotte förklarar att det finns många olika intressenter till 

skogsföretaget, många finns lokalt där företaget har skogsmark och bedriver verk-

samhet. För att kunna identifiera dessa intressenter har man fokuserat på de intressen-

ter som företaget har en löpande dialog och relation med under året. Utifrån detta och 

intressenternas frågeställningar så gör företaget en bedömning om prioriteringen av 

intressenterna och erhåller sina viktigaste intressenter. Intressenterna är dock inte in-

delade i primära och sekundära. Charlotte förklarar att hållbarhetsredovisningen ska 

vara användbar för alla intressenterna och därför redovisar man på en övergripande 

nivå.   

 

Charlotte förklarar att områden och resultatindikatorerna väljs utifrån en väsentlig-

hetsanalys. Man samlar ihop information från såväl intressenterna externt som internt 

och då får man en tydlig bild om vilka områden som är mest relevanta för företaget. 

Viktiga relevanta områden bedöms utifrån principer som är viktiga för företaget och 

vilken påverkan företaget har på dessa, vilket påverkar vilka frågor som rapporteras. 

Charlotte förklarar att avvägningen och prioriteringen mellan områden och indikatorer 

som ingår i hållbarhetsredovisningen görs genom undersökningar och löpande dialo-

ger och därmed är intressenterna inblandade i hållbarhetsprocessen. När det handlar 

om kunder, leverantörer, medarbetare och entreprenörer har företaget undersökningar 

vartannat år där intressenterna får möjlighet att säga vilka områden man tycker är vik-

tiga för företaget att arbeta med. Företaget har också löpande dialoger under året med 

de flesta av de här intressentgrupperna. Dialogerna är registrerade i verksamhetsled-

ningssystem. Om det kommer upp synpunkter som Sveaskog bör arbeta vidare med 

eller ha under bevakning läggs dess i verksamhetens ledningssystem så att företaget 

kan arbeta vidare med frågan. Sedan tittar CSR ansvarig på GRI:s indikatorer och 

matchar områden med aktuella indikatorer ifrån GRI berättar Charlotte.  
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Den externa kanalen Sveaskog har för att skapa sig större förståelse för intressenterna 

är mediebevakning förklarar Charlotte. Där följer företaget de frågor som diskuteras 

om i omvärlden. Charlotte menar att man dokumenterar kommunikationen med in-

tressenterna och att denna dokumentation ligger till grund för hållbarhetsredovisning-

en. Enligt Charlotte har intressenterna dock ingen direkt möjlighet att utvärdera håll-

barhetsredovisningen, inte så att de har beslutat att när året är slut så har företaget en 

dialog med olika intressenter kring vad företaget har uppnått.  

 

Vad gäller statens involvering i företagets arbete med hållbarhetsredovisningen så har 

staten en ägarrepresentant i företagsstyrelsen och det är styrelsen som fattar beslut om 

hållbarhetsredovisningen samt nivån på den. Därmed påverkar staten som ägare såväl 

hållbarhetsredovisning samt ger feedback genom nya krav för hållbarhetsredovisning-

ar i statliga bolag för kommande år. Charlotte nämner att det finns en hållbarhetsan-

svarig på finansdepartementet, som CSR-ansvarig har löpande dialog med. 

 

Charlotte anser att företagets trovärdighet och intressenternas förtroende för företaget 

stärkts tack vare hållbarhetsredovisningen. För Sveaskog är hållbarhetsredovisningen 

en viktig återkoppling av det som man uppnått under året. Enligt Charlotte så har 

hållbarhetsredovisningen lett till större transparens. Det ställs krav internt också. För 

att uppnå tydlighet och transparens nämner Charlotte att det krävs att man är öppen 

och berättar vad som har skett under året och vad som har åstadkommit, likväl vad 

som inte uppnåtts. 

 

4.1.3 Vattenfall 

Vattenfall AB bildades år 1992 och är ett aktiebolag som till 100 % ägs av staten. Fö-

retaget bedriver verksamhet i Sverige, Tyskland samt Nederländerna. Företagets hu-

vudproduktion utgörs av värme, gas och el.  Sedan år 2003 har företaget redovisat 

hållbarhet enligt GRIs riktlinjerna och de rapporterar enligt nivån A+ (Vattenfall, 

2012).  

 

Vi har studerat Vattenfalls hållbarhetsredovisning för år 2010 och gjort intervju med 

Magdalena Ellfors som är hållbarhetsansvarig.  
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Hållbarhetsredovisningen 

Motivet till Vattenfalls hållbarhetsredovisning är enligt Magdalena att företaget ska 

vara transparenta och berätta för sina intressenter hur de arbetar med hållbarhetsfrå-

gor. Dessutom är det ett krav från ägaren, staten, att man ska göra en hållbarhetsredo-

visning. Företagets viktigaste intressenter utgörs av de som är anställda, ägare, leve-

rantörer eftersom dessa har en direkt påverkan på företaget. Magdalena förklarar att 

för att identifiera företagets viktigaste intressenter utgick man ifrån de externa kontak-

ter man har regelbunden kontakt med. Vidare nämner respondenten att företagets pro-

cess för att välja ut relevanta områdena och resultatindikatorerna väljs ut via en mate-

rialitetsanalys. I denna analys tas det upp de viktigaste frågor för intressenter inom 

varje område. Sedan har man en dialog internt för att se vilka områden företaget anser 

som viktiga. Till slut görs det en bedömning på vad som är rimligt att inkluderas i 

hållbarhetsredovisningen eftersom en andel indikatorer skulle kräva riktigt mycket 

arbete samt att det är ett visst antal indikatorer som måste vara uppfyllda i den valda 

nivån. 

 

De principer som företaget utgår ifrån när de bedömer viktiga områden och indikato-

rer är relevans, materialitet, tydlighet från GRI förklarar Magdalena. Vad gäller redo-

visningens omfattning och avgränsning görs denna bedömning via företagets reviso-

rer. För att kunna göra en avvägning och prioritering mellan områden och indikatorer 

som ska lyftas fram för att ingå i hållbarhetsredovisningen görs olika prioritering-

ar. Intressenterna är däremot inte involverade i processen att ta fram en rapport eller 

välja olika indikatorer. 

 

Vattenfalls process om samråd som säkerställer att berörda parter hörs sker genom 

intressentdialoger på olika nivåer berättar Magdalena.  Beroende på vilket syfte de har 

så gör de dialoger, undersökningar eller enkäter. Informationsinsamlingen sker genom 

en projektorganisation där man ansvarar för att samla in material kring intressenternas 

önskemål och behov. Det är senare utifrån detta material man utformar sin hållbar-

hetsredovisning nämner Magdalena. Vad gäller om större och viktigare intressenters 

röst väger tyngre svarade Magdalena att det kan bli olika prioriteringar det beror på 

vad det är för intressent och deras informationsbehov. Mindre frågor som kanske inte 
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är relevanta för alla kan kommuniceras på annat sätt än genom hållbarhetsredovis-

ningen, exempelvis kommuniceras lokala frågor lokalt. 

 

Vattenfall har startat ett antal olika intressentengagemang på olika nivåer för att få en 

större förståelse för vad intressenternas önskemål och behov faktiskt är. Magdalena 

nämner att de dessutom har även har externa kanaler som mediebevakning. 

 

När företaget utformar sina resultatindikatorer görs detta på en övergripande nivå en-

ligt Magdalena. Intressenternas påverkan på hållbarhetsredovisningens detaljnivå sker 

på områden som är väldigt viktiga för intressenterna då dessa blir mer detaljerade och 

beskrivna. Andra viktiga faktorer som påverkar utformningen är den tiden som be-

hövs för att få fram viss information samt vad som faktiskt kan redovisas.   

 

Magdalena menar att intressenter har möjlighet att utvärdera företagets hållbarhetsre-

sultat. Hur de uppfattar hållbarhetsredovisningen mäts via “Vattenfall applikation 

mått” samt genom olika typer av enkäter. 

 

Trots att staten är en viktig intressent då det är Vattenfalls enda ägare menar Magda-

lena att staten inte är involverat i processen och att staten inte heller ger någon speci-

fik feedback.  Dessutom ska företaget rapportera för staten och sen ska ju staten ställa 

frågor utifrån vad de har läst, men det handlar inte att staten är involverad i rapporte-

ringen i sig utan mest om strategin. 

 

Magdalena anser att företagets trovärdighet och intressenternas förtroende för företa-

get har stärkts tack vare hållbarhetsredovisningen, eftersom den skapar transparens. 
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4.2 Socialdepartementet 

4.2.1 Apotek Produktion & Laboratorier AB 

APL var tidigare dotterbolag till Apoteket AB men är sedan andra halvåret 2010 ett 

självständigt statligt bolag. Staten är den enda ägaren i bolag, dvs. staten äger APL till 

100 %. APL är en stor producent av läkemedel i Europa.  (APL, 2012). 

 

För att få en djupare inblick i hur APL arbetar med hållbarhetsredovisningen och in-

tressenterna kontaktade vi miljöchefen för en telefonintervju. Intervju hölls med Zelj-

ko Tucak som är miljöchef. 

 

Hållbarhetsredovisningen 

Enligt Zeljko är motivet till att APL hållbarhetsredovisar statens krav. Men då APL 

blev ett eget bolag i slutet av 2010 gjordes ingen fullständig hållbarhetsredovisning 

enligt GRI utan man hade ett hållbarhetsprogram. För år 2011 finns dock en hållbar-

hetsredovisning enligt GRI. Hållbarhetsprogrammet för år 2010 inkluderade de största 

drivkrafterna samt kundkraven. 

 

APL:s intressenter är medarbetare, kunder, leverantörer, myndigheter samt andra in-

tressenter. Det sker ingen direkt identifiering av intressenterna utan dessa är självklara för 

företaget. Kontakten med intressenter sker genom olika kanalerna så som löpande 

kontakter, möten samt tidningar. Zeljko nämner att hållbarhetsprogrammet består av 3 

nivåer där målen kopplas ihop med relevanta GRI indikatorer.  De principer man an-

vänder vid utformningen av redovisningen är målen som företaget ställt upp samt det 

som intressenterna finner viktigt. Att innehållet i hållbarhetsredovisningen skulle vara 

helt användbart och intressant för alla är ett svårt uppdrag. Detaljnivån på hållbarhets-

redovisningen är övergriplig då redovisningen ska vara lättläst och lättförståelig för 

alla intresserade.  
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När det gäller avgränsningen av APLs redovisning tar man hänsyn till företagets stor-

lek förklarar Zeljko.  Hållbarhetsredovisningen är i genomsnitt ca 30 % av den vanli-

ga årsredovisningen för de statliga bolagen.  För APL låg avgränsningen år 2010 på 

ca 20 % men då gjordes inte en fullständig hållbarhetsredovisning.   

 

Intressenterna är mer eller mindre involverade i processen för hållbarhetsredovisning-

en. Zeljko berättar att man träffar intressenterna under året där man diskuterar håll-

barhetsarbetet samt möten med ledningen. Större och viktigare intressenter kan ha 

större påverkan på företaget och därmed redovisningen enligt Zeljko men han poäng-

terar att man i självfallet lyssnar till alla intressenter. APL tar hänsyn till intressenter-

na genom diskussioner med intressenterna. Därefter ska ledningen tolka informatio-

nen och utforma hållbarhetsredovisningen. Man använder sig av kommunikationska-

naler för att förmedla information om hållbarhetsarbetet. För år 2010 förekom inga 

intressentdialoger men det kommer finnas i framtiden berättar Zeljko.  Ur dessa in-

tressentdialoger dokumenteras väsentliga synpunkter som intressenterna lyfter fram 

och detta återfinns i protokoll. 

 

Staten är ägare i APL och därmed en viktig intressent. Zeljko berättar att man har tyd-

liga möten med staten och socialdepartementet där man pratar om hållbarhetsarbetet 

och viktiga områden samt ser till att man uppfyller kraven från GRI. Staten ger såle-

des APL feedback om hur deras hållbarhetsarbete går. 

 

Zeljko tror att hållbarhetsredovisningen har lett till både stärkt trovärdighet för företa-

get som så väl ökad transparensen då man använder GRI i hållbarhetsredovisningen. 

Han påpekar dock att det inte räcker med en hållbarhetsredovisning utan att man ock-

så måste visa tydligt intresse och engagemang för hållbarhetsarbetet. 

 

4.2.2 Systembolaget AB 

Systembolaget AB är ett helägt statligt bolag. Systembolaget säljer alkoholhaltiga 

drycker och har idag monopol på verksamheten.  Företaget är verksamma i Sverige 

och har butiker över hela landet (Systembolaget, 2012).  
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Systembolaget har hållbarhetsredovisat sedan 2005 och då hade man endast en miljö-

redovisning. Idag redovisar man enligt GRI på en B+ nivå. (Lena Rogeman och Hele-

na Engström, 2012).  

 

Vi kontaktade CSR ansvariga på Systembolaget för att se om det var möjligt att få en 

telefonintervju angående deras arbete med hållbarhetsredovisningen och intressenter-

na. Vi fick en intervju med CSR-ansvarige Lena Rogeman och GRI- koordinator He-

lena Engström. 

 

Hållbarhetsredovisningen 

Motivet till att Systembolagets hållbarhetsredovisar är enligt Helena och Lena att sta-

ten ställde krav på att statliga bolag ska hållbarhetsredovisa enligt GRI. Företagets 

intressenter är kunderna, medarbetarna, samhället, media, intresseorganisationer, leve-

rantörerna samt ägaren. Systembolaget använder sig enligt Lena & Helena av strate-

gisk planering och styrkort när man identifierar sina intressenter.  Dessa intressenter 

är viktiga för företag då man med dessa intressenter har direkt och kontinuerlig kon-

takt. Det resulterar i att det föreligger en relation mellan företaget och intressenterna 

och därför är dessa intressenter viktiga för företaget. Då Systembolaget har många 

intressenter finns det många åsikter att ta hänsyn till. Det resulterar i att hållbarhetsre-

dovisningen är utformad på en övergriplig nivå så att alla intressenter ska känna sig 

tillfredställda. 

 

Vid utformningen av hållbarhetsredovisningen arbetar man med en väsentlighetsana-

lys för att få fram vilka relevanta områden som ska inkluderas i redovisningen. Helena 

& Lena nämner vidare att man även gör riskanalyser där det framgår vilka risker som 

existerar. Till slut matchar man de relevanta hållbarhetsområdena mot GRI indikato-

rer. 

 

Intressenterna i Systembolaget är inte direkt inblandade på detaljnivå vad gäller pro-

cessen för hållbarhetsredovisningen, utan de är snarare med på en övergripande nivå 

då de är involverade i att ta fram relevanta hållbarhetsområden. Man har hittills tagit 
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hänsyn till intressenternas önskemål vad gäller vad Systembolaget bör arbeta med på 

en övergriplig nivå. Man tar således inte hänsyn till enbart större och viktigare intres-

senters åsikter och önskemål när det gäller urval av områden. Dialogerna med intres-

senterna sker enligt Lena och Helena genom olika träffar varje år bland annat genom 

möten med leverantörer, frivilliga organisationer, ägare och fack organisationer. Dia-

logerna kan variera mellan åren då dessa beror på vilket aktuellt behov som finns just 

det året. Informationen från dessa dialoger samlas in och dokumenteras och påverkar 

redovisningen genom de relevanta områden som kom fram genom dialogerna. 

 

För att skapa sig förståelse för intressenternas behov använder Systembolaget externa 

kanaler som media där de har en omfattande omvärldsbevakning. Dessutom nämner 

Helena och Lena att företaget har intressentengagemang som dialoger utifrån CSR 

frågor med leverantörer, producenter, frivilliga organisationer samt fackföreningar. 

 

Generellt så ger Systembolaget sina intressenter ingen officiell möjlighet att utvärdera 

hållbarhetsredovisningen. Man skickar alltså inte ut någon utvärdering. Denna feed-

back fås istället genom de möten som hålls inför nästkommande hållbarhetsredovis-

ning. Intressenterna har dock möjlighet att kontakta företaget vid eventuella frågor 

och förtydligar berättar Lena och Helena. 

 

Staten ställer via statens ägarpolicy krav på att de statliga bolagen ska vara föredöme i 

miljömässigt och socialt ansvar, jämställdhet, mångfald och arbete mot diskrimine-

ring. I ägarpolicyn och riktlinjerna för extern rapportering finns också krav på att de 

statliga bolagen ska presentera en hållbarhetsredovisning enligt GRI. Varje år genom-

förs ett antal möten mellan staten och systembolagets styrelseordförande samt VD för 

uppföljning av verksamheten. Under 2011 ägde tre möten rum mellan ägaren och 

Systembolagets styrelseordförande och verkställande direktör. Utöver dessa möten 

har styrelseordföranden löpande dialogmöten med ägaren om styrelsens arbete. Om-

råden som har berörts under 2011 års möten med ägaren är bland annat uppföljning av 

styrelsearbetet, uppföljning av strategiska nyckeltal, årsstämman, ansvarsredovisning-

en, CSR-arbetet, verksamheten i IQ-initiativet AB, frågan om gårdsförsäljning och 

utvecklingen i digitala kanaler. Ägaren utövar också sina rättigheter som aktieägare på 

årsstämman. 
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Lena och Helena tror att Systembolagets trovärdighet har ökat en viss del tack vare 

hållbarhetsredovisningen. Dock poängterar de att det krävs mycket mer av ett företag 

än en hållbarhetsredovisning för att ett företags trovärdighet ska öka. De känner dess-

utom att Systembolaget är betydligt mer transparenta nuförtiden anser Lena och Hele-

na och GRI-rapporteringen kan vara en del av förklaringen. 

 

 

4.2.3 Statens Bostadsomvandling AB 

Statens bostadsomvandling AB är ett 100 % ägt statligt bolag. Företaget bildades år 

2004. Företagets verksamhet omfattas av att äga och förvalta samt utveckla fastighe-

ter. Bolaget har redovisat hållbarhetsfrågor sedan bolaget bildades. Bolaget har grun-

dat hållbarhetsredovisningen på etik, miljö, jämställdhets och mångfaldsfrågor. För år 

2010 har SBO redovisat en separat Hållbarhetsredovisning enligt GRIs riktlinjer och 

de har tillämpat nivå C+. Vilket gör att bolaget krävs att redovisa 10 prestandaindika-

torer och minst en indikator ur miljö, social och ekonomiskt perspektiv (SBO, 2012).  

 

Vi har gjort telefonintervju med Ann Eriksson som är VD, angående Statens Bosta-

domvandlings arbete med hållbarhetsredovisning. 

 

Hållbarhetsredovisningen 

Enligt Ann är motivet till att SBO hållbarhetsredovisar statens krav. Företagets vikti-

gaste intressenter är boende, kommunpolitiker och tjänstemän samt ägaren. Identifie-

ring av dessa intressenter sker enligt Ann via marknadsanalyser och personliga kon-

takter men några intressenter är självklara som exempelvis ägaren. Ann förklarar att 

företaget anser att dessa intressenter är viktigaste eftersom de har nära kontakt med 

SBO och att de är beslutsfattare och därmed kan påverka företaget.  

 

Områdena och resultatindikatorerna tar sikte på SBOs verksamhetsuppdrag och de 

mål de har att jobba med. Deras ägare vill att man ska följa upp målen samt att de ska 
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vara mätbara också, i processen så sker de här via personalmöten internt och hur före-

taget arbetade fram denna. Relevanta områden och indikatorerna bedöms utifrån  

samhällsnyttan. Enligt Ann bedöms redovisningens omfattning och avgränsning ge-

nom en intern process där man lyfter fram relevant information om viktiga områden 

med hänsyn till företagets förutsättningar och uppdrag. Avvägning och prioritering 

mellan relevanta områden och indikatorer som ska ingå i hållbarhetsredovisning styrs 

av verksamhetens inriktning, lagar och förordningar. Dessutom identifierar man sina 

intressenters behov och önskemål om relevanta hållbarhetsområden genom kontakter 

och dialoger 

 

När det gäller intressenternas inblandning i processen om redovisnings omfattning 

och avgränsning förklarar Ann att deras ägare staten är mest inblandad då staten ger 

direktiv och riktlinjer. Staten är således involverad i att sätta upp mål för verksamhe-

ten. Till övriga intressenter skickar SBO ut enkäter varje år där man frågar vilka håll-

barhetsområden som är relevanta för företaget. Dessa svar hanteras i hållbarhetsredo-

visningen på en översiktlig nivå. I den dagliga verksamheten så är de företaget i kon-

tinuerligt kontakt med intressenterna. För att säkerställa att berörda parter hörs har 

företaget kontakt med de kommunala politikerna och tjänstemän i företagets uppdrag, 

skickar enkäter med e-post till boende, ägare – ledningsmöten både informella möten 

och styrelsemöten och skriftliga direktiv. I bolagsstämman vid påkallade tillfällen, 

samt månatliga kontakt genom ägarrepresentant i styrelsen. I de årliga mötena så träf-

fas hela bolagets personal också och då får dem möjlighet att ge feedback till företaget 

eller lämna sina synpunkter. Enligt Ann tar SBO inte mer hänsyn till större och vikti-

gare intressenter utan man lyssnar på alla sina intressenter.  

 

Företaget använder såväl interna som externa faktorer för att säkerställa att informa-

tionen är väsentligt för intressenterna. Företaget har startat intressentengagemang som 

dialog med styrelse och ägare. De dokumenterar kommunikationen med intressenter-

na, varpå denna kommunikation påverkar hållbarhetsredovisningen. Företaget tar hän-

syn till rimliga intressen och förväntningar från intressenterna och rutinerna för in-

formationsinsamlingen är i form av möten och enkäter. Dessutom så ger företaget de-

ras intressenter möjlighet att utvärdera hållbarhetsresultatet. 
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Staten är ägare i SBO och därmed en viktig intressent. Statens är involverad i hållbar-

hetsprocessen då det är staten som ger företaget riktlinjer om hur företaget ska agera.  

 

Ann anser inte att företagets trovärdighet och intressenternas förtroende för företaget 

har stärkts tack vare hållbarhetsredovisningen eller att hållbarhetsredovisningen inte 

lett till större transparens. För att uppnå tydlighet och transparens krävs enligt Ann att 

man fortsätter följa ägarens instruktioner och riktlinjer 

 

4.3 Jämförande tabell 

Vi har sammanställt materialet från intervjun i en tabell. Denna tabell ligger till grund 

för vår kommande analys.  Tabellen kan ses på nästa sida.  
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Intervjufrågor 

 

Nordea Bank Sveaskog Vattenfall APL System-

bolaget 

SBO 

Motivet till håll-

barhetsredovis-

ningen 

För externa 

parter 

För intressen-

terna 

För intressen-

terna samt 

krav från 

staten 

Statens krav Ett motiv är 

statens krav 

Krav från 

staten 

Identifiering av 

intressenterna  

De parter har 

företaget har  

relation till samt 

de som kan 

påverka företa-

get 

De parter före-

taget har kon-

takt med samt 

som kan påver-

ka företaget 

De som har 

direkt påver-

kan på före-

taget 

Intressenterna 

är självklara  

De parter har 

en relation till  

De parter som 

kan påverka 

företaget  

Urval av områden 

och indikatorer 

Utifrån ett 

samhällspåver-

kan perspektiv 

samt intressen-

ternas önskemål 

Använder en 

väsentlighets-

analys samt 

intressenternas 

önskemål 

Använder en 

materalitetsa-

nalys samt 

intressenter-

nas önskemål 

Utgår ifrån de 

största driv-

krafterna samt 

intressenter-

nas önskemål 

Använder sig 

av en väsent-

lighetsanalys 

samt intres-

senternas 

önskemål 

Utgår ifrån 

verksamhets-

uppdraget 

samt intres-

senternas 

önskemål 

Intressentdialoger Enkäter och 

seminarium. 

Intressenterna 

är indirekt 

inblandade i 

hållbarhetspro-

cessen 

Undersökningar 

samt löpande 

dialoger. intres-

senter är indi-

rekt inblandade 

i hållbarhets-

processen 

Projektorga-

nisation och 

kontakten 

sker genom 

dialoger. 

Ingen direkt 

inblandning.  

Löpande 

kontakter 

samt möten. 

Intressenterna 

är mer eller 

mindre in-

blandade 

Olika intres-

sent-dialoger. 

Beror på 

aktuellt år. 

Intressenterna 

påverkar 

endast vilka 

områden som 

väljs 

Möten och 

enkäter. Sta-

ten är enda 

intressenten 

som är iblan-

dad 

Utvärdering av 

hållbarhetsredo-

visningen 

Ja, intressenter-

na ger feedback 

angående de 

utvalda områ-

dena 

Nej, inte på ett 

formellt sätt. 

Ja, genom 

Vattenfall 

applikation 

mått, hållbar-

hets- 

redovisningen 

och enkäter 

På bolags-

stämman tas 

synpunkter 

från åhörare 

kan emot.  

Samt bjudit in 

till seminari-

um 

Ne, ingen 

officiell feed-

back  

Redovisning-

en finns till-

gänglig på 

hemsidan. 

Kontakt med 

ägaren 

Statens involve-

ring i hållbarhets-

redovisningen 

Nej, inte in-

blandad i pro-

cessen och 

ingen  feedback 

Ja,  ägar-

representant i 

företags-

styrelsen samt  

feedback  

Nej, inte i 

rapporten 

Ja, man har 

årliga möten 

och man får 

feedback 

Ja,  många 

årliga möten 

med VD samt 

styrelse  

Ja, de ger 

riktlinjer hur 

företaget ska 

agera 

Tabell 4.1 Jämförande tabell. Källa: egen 
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5. Analys  

I det här kapitlet genomförs vår analys av den insamlade empirin. I analysen kommer 

empirin återkopplas till valda teorier, referensram samt litteratur. 

 

Vår frågeställning för detta examensarbete är Intressenthanteringen i de svenska stat-

liga företagens hållbarhetsredovisningar och syftet är att undersöka om det finns nå-

gon skillnad i hanteringen av intressenternas önskemål och behov i hållbarhetsredo-

visningen i svenska statliga företag. Detta med tanke på att statens önskan med håll-

barhetsredovisningen inte stämmer överens med GRIs perspektiv på hållbarhetsredo-

visningen. Det uppstår således en konflikt för de statliga företagen vid upprättandet av 

hållbarhetsredovisningen.  

 

5.1 Motivet till hållbarhetsredovisningen 

Denna intervjufråga kommer inte att analyseras utan kommer endast att beskrivas och 

ligga till grund för den fortsatta analysen.  

 

Vad vi kan se från våra intervjuer är att 50 % av företagen har uppgett att de hållbar-

hetsredovisar för att vara transparenta externt och vill berätta för sina intressenter hur 

de faktiskt arbetar med hållbarhetsfrågor. Dessa företag är Vattenfall, Sveaskog och 

Nordea, alltså företagen från finansdepartementet. Efter att ha studerat dessa företags 

hållbarhetsredovisningar har det framkommit att alla dessa företag har hållbarhetsre-

dovisat redan innan staten år 2008 införde krav på hållbarhetsredovisning för statliga 

företag. Vad gäller Systembolaget så redovisade även de innan statens krav men av 

intervjun framgick det att statens krav är ett motiv till hållbarhetsredovisningen. Att 

hållbarhetsredovisa redan innan statens krav innebär att dessa företag har haft andra 

motiv till hållbarhetsredovisning så som att vara transparenta externt om sitt hållbar-

hetsarbete och därmed skapa sig legitimitet. Transparensen kan bero på att dessa före-

tag har en känsligare verksamhet såsom energi, bank, alkohol och skog och företagen 

har därmed många olika viktiga intressentgrupper.  Det gör att dessa företag har ett 

större behov av att vara transparenta och att alla intressenter skall  legitimera deras 
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verksamheter. Övriga företag, SBO och APL, så har de uppgett att de hållbarhetsre-

dovisar på grund av statens krav. Då dessa företags verksamheter inte är lika känsliga 

har de därmed inte samma behov av att vara lika transparenta mot samhället.  Efter en 

granskning av SBOs hållbarhetsredovisningar från 2008-2011 kan vi se att de under 

hela denna period redovisat på nivå C. Det innebär att de inte utvecklat sin hållbar-

hetsredovisning på ett markant sätt under dessa år utan är kvar på samma nivå och 

redovisar lika många indikatorer. Vad gäller APL så blev ett självständigt bolag under 

2010 och därför har man inte gjort en komplett hållbarhetsredovisning för det året. 

 Detta kan vara en bidragande orsak till att man endast redovisar på grund av statens 

krav.   

 

 

5.2  Hur är intressenterna involverade i 

hållbarhetsprocessen? 

Vi har delat in intressenternas involvering i hållbarhetsprocessen i olika delfrågor för 

att på bästa sätt kunna besvara frågan. Vi har utgått identifieringen av intressenterna, 

intressentdialogerna samt hur staten är involverad i hållbarhetsprocessen.  

 

 

5.2.1  Identifieringen av intressenterna  

Trenden vi ser från våra intervjuer är att alla företag har identifierat sina viktigaste 

intressenter som de externa parter som företaget har en viktig relation till samt att des-

sa intressenter kan påverka företaget. För majoriteten av företagen var identifieringen 

av intressenterna självklar då identifieringen utgick från relationsperspektivet och re-

sursperspektivet. Detta stödjer Freeman (1984) som menar att intressenter är de exter-

na parter som kan påverka företaget eller bli påverkad av företaget. Det stödjer även 

Ullmann (1985) som menar att de viktigaste intressenterna är de som företaget har ett 

resursutbyte med. Det innebär att dessa företag stödjer teorierna. Dessutom följer fö-

retagen GRI då detta ramverk säger att intressenter är de parter som påverkar eller kan 

bli påverkade av företaget. Företagen Systembolaget och SBO, har använt sig av yt-

terligare verktyg i sin identifiering så som strategisk planering och styrkort samt 
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marknadsanalyser och dialoger. Då alla våra företag är statliga bolag och tvungna att 

hållbarhetsredovisa enligt GRI kan gemensamma trenden för identifieringen förklaras 

genom användandet av detta ramverk. Tillägget i Systembolaget och SBO:s identifie-

ring av intressenterna kan förklaras av att dessa företag vill vara helt säkra på vilka 

intressenter som är de viktigaste och därmed behövs det användas extra verktyg. Des-

sa företag tar dock ej avstånd från Freeman eller Ullman utan de bekräftar teorierna 

men de använder även extra verktyg. 

 

 

5.2.2 Intressentdialogerna  

 

Från våra intervjuer kan vi se att 100 % av företagen genomför intressentdialoger men 

det finns skillnader på hur ofta företagen genomför dessa dialoger samt på vilket sätt 

dialogerna genomförs. De intervjuade företagen genomför inför upprättade av en 

hållbarhetsredovisning intressentdialoger för att få fram information om vad intres-

senternas behov och önskemål är (Ljungdahl, 1999). Vad gäller Nordea, SBO, APL 

och Sveaskog, ca 67 %, så har dessa företag intressentdialoger med såväl enkäter, mö-

ten, seminarium som undersökningar. Vi finner att dessa olika typer av dialoger har 

samma funktion och därför grupperar vi ihop dessa. De företag som skiljer sig vad 

gäller dialogerna är Vattenfall och Systembolaget, 33 %. Vattenfall har bildat en pro-

jektorganisation som har anställda som hanterar all intressentkontakt och sedan rap-

porterar vidare intressenternas synpunkter. Systembolaget använder sig av dialoger 

men anpassar och ändrar sina dialogtyper beroende på det aktuella behovet som finns 

just det året. Företagen använder sig av intressentdialoger för att säkerställa att exter-

na parter blir hörda. Intressentdialogerna fungerar därmed som ett verktyg (Adams, 

2004).  

 

Då företagen använder sig av olika intressentdialoger finns skillnader i hanteringen av 

intressenterna och detta tyder på olika strategier kring intressenthanteringen (Ull-

mann, 1985). Till den aktiva strategin kan vi koppla företagen Vattenfall och System-

bolaget. Bägge företag är aktiva i sina intressentdialoger då man startat en projektor-

ganisation samt byter intressentdialoger beroende på aktuellt behov och dessa dialoger 

är väl utvecklade och anpassade till företaget. Man har dessutom väl utvecklade håll-
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barhetsredovisningar då man ligger på nivåerna A+ respektive B+.   

 

Företagen SBO och APL kan vi för året 2010 se att de har en passiv strategi då man 

inte har särskilt utvecklade hållbarhetsredovisningar men trots allt goda intressentdia-

loger. APL gjorde som tidigare nämnt ingen komplett redovisning år. Från SBOs 

hållbarhetsredovisningar kan vi se att de sedan 2008 har legat på nivå C, vilket är den 

lägsta redovisningsnivån och därmed är redovisningen inte särskilt utvecklad. Vad 

gäller Nordea och Sveaskog så ser vi att de har aktiva strategier då de har bra intres-

sentdialoger och utvecklade hållbarhetsredovisningar, båda har B+. Vi kan således se 

att företagen olikas agerande stödjer teorin. 

 

GRI är ett verktyg för upprättande av hållbarhetsredovisningar som de svenska statli-

ga företagen måste använda sig av sedan 2008. Det är således staten som är en viktig 

intressent som har bestämt vilka riktlinjer företagen ska följa. Vad gäller intressent-

dialogerna så säger GRI att intressenternas ska få gehör för sina önskemål ska bl.a. 

inför upprättandet av hållbarhetsredovisningen. Att det är viktigt med intressenternas 

involvering för hållbarhetsredovisningen anser även Owen et al (2007). Företagsper-

spektivet (Owen et al, 2001) säger däremot att företagen främst ska ta hänsyn till de 

viktigaste intressenterna medan det samhälleliga perspektivet menar att alla intressen-

ter ska bli hörda (Gray, 1996). Från intervjuerna kan vi se att företagen har intressent-

dialoger med samtliga intressenter företagen har, vilket innebär att företagens ageran-

de stämmer överens med GRI.  Svenska staten nämner också att företaget ska ta hän-

syn till viktiga intressenter men även samhällets intressen.  Vi finner att de intervjuade 

företagen har anpassat sig till båda dessa perspektiv. Vi kan även se att företagen ar-

betar utifrån ett företagsperspektiv då intressentdialogerna ser olika ut beroende på 

vilken intressent det rör sig om. Vi anser därför att företagen arbetar på ett skiftande 

sätt.  

 

Efter våra intervjuer har vi funnit att intressenterna involveras i processen genom de 

olika intressentengagemangen. Via intressentdialogerna lämnar intressenterna syn-

punkter på vilka områden de finner mest relevanta för företagen (Ljungdahl, 1999). 

Dessa ligger sedan till grund för vilka områden företagen själva väljer att redovisa.  
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Från intervjuerna kan vi se trenden att valet av resultatindikatorer och områden väljs 

utifrån deras relevanta områden för företaget samt genom interna som externa åsikter. 

Det är många företag som gör en väsentlighetsanalys samt dialog med intressenterna 

och intern arbetare. Dessutom använder Systembolaget sig av en riskanalys som kom-

plement till väsentlighetsanalysen.  Att alla företagen som vi analyserade följer GRI 

riktlinjerna ger en större säkerhet och kvalitativt säkrande för deras hållbarhetsarbete.  

Val av områden och indikatorer skiljer sig från bransch till bransch. Som tidigare 

nämnt påverkar intressenterna valet av områden och från våra intervjuer har vi fått 

information om att företaget själva sedan matchar dessa områden med relevanta indi-

katorer (Adams et al, 2004). När det gäller kravet på fullständighet från GRI så ska 

företagen redovisa tillräckligt och komplett innehåll motsvarande företagets CSR-

påverkan (Adams et al, 2004). Av vad vi kan se så stödjer våra företags agerande teo-

rin.  

 

Svenska staten vill att man ska vara ansvarsfull inom många olika viktiga CSR-

områden medan GRI anser att man ska redovisa de områden man har störst påverkan 

på. Vi har från intervjuerna sett att företagen utgår ifrån sina relevanta områden och 

intressenternas åsikter. Det innebär att företagen har lite större fokus på GRI perspek-

tivet än statens, men att man ändå tar hänsyn till statens önskan i och med att man re-

dovisar enligt GRI.  

 

Vad gäller utvärderingen av hållbarhetsredovisningarna så nämner teorin att en utvär-

dering är viktigt för att uppnå fullständighet (Adams et al, 2004) samt för trovärdighe-

ten (Ljungdahl, 1999). Detta för att företagen ska vara säkra på att hållbarhetsredovis-

ningen motsvarar externa förväntningar. Vi kan se trenden att Nordea, Vattenfall, 

SBO och APL, ca 67 %, ger sina intressenter en direkt möjlighet för utvärdering.  

Detta innebär att dessa företags agerande stödjer teorin. Att dessa företag låter intres-

senterna utvärdera hållbarhetsarbetet kan förklaras av att dessa företag har många oli-

ka intressenter som har olika behov. Då det är svårt att bli legitimerade av alla dessa 

intressenter blir utvärderingen ett viktigt verktyg (Carlsson, 1995). Dessa företag är 

således tydliga med att redovisa sitt hållbarhetsarbete och låter externa parter ta del av 

informationen (Gray, 1997).  
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Vad gäller företagen Sveaskog och Systembolaget så ger dessa företag sina intressen-

ter ingen officiell möjlighet för utvärdering men om intressenterna har några funder-

ingar kring hållbarhetsredovisningen får dessa själva kontakta företaget. Då företagen 

inte ger intressenterna en direkt möjlighet för utvärdering tar man avstånd från följan-

de teorier.  Man tar även avstånd ifrån GRI som säger att en utvärdering är viktig för 

företagets utveckling samt att det är viktigt att intressenterna är involverade i hållbar-

hetsarbetet.  

 

GRI anser att företagen ska utvärdera sitt hållbarhetsarbete för att kunna se om man 

arbetar med det de externa parterna önskar samt för att kunna utveckla processen. 67 

% av företagen arbetar därmed i enlighet med GRI. Vi anser att dessa företag även 

arbetar efter statens önskan då man genom utvärderingen utvecklar hållbarhetsproces-

sen och därmed sitt hållbarhetsarbete. Dessa företag har därmed ett samhälleligt per-

spektiv på hållbarhetsredovisningen då hänsyn tas till alla intressenter. De övriga 33 

% anser vi inte arbetar utifrån GRI eller statens önskemål då ingen officiell utvärde-

ring ges. Vi kan dock inte se att dessa företag har ett företagsperspektiv på hållbar-

hetsprocessen då inga intressenter alls blir hörda utan det är intressenterna själva som 

måste kontakta företaget.  

 

Så sammanfattningsvis kan vi se att intressenterna är indirekt involverade i företagens 

hållbarhetsprocesser då intressenterna är med och väljer ut relevanta områden.  I Nor-

dea, Sveaskog och APL, 50 % är intressenterna indirekt inblandade i hållbarhetspro-

cessen medan intressenterna endast är inblandade vad gäller att välja relevanta områ-

den i Systembolaget och i SBO det är bara staten som är inblandad i processen av 

hållbarhetsarbetet.  Vattenfall har uppgett att intressenterna inte har någon direkt in-

volvering i processen att ta fram en rapport eller välja olika indikatorer. Vi har funnit 

att i APL och Vattenfall, ca 33 % hörs större intressenternas röst tyngre vilket stödjer 

teorin angående företagsperspektivet då företagen själva får bestämma vilka intressen-

ter man tar hänsyn till (Owen et al, 2001). I de övriga 67 % av företagen är det verk-

samhetens inriktning som styr urvalen och indikatorerna och alla intressenters röst 

väger lika.  
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5.2.3 Statens involvering i hållbarhetsprocessen 

Då vi har fokuserat på endast statliga företag så är staten ägare i samtliga företag vi 

har studerat och därmed en intressent. Freeman (1984) menar att alla som kan påverka 

ett företag är intressenter. Intressentteorin fokuserar generellt på vad de enskilda in-

tressenterna har för behov medan legitimitetsteorin fokuserar på hela samhället och 

dess behov. Då staten är ägare i våra valda företag vill staten att dessa företag ska 

prestera väl då det är svenska folket som egentligen är ägare till dessa företag. Här är 

det således viktigt att ta hänsyn till vad samhället har för behov och önskemål.  Före-

tag brukar generellt inte ta hänsyn till staten då den inte anses ha en direkt påverkan 

på företaget och därmed ska inte staten ses som någon intressent (Clarkson, 1994).   

 

Från våra intervjuer kan vi se att det finns det tydliga skillnader i statens involve-

ringsgrad i hållbarhetsprocessen i de olika företagen.  Beroende på vilken inflytelse 

intressenterna har på företaget kan dessa påverka styrningen av företaget (Deegan, 

2000). Enligt denna synvinkel borde staten därmed vara en väldigt viktig intressent 

till våra företag då ägaren har ställt krav på hållbarhetsredovisning. 67 % av våra före-

tag kan kopplas ovanstående teori då staten är mer involverad i hållbarhetsprocessen 

än andra intressenter på grund av sin påverkningsgrad. Dessa företag anser i och med 

detta att staten är en viktig intressent och det viktigt att man involverar sina intressen-

ter i hållbarhetsprocessen (Ljungdahl 1999).  Men det finns skillnader. Samtliga före-

tag måste givetvis följa statens riktlinjer men Nordea och Vattenfall, 33 % är de enda 

företagen som uppgett att staten inte är mer involverad i arbete eller ger feedback mer 

än riktlinjerna.  

 

Vad gäller de företags hållbarhetsprocesser där staten varit involverad i kan detta för-

klaras av att dessa företag har en stark inhemsk samhällsnytta som staten måste se till 

då svenska folket är ägare till företagen. För bästa hållbarhetsredovisning ska företag 

ta hänsyn till såväl lagar som samhällets förväntningar (Gray, 1996) och i de statliga 

företagens fall står staten för båda delarna.  Vi kan från intervjuerna se att staten är 

mer involverad i hållbarhetsprocessen i de företag som inte har de allra mest utveck-

lade hållbarhetsprocesserna.  Dessa 67 % stödjer teorierna.  
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Efter en granskning av de företags hållbarhetsredovisningar där staten inte är involve-

rad kan vi se att anledningar till att Nordea och Vattenfall skiljer sig åt är att de har 

hållbarhetsredovisat redan innan statens krav vilket innebär att de redan har bra erfa-

renheter från att hållbarhetsredovisa. Staten har valt att inte vara lika involverad i des-

sa företags hållbarhetsprocesser då staten anser att dessa är tillräckligt utvecklade en-

ligt statens önskan. Det staten gör med dessa företag är att de lär sig av hur dessa före-

tag arbetar för att uppnå det goda hållbarhetsarbetet och implanterar detta i de mindre 

utvecklade företagens hållbarhetsprocess (KPMG, 2011). Dessutom försöker svenska 

staten minska sitt ägande i de företag som vars verksamhet finns på marknader med 

god konkurrens. Staten anser nämligen inte att deras uppdrag är att äga och leda före-

tag om de inte har ett speciellt samhällssyfte (Regeringen, 2012, g). Detta kan förklara 

avsaknaden av statens stöd i hållbarhetsprocessen i dessa företag.   

 

Av vad vi har analyserat framgår det att det inte företagen själva som bestämmer hu-

ruvida staten ska vara involverad i hållbarhetsprocessen eller ej. Det är staten själv 

som bedömer i vilka företag den ska involveras. Denna bedömning görs utifrån hur 

utvecklade hållbarhetsprocesser de statliga företagen har. Av denna anledning anser vi 

att teorierna ej bekräftas till fullo med tanke på att staten som viktig intressent inte är 

lika involverad i samtliga företag.   

 

 

5.3 Diskussion 

Svenska staten kräver sedan 2008 att de statliga företagen ska hållbarhetsredovisa år-

ligen med hjälp av GRIs riktlinjer. Statens önskan med hållbarhetsredovisningen är 

som ovannämnt att företagen ska prestera bra inom alla CSR-områden. Detta innebär 

att staten har ett ansvarsskyldighets perspektiv på hållbarhetsredovisningen. GRI är ett 

internationellt verktyg som företag använder sig av när de vill upprätta en hållbarhets-

redovisning. Enligt GRI görs hållbarhetsredovisningar för att företagen ska kunna vis-

sa sitt hållbarhetsarbete för externa som interna intressenter. Det innebär att GRI har 

ett intressent perspektiv på hållbarhetsredovisning. Vi kan således se att det finns en 

del skillnader mellan staten och det valda ramverket. Tydliga exempel på dessa skill-



61 

 

nader är syftena och perspektiven med hållbarhetsredovisningen, urvalen av hållbar-

hets områden ska redovisas samt viktiga intressenters involvering i processen. Då sta-

ten har en vision med hållbarhetsredovisningarna för de statliga företagen kan det 

ifrågasättas hur relevant och lämpligt det är att staten har valt att de statliga företagen 

ska använda sig av ett ramverk vars syfte och perspektiv inte stämmer överens med 

statens önskan. De konflikter som kan uppstå är att hållbarhetsredovisningarna inte 

kommer motsvara statens önskan då företagen följer GRI. Just detta har vi sett i ana-

lysen när det gäller urvalen av relevanta hållbarhetsområden. Även konflikten i per-

spektiven och syftena med hållbarhetsredovisningarna är väsentliga. Staten vill att 

företagen genom hållbarhetsredovisningen ska visa ansvarsskyldighet externt medan 

GRI anser att hållbarhetsredovisningen är för att företagen ska vara transparenta ex-

tern, dvs. hållbarhetsredovisningen är för intressenterna. Från intervjuerna har vi sett 

att företagen fokuserar på det intressenterna finner relevant.  

 

Som vi nämnt tidigare i arbetet uppstår det konflikter i hållbarhetsprocessen beroende 

på vilket perspektiv man utgår ifrån. Den första konflikten berör PR och ansvarsskyl-

digheten.  De finns många åsikter om att hållbarhetsredovisningar är ett sätt att mark-

nadsföra sig som hållbarhets vänlig och därmed få trovärdigheter för sin verksamhet. 

Men i själva verket redovisar inte dessa företag någon speciell hållbarhetsinformation 

och det gör att dessa företag hållbarhetsredovisar bara för att få legitimitet (Rawlins, 

Paine & Kowalski, 2008). Svenska staten utgår däremot utifrån ett ansvarsskyldig-

hetsperspektiv då staten anser att företagen ska vara aktiva i sitt arbete med samtliga 

CSR-områden. Staten vill alltså att företagen ska arbeta med många olika områden 

och att man ska ta ansvar för sin påverkan på samhället. Den andra konflikten uppstår 

emellan företagsperspektivet och intressentansvarsperspektivet. Företagsperspektivet 

innebär att företagen själva väljer vilka viktiga intressenter man ska ta hänsyn till 

samt att det är företagen själva som bestämmer vilka riktlinjer man ska följa. Inom 

intressentansvarsperspektivet ska företag däremot fokusera på alla intressenter och 

deras önskemål och det är tillsammans med intressenterna man väljer lämpliga riktlin-

jer.  

 

Av vad vi kan se från analysen är det inte direkt något företag som har utgått ifrån ett 

PR perspektiv. Detta eftersom alla företag är statligt ägda och måste upprätta hållbar-
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hetsredovisning. Dock vet vi att vissa företag hållbarhetsredovisade redan innan sta-

tens krav. Dessa företag kan ha utgått ifrån ett PR motiv men det kan vi ej med säker-

het yttra oss om. Vi kan däremot säga att det dock inte verkar som att dessa företag 

haft något PR motiv då företagen ständigt utvecklat sina hållbarhetsredovisningar, 

vilket inte är fallet om man enbart gör det för PR. Med statens perspektiv och syn på 

hållbarhetsredovisningen ska företagen ständigt utveckla sina hållbarhetsredovisning-

ar samt arbeta aktivt med samtliga CSR-områden. Konflikten mellan dessa perspektiv  

rör således innehållet och omfattningen av hållbarhetsredovisningen.  

 

År 2008 införde staten, ägare och därmed viktig intressent i de statliga företagen att 

statliga företag ska hållbarhetsredovisa utifrån GRI. Det innebär att det förekommer 

en kombination av företagsperspektivet och intressentansvarsperspektivet då staten 

valde GRI riktlinjerna för hållbarhetsredovisningen i statliga företag. För dessa före-

tag är det därmed en väldigt speciell situation. De statliga företagen har alla egna 

verksamheter och olika verksamhetsmål som man vill uppfylla. Företag har därmed 

ett naturligt företagsperspektiv.  Dock måste dessa företag anpassa sin verksamhet så 

att den passar statens önskan, vilken har mer ett intressentperspektiv. Konflikten som 

uppstår mellan dessa perspektiv är vilka intressenter företagen väljer att fokusera på. 

Från analysen har vi sett att det förekommer en kombination av dessa perspektiv vad 

gäller intressenternas involvering i hållbarhetsprocessen. Det kan dock ifrågasättas om 

det är bra för företagen att blanda dessa perspektiv då de gör att hållbarhetsredovis-

ningarna inte alltid stämmer överens med det staten önskat.  

 

Då de statliga företagen ska vara förebilder för övriga företag i Sverige bör dessa före-

tag få tydligare riktlinjer för hanteringen av de olika komponenterna i hållbarhetspro-

cessen. För att hållbarhetsredovisningen ska bli mer utvecklad bör den upprättas ut-

ifrån företagens ansvarsskyldighet snarare än krav från staten (Gray, 1997.  Detta för 

att företagen enklare ska kunna leva upp till statens önskan och samtidigt vara goda 

förebilder för övriga företag i Sverige.  
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6. Slutsats 

I det här kapitlet presenteras våra slutsatser och de viktigaste resultat vi funnit från 

analysen ovan. Vidare ges förslag på fortsatt forskning inom området hållbarhetsre-

dovisning. 

 

Vår frågeställning för detta examensarbete är Intressenthanteringen i de svenska stat-

liga företagens hållbarhetsredovisningar och syftet är undersöka om det finns någon 

skillnad i hanteringen av intressenternas önskemål och behov i hållbarhetsredovis-

ningen i svenska statliga företag. Detta med tanke på att statens önskan med hållbar-

hetsredovisningen inte stämmer överens med GRIs perspektiv på hållbarhetsredovis-

ningen. Det uppstår således en konflikt för de statliga företagen vid upprättandet av 

hållbarhetsredovisningen. Vi har använt oss av deduktiv metod i arbetet då vi har ut-

gått ifrån befintliga teorier och försökt hitta stöd för företagens agerade enligt teorier-

na.  

6.1  Viktiga resultat 

Efter att vi genomfört våra intervjuer har vi förstått att det är mycket krävande och 

komplext att göra en hållbarhetsredovisning då det är många inblandade parter, inter-

na som externa och det har framkommit att det är olika faktorer som påverkar företa-

gens hantering av intressenterna. Vad gäller motivet till hållbarhetsredovisningen kan 

vi se att transparensen och öppenheten är viktiga faktorer för de företag som har en 

känslig verksamhet. Dessa företag vill bli legitimerade av alla olika intressenter. För 

övriga företag är motivet till hållbarhetsredovisningen statens krav.  

 

Från vår analys kan vi också se att intressenterna är indirekt involverade i företagens 

hållbarhetsprocesser genom intressentdialogerna. Det förekommer dock skillnader i 

intressenternas involveringsgrad beroende på vilka intressentdialoger företagen har 

samt vilka moment intressenterna får vara med i. Staten är ägare i samtliga företag i 

vår studie och därmed en viktig intressent. Staten lär sig från de mest utvecklade före-

tagen och implementerar denna kunskap i de företag som inte har lika utvecklade 
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hållbarhetsprocesser och blir mer involverad i dessa företags. 

 

Statens och GRIs perspektiv och syfte med hållbarhetsredovisningen stämmer inte 

helt och hållet överens. Svenska staten vill att företagen genom hållbarhetsredovis-

ningen ska visa ansvarsskyldighet externt medan GRI anser att hållbarhetsredovis-

ningen är för att företagen ska vara transparenta extern, dvs. hållbarhetsredovisningen 

är för intressenterna. Detta är en väsentlig konflikt då de statliga företagen måste håll-

barhetsredovisa enligt GRI och i undersökningen har vi funnit att många företag arbe-

tar lite mer utifrån GRI perspektivet medan statens önskan undansätts. Dock anser vi 

att företagen tagit hänsyn till staten då man redovisar enligt GRI. En konflikt som kan 

uppstå vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning är mellan PR och ansvarsskyl-

dighetsperspektivet.  Detta då PR perspektivet anser att man hållbarhetsredovisar en-

bart för legitimitetens skull medan ansvarsskyldigheten innebär att man tar ansvar för 

sin CSR-påverkan.  Vi har dock inte funnit stöd för PR perspektivet i undersökningen.  

En annan konflikt som kan uppstå är emellan företagsperspektivet och intressentper-

spektivet. Företagsperspektivet menar att hänsyn tas till de intressenter företaget anser 

viktiga medan intressentperspektivet menar att hänsyn ska tas till alla intressenter. I 

vår undersökning kan vi se att denna konflikt finns då det förekommer en kombina-

tion av dessa perspektiv i företagens agerande.  

 

Av vår empiri kan vi se att det finns skillnader i företagens agerande med och hanter-

ing av sina intressenter då det är rör sig om olika branscher och verksamheter och 

därmed har företagen olika fokuseringar. Det kan dock ifrågasättas om det är bra för 

företagen att blanda olika perspektiv då de gör att hållbarhetsredovisningarna inte all-

tid stämmer överens med det staten önskat. Dessutom anser vi att hållbarhetsredovis-

ningen blir mer fullständig, användbar och utvecklad om den upprättas utifrån an-

svarsdriften snarare än kravet. 
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6.2 Kritik mot metod och empiri 

Vi har tidigare i arbetet nämnt att vi använder oss av den kvalitativa forskningsmeto-

den med deduktiv metodansats då vi anser att dessa passar bäst till vårt syfte. Detta 

eftersom vi i arbete utgått ifrån de viktigaste teorierna samt ramverket GRI när vi ana-

lyserat hur de svenska statliga företagen arbetat med intressentteorin vid upprättandet 

av hållbarhetsredovisningar. Vi har använd oss av en kombination av tvärsnittsdesign 

och jämförandedesign. För att kunna genomföra analysen har vi gjort telefonintervju-

er med CSR-ansvariga på våra 6 utvalda företag där vi insamlat vår empiri. Vi anser 

att intervjuerna är lämpliga då dessa ger en djupare inblick i och större förståelse för 

hur företagen faktiskt arbetar vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning. Vi har 

använt oss av semi-strukturerade intervjuer.  Men det finns negativa konsekvenser av 

den valda metoden och empirin som kan påverka analysen och slutsatsen.   

 

Då vi endast valt att studera 6 statliga företag är det en liten del av hela populationen 

av statliga företag som är ca 60st. Detta kan resultera i att vår slutsats inte tvunget 

gäller för alla statliga företag utan endast gäller för vårt aktuella urval. Från empirin vi 

fått från intervjuerna kan det vara svårt att hitta en orsak- och sambandsverkan efter-

som validiteten i en tvärsnittdesign inte är särskilt god. Dessutom kan vi under arbets-

processen ha missat relevant information eftersom man i en jämförandedesign begrän-

sar undersökningen från forskningsstarten. 

 

Vad gäller empirin så har vi tyvärr inte fått de konkreta svaren vi önskat till de inter-

vjufrågor vi ställt utan svaren var standardiserade och lik den information som är till-

gänglig i hållbarhetsredovisningarna. Vi är medvetna om att företagen möjligtvis kan 

ha sekretess på den informationen vi önskar att få ta del av och därför har de inte läm-

nat mer än den information som finns i hållbarhetsredovisningen. En annan nackdel 

var att företagen gärna pratade om arbetet för hållbarhetsredovisningen 2011 men vi 

har baserat vår analys på företagens agerande år 2010.   
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6.3 Fortsatt forskning 

Det har genomförts en del studier inom ämnet hållbarhetsredovisning. De flesta studi-

er som har gjorts, rör främst hur man faktiskt arbetar och hållbarhetsredovisar på ett 

korrekt sätt. Andra studier berör motiven bakom hållbarhetsredovisningen. Det som 

däremot inte är så utforskat inom detta område är användarperspektivet dvs. intressen-

terna. Speciellt för forskning i Sverige är att det är obligatoriskt att hållbarhetsredovi-

sa för statligt ägda företag. Mot bakgrund av detta har vi i denna studie valt att endast 

fokusera på hur de svenska statliga företagen använder sig av intressentteorin för att 

identifiera vad som ska ingå i hållbarhetsredovisningen. 

 

Då vi har valt att inrikta oss på företagens användning av intressentteorin finns det 

möjlighet för andra intresserade att forska vidare om användarperspektivet. Ett intres-

sant område som skulle kunna utforskas vidare utgörs av hur intressenter-

na/användarna uppfattar företagens hållbarhetsarbete utifrån den aktuella hållbarhets-

redovisningen (Cunningham et al, 2011).  Ytterligare ett intressant forskningsområde 

är hur/om intressenterna kan påverka valet av de revisorer som granskar hållbarhets-

redovisningen.(Adams et al, 2009). Det skulle även vara intressant att undersöka hur 

intressenterna uppfattar de statliga företagens hållbarhetsarbete. Vi har endast utgått 

ifrån ett företagsperspektiv och det hade därmed varit intressant att utgå ifrån ett in-

tressentperspektiv på intressentteorin.  

En annan intressant vidareforskning är att använda sig av andra statliga företag för att 

se om det hade blivit samma resultat eller ett annat. Intressant kan också vara att ana-

lysera om det finns skillnader i hållbarhetsarbetet mellan statliga och icke-statliga fö-

retag. Detta då det för de icke-statliga företagen inte finns något krav om upprättande 

av hållbarhetsredovisning.  
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6.4 Slutkommentarer  

Svenska statliga bolag måste hållbarhetsredovisa enligt GRI G3 sedan 2008. GRI är 

en internationell referensram som företag följer vid hållbarhetsredovisning. GRI rikt-

linjer är tydliga och strukturerade vad gäller de olika delmoment som måste genomfö-

ras vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning. I GRI förklaras det att ett företags 

intressenter måste vara involverade i hållbarhetsprocessen genom olika intressenten-

gagemang och intressentdialoger för att hållbarhetsredovisningen ska bli trovärdig. 

Från vår analys har vi dock funnit att de undersökta företagen arbetar olika med såväl 

utvärderingen och intressent påverkan beroende på vilken verksamhet företagen har. 

För att alla intressenter ska få bättre möjlighet att påverka företagens hållbarhetsredo-

visning oavsett företagens verksamhet anser vi att det borde finnas tydligare strukturer 

från statens sida för hanteringen av intressenternas involvering. Det borde således fin-

nas riktlinjer för utvärderingen samt intressentengagemangen.  Detta för att alla in-

tressenter ska ha samma möjlighet att påverka och utvärdera sitt företags hållbar-

hetsarbete oavsett företagets verksamhet.  
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Appendix 1: Intervjufrågor till de statli-

ga företagen 

För intervjuerna med CSR – ansvariga på företagen har vi formulerat följande frågor 

utifrån GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning: 

●     I er hållbarhetsredovisning för år 2010 nämner ni att era viktigaste intressenter 

är … 

 Hur arbetade ni för att kunna identifiera dessa intressenter? 

 Varför anser vi att dessa intressenter är era viktigaste 

 

 Hur ser er process för hållbarhetsredovisningen ut, alltså hur väljs område-

na och resultatindikatorerna? 

   Utifrån vilka principer bedöms viktiga relevanta områden 

och indikatorer? 

 Hur bedöms redovisningens omfattning och avgränsning? 

 Är intressenterna involverade i processen? 

 I så fall hur ser processen om samråd ut och vad finns det 

för strukturer som gör att styrning säkerställer att berörda 

parter hörs? 

 

●    Hur gör ni avvägningen och prioriteringen mellan områden och indikatorer 

som ska lyftas fram för att ingå i hållbarhetsredovisningen, då olika intressen-

ter har olika behov? 

 Väger större och viktigare intressenters röst tyngre? 

 

●    När ni utformar era indikatorer, tar ni hänsyn till att vissa av era intressenter 

kanske inte kommer att använda sig av er hållbarhetsredovisning? 

 Hur hanterar ni denna händelse? 

  

●     Påverkar intressenterna hållbarhetsredovisningens detaljnivå? 
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●     Vilken detaljnivå krävs att redovisningen ska vara användbar för intressenter-

na? 

●     Använder ni såväl interna som externa faktorer för att säkerställa att informa-

tionen i hållbarhetsredovisningen är väsentlig för intressenterna? 

●     Ger ni era intressenter möjlighet att utvärdera era hållbarhetsresultat? 

 

●     Skapar ni er större förståelse för intressenternas behov genom externa kanaler 

så som media, tidningar? 

  Vilka intressentengagemang har ni startat? 

 

●     Dokumenterar ni er kommunikation med intressenterna? 

  Påverkar denna kommunikation hållbarhetsredovisningen? 

 

●     Tar ni hänsyn till rimliga intressen och förväntningar från intressenterna? 

  Hur ser rutinerna för informationsinsamlingen ut? 

 

●     Hur hanterar ni den situation som kan uppstå då den informationen som intres-

senterna kräver kanske inte nödvändigtvis stämmer överens med den informa-

tion som ledning behöver 

 

●     Anser ni att företagets trovärdighet och intressenternas förtroende för ert före-

tag stärkts tack vare hållbarhetsredovisningen. 

 

●     Har hållbarhetsredovisningen lett till större transparens? 

 Vad anser ni krävs för att uppnå tydlighet och transparens? 

 

●     Hur bra tycker ni redovisningen är balanserad? 

 

●     Hur arbetade ni med hållbarhetsredovisning och era intressenters behov innan 

GRI? 


