
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Emma Johansson 
Frida Lundqvist 

 

 
Vikten av 

hållbarhetskommunikation 
 
En kvalitativ studie med fokus på B2B-företag 
 

 
 

The importance of CSR communication 
 

A qualitative study focusing on B2B companies 

 
 

Företagsekonomi 
Examensarbete inom Civilekonomprogrammet (30 hp) 

 

 

 

Termin: VT- 18 

Handledare: Maria Åkesson 



 



 3 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga personer som bidragit till studien och 

gjort det möjligt att genomföra uppsatsen. Först och främst vill vi tacka de 

företag som har valt att delta och de respondenter som med sin kunskap 

bidragit till nya insikter. Vi vill även tacka vår handledare Maria Åkesson som 

med sina värdefulla synpunkter och feedback drivit studien framåt. Ett tack 

riktas även till opponenterna som under seminarierna bidragit med konstruktiv 

kritik. Slutligen vill vi tacka varandra för det goda samarbete vi haft genom 

hela arbetsprocessen vilket medfört att bådas åsikter beaktats lika mycket.  

Härmed intygar vi att båda författarna har bidragit med lika stor del till 

uppsatsens innehåll.  

 

Karlstad, 2018- 

 

 

____________________   ____________________  

      Emma Johansson           Frida Lundqvist 
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Sammanfattning 

Syfte Studien syftar till att förstå hur B2B-företag kan förbättra 
kommunikationen av sitt hållbarhetsarbete. 

Frågeställningar 

 

 
1. Hur har hållbarhetskommunikationen sett ut de senaste 

tio åren? 
2. Hur kommunicerar B2B-företag ut informationen i 

hållbarhetsredovisningen till medarbetare och kunder? 
3. Vilka förbättringsmöjligheter finns för intern och extern 

hållbarhetskommunikation? 

Metod För att besvara studiens syfte har en kvalitativ ansats 
använts. Elva djupintervjuer har genomförts med specialister 
på hållbarhetskommunikation och svenska B2B-företag med 
framstående hållbarhetsarbeten.  

Resultat Kommunikationen av företags hållbarhetsarbete har 
förändrats eftersom hållbarhet utvecklats från ett tråkigt 
måste till att betraktas som något lönsamt. Detta beror bland 
annat på att engagemang och efterfrågan ökat från både 
medarbetare och kunder. Informationen i 
hållbarhetsredovisningen kommuniceras ut, men 
hållbarhetsredovisningen i sig är inte den främsta 
kommunikationskanalen. Respondenterna understryker att 
det är mer väsentligt att hållbarhetsinformationen 
kommuniceras vid aktuell tidpunkt samt bit för bit under 
året.  

Slutsats: B2B-företag borde bli mer transparenta samt kommunicera 
aktuell och väsentlig hållbarhetsinformation. De gynnas även 
av att samarbeta för att öka genomslagskraften med 
gemensamma hållbara initiativ. Ett annat förbättringsområde 
är den interna kommunikationen som med fördel skulle 
kunna bli mer tvåvägs, detta då den interna 
hållbarhetsdialogen är en väsentlig del för att integrera 
hållbarhet i verksamheten. Med hållbarhet integrerat i 
verksamheten och i strategin presenterar företag ett hållbart 
budskap i samtliga processer med kunden. 

Nyckelord: Hållbarhetskommunikation, förbättringsmöjligheter, kommunikationskanaler, B2B.  
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Abstract 

Purpose The aim of the paper is to understand how B2B companies can 
improve the communication of their CSR activities.  

Problem 

 

 
1. How has the CSR communication changed during the last 

ten years?  
2. How do companies communicate the information in the 

CSR report to employees and customers?  
3. Which potential improvements exist for internal and external 

CSR communication?  

Methodology In order to answer the purpose of the paper a qualitative 
approach has been used. Eleven interviews have been conducted 
with B2B companies with achievements in CSR activities as well 
as specialists in CSR communication. 

Results The communication of a company’s CSR activities has change. 
Earlier CSR has been perceived as something boring but today it 
is seen as profitable. Among other things, this is because the 
commitment and demand from both employees and customers 
has increased. The information from the CSR report is being 
communicated, but the report itself is not the primary channel 
of communication. The respondents emphasize that the CSR 
information should be communicated in the current time and 
piece by piece during the year. 

Conclusion B2B companies should be more transparent and communicate 
current and essential information. Also, they could cooperate to 
increase the collective power in order to reach a sustainable 
level. Moreover, companies could improve their two-way 
communication since the internal CSR dialogue is a vital part in 
order to make CSR integrated in the company. If CSR is 
integrated in the company and strategy, it enables for the 
customers to perceive a sustainable message. 

 

Key words: CSR communication, improvements, communication channels, B2B.  
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1. Betydelsen av att kommunicera hållbarhetsarbetet 

Ingen vd eller styrelse vet exakt vad som är det rätta, vad som är lönsamt på sikt och 
hur man ska organisera arbetet, men jag upplever att alla försöker så gott de kan och att 
det tas kreativa och spännande initiativ på många håll. Det pågår ett viktigt och stort 
samtal om hållbarhet i vår tid – det vill jag att Di ska berätta om (Höiseth 2018). 

Som ett led i det ökade intresset och engagemanget för hållbarhet inom 

näringslivet har Dagens industri i samarbete med Aktuell Hållbarhet lyft fram 

webbplatsen Hållbart näringsliv som chefredaktör Lotta Edin uttalar sig om 

ovan. På webbplatsen får läsarna ta del av de mest väsentliga nyheterna om 

hållbarhet, detta till följd av den ökade efterfrågan från näringslivet. Att 

hållbarhet får detta ökade fokus och utrymme visar på hur aktuella dessa 

frågor är i dagens samhälle (Mcwilliams & Siegel 2001). Duff (2017) menar att 

det finns ett positivt samband mellan hållbarhetsarbete och ett företags 

lönsamhet. Det är viktigt att samtliga delar i företagets verksamhet involveras 

för att nå ett hållbart företagande där lönsamhet, miljöhänsyn och 

samhällsengagemang samverkar (Frostenson et al. 2012). För att därefter nå ut 

med hållbarhetsarbetet är det viktigt att detta kommuniceras till företagets 

intressenter. Grafström et al. (2015) beskriver att hållbarhetsredovisningen är 

ett sätt att kommunicera det hållbarhetsarbete företaget arbetar med. En 

hållbarhetsredovisning är en sammanställning av det hållbarhetsarbete 

företaget åstadkommer under året. I denna rapporteras företagets ekonomiska, 

sociala och miljömässiga prestationer (Frostenson et al. 2012). Enligt FAR 

(2018) ska en hållbarhetsredovisning alltid innehålla rapportering om:  

[…] miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och 
motverkande av korruption. I rapporten ska företaget beskriva dess affärsmodell, 
policydokument på områdena, resultatet av dessa policyer, väsentliga risker på 
områdena och hur dessa hanteras samt centrala resultatindikatorer som är relevanta för 
verksamheten (FAR 2018, s.5). 

En ny lag började gälla från och med år 2017 vilket innebär att stora företag1 

måste upprätta en hållbarhetsredovisning (FAR 2018). I Sverige är det cirka  

1 600 företag som omfattas av förändringen (Röhne 2018). Hooghiemstra 

(2000) belyser att hållbarhetsredovisningen används för att legitimera 

företagets handlingar medan kommunikationen av den å ena sidan syftar till att 

skydda eller förbättra företagets rykte, å andra sidan beskriver Brennan et al. 

(2013) att kommunikationen möjliggör för att bygga och upprätthålla 

relationer. Innehållet i en redovisning består till stor del av tekniska mått och 

                                                 
1 För att definieras som ett stort företag ska företaget uppfylla minst två av tre kriterier: medelantalet 
medarbetare överstiger 250 personer, balansomslutningen överstiger 175 miljoner kronor och 
omsättningen överstiger 350 miljoner kronor för minst ett av de två senaste räkenskapsåren (FAR 
2018, s.4). 
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Bedford och Baladouni (1962) menar att kommunikationens roll har lika stor 

betydelse som de tekniska måtten. Lee (1982) delar samma åsikt och 

framhäver att resultatet av mätningen inte är av värde om det inte 

kommuniceras till företagets intressenter. En årsredovisning kan enligt 

Bedford och Baladouni (1962) användas som ett verktyg för att kommunicera 

information. Den ökade längden och det förändrade innehållet i 

årsredovisningen samt variationen av kommunikationskanaler är ett resultat av 

att kommunikationen är allt viktigare för organisationer (Merkl-Davis & 

Brennan 2017). Enligt Deegan och Unerman (2011) använder flera 

organisationer internet som kommunikationskanal för att sprida kunskap till 

sina intressenter om hur de arbetar med sociala och miljömässiga frågor. 

Forskningen om sociala medier är bristfällig inom 

redovisningskommunikation eftersom sociala medier är en relativt ny 

kommunikationskanal (Merkl-Davis & Brennan 2017). Idag använder 

organisationer främst sociala medier som till exempel Facebook, LinkedIn, 

Youtube och Twitter för att kommunicera med externa intressenter (Merkl-

Davis & Brennan 2017). Grafström et al. (2015) understryker att sociala 

medier även används som kommunikationskanal för hållbarhetsinformation, 

vilket leder till att intressenterna kan skapa sig en positiv bild av företaget. 

Allt fler företag anstränger sig för att skapa en hållbar distributionskedja och 

involverar sina intressenter i arbetet mot en hållbar framtid. Ett flertal företag 

väljer sina samarbetspartners med omsorg och arbetar mot gemensamma mål 

gällande miljö, mänskliga rättigheter och hållbarhet (t.ex. Samsung Electronics 

Nordic AB 2018; H&M Hennes & Mauritz AB 2017; Löfbergs Lila AB 2017). 

För att detta ska vara möjligt krävs kommunikation mellan företaget och de 

andra aktörerna i distributionskedjan. Till följd av detta är det viktigt att 

kommunicera information om hållbarhetsarbetet vid exempelvis 

upphandlingar med kunder, vilket även stöds av Duff (2017) och Merkl-Davis 

och Brennan (2017). Företag möter en ökad efterfrågan samt krav från interna 

intressenter att visa transparens kring företagets sociala ansvarstagande (Duff 

2017). Brennan et al. (2013) betonar att det finns begränsad forskning som 

belyser hållbarhetskommunikation med fokus specifikt på intressentgrupperna. 

Intressenterna kan delas upp i interna och externa intressenter. Externa 

intressenter är bland annat investerare, leverantörer och kunder. Anställda, 

ledning och ägare räknas till de interna intressenterna (Intressentmodellen 

u.å.). Intressenterna kan även delas upp i primära och sekundära intressenter 

varvid de förstnämnda har en direkt påverkan på företaget (Lozano et al. 

2015). Primära intressenter är värdefulla för företaget då deras delaktighet är 



 9 

avgörande för en fungerande verksamhet. Några av dessa är investerare, 

medarbetare, leverantörer och kunder (Clarkson 1995). Verghese (2017) 

uppmärksammar att forskningsområdet kring intern kommunikation 

fortfarande är begränsat och Duff (2017) poängterar att medarbetarnas 

betydelse för hållbarhetsarbetet inte uppmärksammats i så stor utsträckning i 

tidigare forskning. Således har medarbetare valts ut som målgrupp för den 

interna kommunikationen i föreliggande studie. Det förefaller även saknas 

kunskap om kommunikation till externa intressenter (Merkl-Davis & Brennan 

2017). I föreliggande studie har därför kunder valts att fokusera på från de 

intressenter som tillhör den primära externa målgruppen. Detta då en 

avgränsning var nödvändig på grund av tidsbrist. Ännu en avgränsning är valet 

att fokusera på företag som arbetar Business-to-Business (B2B) eftersom 

Homburg et al. (2013) betonar att åtskilliga studier inom hållbarhet har sitt 

fokus på Business-to-Consumer (B2C), det förefaller således saknas kunskap 

om B2B-företag. Företag motiveras att kommunicera sitt hållbarhetsarbete då 

ett ökat intresse och engagemang för hållbarhetsfrågor påvisats (Mcwilliams & 

Siegel 2001). Ytterligare anledning till kommunikation är Duffs (2017) studie 

som visar ett positivt samband mellan hållbarhetsarbete och företags 

lönsamhet. Därmed borde företag vara intresserade av att förbättra sin 

hållbarhetskommunikation, vilket leder vidare till syftet med föreliggande 

studie.  

Studien syftar till att förstå hur B2B-företag kan förbättra kommunikationen av sitt 

hållbarhetsarbete. 

Följande frågeställningar används för att besvara studiens syfte: 

1. Hur har hållbarhetskommunikationen sett ut de senaste tio åren? 

2. Hur kommunicerar B2B-företag ut informationen i hållbarhetsredovisningen 

till medarbetare och kunder? 

3. Vilka förbättringsmöjligheter finns för intern och extern 

hållbarhetskommunikation? 

För att få en förståelse för hur företag kan förbättra sin kommunikation 

behövs en redogörelse för hur det ser ut i dagsläget och hur kommunikationen 

har förändrats. Sannolikheten att hållbarhetskommunikationen förändrats är 

stor eftersom intresset och engagemanget ökat bland allmänheten (Mcwilliams 

& Siegel 2001). Forskning gällande hållbarhetskommunikation har expanderat 

de senaste åren, vilket kan utläsas från artikelsökningarna. Därmed anses ett 

tidsspann på tio år tillräckligt för att besvara frågeställningen. Kvalitativ metod 

används för att besvara studiens syfte då intresset är att öka förståelsen för hur 

informationen i hållbarhetsredovisningen kommuniceras. Semistrukturerade 



 10 

intervjuer utförs med fem B2B-företag. Dessa har valts på grund av att de fått 

utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete vilket indikerar att de kommit långt med 

sin hållbarhetskommunikation. Den befintliga forskningen har fokuserat på 

vilken typ av hållbarhetsinformation företag väljer att visa i sin 

hållbarhetsredovisning, men det saknas studier som förklarar hur 

informationen presenteras (Hummel & Schlick 2016; Arvidsson 2010). 

Därmed är det väsentligt att studera hur dessa företag kommunicerar 

hållbarhetsinformation. Med anledning av att hållbarhetskommunikation är ett 

relativt nytt fenomen är det även intressant att belysa vilka 

förbättringsmöjligheter som finns för B2B-företag i Sverige. Således intervjuas 

även sju respondenter som är specialister på hållbarhetskommunikation 

eftersom de kan se vilka styrkor och svagheter som finns hos B2B-företag. 

Respondenternas åsikter utgör studiens empiri och tillsammans med tidigare 

forskning inom området samt befintlig teori skapas en grund för att besvara 

studiens syfte.  

1.1. Disposition 

Inledningsvis presenteras den teoretiska referensramen som består av en kort 

beskrivning av hållbar utveckling och legitimitetsteori vilka förklarar varför 

företag hållbarhetsredovisar. Slutligen behandlas intern och extern 

kommunikation. Vidare följer en metoddiskussion som bland annat innefattar 

valet av kvalitativ metod samt hur urvalsprocessen och de semistrukturerade 

intervjuerna utförts. Därefter presenteras empirin genom ett urval citat från 

intervjuerna med de mest väsentliga ställningstagandena. Därpå binds teorin 

samman med empirin och resulterar i en analys. Slutligen presenteras svar på 

studiens frågeställningar och förslag till framtida forskning läggs fram. 
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2. Teoretisk referensram 

Kapitlet inleds med grundläggande hållbarhetsteori för att skapa en förståelse för begreppet. 

Sedan upplyses läsaren om legitimitetsteorin som förklarar varför företag arbetar med 

hållbarhet. Slutligen presenteras olika kommunikationsteorier som används för att beskriva 

hur processen går till. 

2.1. Hållbar utveckling 

Brundtlandrapporten “Our common future” är en viktig rapport för 

utvecklingen mot att placera hållbarhet på agendan. Rapporten presenterades 

år 1987 av FN:s Världskommission för miljö och utveckling 

(Brundtlandrapporten 1987). Brundtlandrapporten arbetades fram för att 

utveckla en lösning till världens miljö och resursproblem, där hållbar 

utveckling var samlingsbegreppet för lösningen. Den mest accepterade 

definitionen av begreppet kommer från Brundtlandrapporten (1987) vilken 

förklarar att en hållbar utveckling möter behov från dagens generation utan att 

äventyra framtida generationers förmåga att möta sina egna behov. För att 

detta ska vara möjligt är en förutsättning att information finns tillgängligt. Ett 

informationsgap kan uppstå då företag och dess intressenter inte har tillgång 

till samma information. För att minska informationsgapet gällande hur 

företaget arbetar med de sociala, miljömässiga och etiska aspekterna har 

hållbarhetsredovisning införts (CSR u.å.). Dessa tre delar benämns corporate 

social responsibility (CSR). CSR-begreppet har definierats på många olika sätt 

men en vedertagen definition är fastställd av Commission of European 

Communities (2001) som lyder: 

A concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their 
business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis. 
Being socially responsible means not only fulfilling legal expectations, but also going 
beyond compliance and investing ‘more’ into human capital, the environment and the 
relations with stakeholders (Commission of European Communities 2001, s. 6). 

Definitionen bidrar till en förståelse för att företag måste utvidga sitt 

hållbarhetsarbete utöver vad lagen kräver. Detta innebär att företag involverar 

sociala och miljömässiga aktiviteter i sin verksamhet, exempelvis utveckling av 

produkter för att minska utsläpp eller strävan efter att minimera barnarbete i 

distributionskedjan (CSR u.å.). Följaktligen bör företag utöver att visa upp sina 

ekonomiska prestationer även belysa sitt miljömässiga och sociala 

ansvarstagande (Lozano et al. 2015). Detta är något som är integrerat i FN:s 

globala mål mot en hållbar utveckling och i Agenda 2030 (Regeringen u.å.). 

För att uppnå transparens, ökad trovärdighet samt utveckla ett förtroende hos 
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intressenterna använder sig företag av internationella standarder vid 

upprättandet av rapporter (Szekely & Knirsch 2005). Global Reporting 

Initiative (GRI) är det mest kända ramverket att frivilligt rapportera 

miljömässiga och sociala prestationer enligt (Brown et al. 2009). Syftet med 

GRI är att komplettera företags finansiella rapporter med icke-finansiell 

information tillhandahållet till olika intressenter i företaget (Brown et al. 2009). 

GRI hjälper företag att upprätta information om socialt ansvarstagande och att 

delge information som minskar informationsgapet mellan företag och dess 

intressenter. Brown et al. (2009) poängterar att det leder till ökad transparens 

och synliggör för allmänheten hur företaget tar ansvar för sina handlingar. 

2.2. Legitimitetsteorin  

Suchman (1995) beskriver legitimitet som en uppfattning eller ett antagande att 

en persons handlingar är korrekta, lämpliga eller önskvärda i enlighet med 

samhällets eller organisationens normer, värderingar, tro och definitioner. 

Legitimitet hjälper intressenterna att förstå företag och deras handlingar 

samtidigt som det påverkar hur intressenterna väljer att agera (Suchman 1995). 

Inom legitimitetsteorin belyses att organisationer ska hålla sig inom de gränser 

och normer där organisationen verkar och vara lyhörda för förändringar 

(Brown & Deegan 1998). Det finns ett så kallat “samhällskontrakt” mellan 

företaget och dess intressenter som företaget förväntas rätta sig efter (Brown 

& Deegan 1998). Duff (2016) framhäver att hållbarhetsrapporten tidigare sågs 

som ett sätt att signalera legitimitet, status och ett gott rykte. Att vidmakthålla 

legitimitet är fortfarande en anledning för rapportering (Duff 2017), men 

numera är stora företag tvingade enligt lag att upprätta en hållbarhetsrapport 

vilket gör att legitimitetsskälet minskar (FAR 2018). 

Duff (2017) poängterar att det finns många studier som använder sig av 

legitimitetsteorin men få författare som förklarar den. Suchman (1995) har i 

sin studie beskrivit hur legitimitetsteorin kan beskrivas samt gjort en egen 

uppdelning av dess delar. Suchmans (1995) tre nivåer av legitimitetsteorin är 

pragmatisk, moralisk samt kognitiv. Pragmatisk legitimitet kan ses som ett utbyte 

mellan företaget och uppdragsgivaren och grundar sig i målgruppens 

opportunistiska agerande. Pragmatisk legitimitet är den enklaste nivån att 

uppnå men också den minst varaktiga (Suchman 1995). Pragmatisk legitimitet 

delas in i subgrupperna a) legitimitetsutbyte - företaget värderar acceptansen av 

en satsning hos sina intressenter och utifrån det bestämmer om de ska 

fortsätta med satsningen, b) legitimitetspåverkan - intressenterna känner att de 
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har en påverkan och att företaget lyssnar till dem vilket gör att de skapar en 

positiv bild av företaget, c) dispositional legitimitet - de primära intressenterna 

har ett genuint engagemang gällande företagets prestationer vilket skapar en 

stark varumärkesbild. Den andra inriktningen i legitimitetsteorin är moralisk 

legitimitet som handlar om en bedömning huruvida företaget gör det rätta. 

Detta kan delas upp i subgrupperna a) konsekvent legitimitet - bedömningar 

genomförs utifrån outputs eller resultat b) processuell legitimitet - utgår ifrån 

processerna och teknikerna c) strukturell legitimitet - granskar den 

organisatoriska strukturen d) personlig legitimitet - utgår från utvärderingar av 

företagsledare. Till sist beskriver Suchman (1995) kognitiv legitimitet som 

framhäver de kognitiva processerna hos intressenterna. Kognitiv legitimitet är 

den högsta och svåraste nivån att uppnå men också den mest varaktiga och 

svårmanipulerade (Suchman 1995). Kognitiv legitimitet uppnås då 

intressenterna får en så stark relation med företaget att de integreras i 

företagets verksamhet. Detta leder till att intressenterna får en självklar 

position i företagets verksamhet och kan påverka dess beslut (Duff 2016).  

Inom legitimitetsteori är ett av målen med den publicerade informationen att 

det ska finnas en efterfrågan eller reaktion gällande den tillhandahållna 

informationen (Deegan & Ranklin 1997). Deegan och Ranklin (1997) 

understryker att det är viktigt att den tillhandahållna informationen granskas 

och används av intressenterna för att vara väsentlig. Legitimitetsteorin har 

använts i stor utsträckning inom hållbarhetsforskningen (Duff 2017). En av 

orsakerna till att företag bedriver hållbarhetsarbete är att de söker, 

upprätthåller eller vill reparera sin legitimitet (Duff 2017). Legitimitetsteorin 

belyser vikten av att leva upp till samhällets förväntningar för att kunna bli ett 

framgångsrikt företag, men om det inte uppnås kan företaget påverkas negativt 

(Brown & Deegan 1998).  

2.3. Kommunikation  

2.3.1. Intern kommunikation 

Intern kommunikation är en viktig process i en organisation, till och med till 

den grad att det kan ses som en förutsättning för framgång (Ruck & Welch 

2012). Genom den interna kommunikationen kan ett positiv rykte spridas ut 

mot väsentliga intressenter (Dawkins 2005). I en översikt över 

forskningsområdet intern kommunikation beskriver Tkalac Verĉiĉa et al. 

(2012) två olika perspektiv på intern kommunikation. I det ena perspektivet 

beskrivs kommunikation som ett verktyg för att sprida information genom 
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organisationen, i det andra ses kommunikation som ett redskap för styrning 

(Tkalac Verĉiĉa et al. 2012). Intern kommunikation kan även ses ur ett 

intressentperspektiv (Welch & Jackson 2007). Enligt Welch och Jackson 

(2007) är det viktigt att de interna intressenterna betraktas som ett verktyg för 

att nå ut till andra externa intressenter. Welch och Jackson (2007) beskriver 

intern kommunikation ur ett intressentperspektiv som: “strategic management 

of interactions and relationships between stakeholders within organisations 

across a number of interrelated dimensions” (Welsh & Jackson 2007, s.183). 

Enligt Welch och Jackson (2007) består intern kommunikation av fyra 

områden där samtliga relaterar till varandra. Dessa områden är internal line 

management communication, internal team peer communication, inter project 

peer communication och internal corporate communication. Vidare följer en 

utveckling av de fyra dimensionerna. Internal line managment communication 

beskrivs enligt Welch och Jackson (2007) som kommunikation mellan 

mellanchefer och medarbetare. Kommunikationen mellan mellanchef och 

medarbetare är främst en tvåvägsprocess där kommunikationen sker mellan 

båda parter. Ämnen som belyses är främst vilken roll och påverkan 

medarbetarna har. Internal team peer communication är kommunikation 

medarbetare emellan och behandlar i första hand information och diskussion 

om uppgifter i arbetet. Denna typ av kommunikation benämns som en 

tvåvägsprocess. Vidare till internal project peer communication vilket även det 

beskrivs som en tvåvägsprocess mellan medarbetarna. Utgångspunkten är från 

ett projektperspektiv där medarbetare berör information om projekt och att 

lösa problem inom projektgruppen är i fokus. Slutligen beskrivs internal 

corporate communication vilket är kommunikation mellan ledningen och 

resterande medarbetare, således kommunikation mellan högsta chefen och alla 

interna intressenter. Detta är till skillnad från övriga områden främst en 

enkelriktad kommunikation. Ämnen som berörs är frågor inom organisationen 

som exempelvis mål, utvecklingsmöjlighet och prestation (Welch & Jackson 

2007). Kanaler som används för denna typ av kommunikation är olika slags 

medier exempelvis genom pressmeddelanden, företagets hemsida eller intern 

nyhetstidning. Internal corporate communication tillsammans med resterande 

tre områden uppmuntrar medarbetare till engagemang i företaget. 

Kommunikationen leder även till att medarbetare känner mer tillhörighet till 

organisationen och får en ökad förståelse för dess mål (Welch & Jackson 

2007). Även Tkalac Verčičs och Pološki Vokićs (2017) studie visar i linje med 

ovan resultat att medarbetare blir mer engagerade om de är tillfredsställda med 

den interna kommunikationen. För medarbetare är fungerande feedback-
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funktion och informell kommunikation två av de faktorer som är viktiga för 

att deras engagemang (Tkalac Verčičs & Pološki Vokićs 2017). King och Lee 

(2016) beskriver att intern kommunikation oftast är enkelriktad, från ledning 

och nedåt. Sociala medier kan användas för att kommunikationen ska bli mer 

av en tvåvägsprocess då kommunikation som involverar bägge parter är 

väsentlig för att engagera medarbetarna (King & Lee 2016). Saks (2006) 

redogör även för att kommunikationen behöver vara tydlig och kontinuerlig 

för att engagera medarbetarna i större utsträckning. 

Enligt Men (2015) har en förändring skett i den interna kommunikationen. I 

hans studie beskrivs att traditionella kommunikationssätt som exempelvis face-

to-face kommunikation, mail och tryckta nyhetsbrev och tidningar fortfarande 

är aktuella, men betonar att nya kommunikationssätt idag blivit vanligare. Men 

(2015) beskriver elektroniska plattformar som ett nytt sätt att kommunicera 

vilket avser bland annat kommunikation genom direktmeddelanden, intranät 

och videosamtal. Men (2015) nämner även utvecklingen av sociala medier som 

kommunikationsverktyg, till exempel bloggar och nätverksplattformar. King 

och Lee (2016) förkunnar att social media är lämplig för intern 

kommunikation vilket kan förklara varför allt fler väljer att använda dessa 

kanaler. Sociala medier kan engagera medarbetare samt möjliggöra för direkt 

feedback (King & Lee 2016). Att använda sociala medier som en enkelriktad 

kommunikationskanal är en indikation på att kommunikationskanalen inte 

fungerar effektivt (Madsen 2017). Welch och Jackson (2007) beskriver dock att 

det tidvis är både nödvändigt och oundvikligt att kommunikationen är 

enkelriktad från ledning till medarbetare. Ledningen är viktig för att ett företag 

ska bli hållbart och vara ett socialt ansvarstagande företag (Szekely & Knirsch 

2005). Engagemang skapas genom att ledaren möjliggör för medarbetarna att 

arbeta med hållbarhetsfrågor (Chen & Hung-Baesecke 2014). Att underlätta 

för medarbetarna att arbeta med hållbarhet kan till exempel ske genom 

incitament och lämplig träning. Enligt Chen och Hung-Baesecke (2014) går 

detta i linje med att ledaren själv är en förebild och förespråkar sådana 

aktiviteter. 

2.3.2. Redovisningskommunikation 

Enligt Lee (1982) är kommunikationen en stor del av redovisningen, rentav 

lika stor del som mätningen av redovisningen. Om resultatet av mätningen inte 

kommuniceras till företagets intressenter saknar den betydelse, oavsett kvalitén 

(Lee 1982). Bedford och Baladouni (1962) beskriver redovisning som ett 
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verktyg för kommunikation, ett verktyg som ska återge en ekonomisk 

verklighet. Kommunikationen av redovisningen är en komplex process 

eftersom organisationens olika intressenter har olika informationsbehov och 

skiftande förmåga att ta emot informationen (Merkl-Davis & Brennan 2017). 

Intressenterna behöver information för beslutsfattande eller för att i egenskap 

av en ägare kunna styrka ansvarsfrihet (Merkl-Davis & Brennan 2017). 

Kommunikation innehåller tre dimensioner: källa, meddelande och 

slutdestination (Bedford & Baladouni 1962). Redovisaren har som ansvar att 

upprätta ett bokslut som innehåller information användarna kan ta del av. För 

att detta ska vara möjligt måste redovisaren bestämma vilken sorts information 

som är användbar för mottagaren (Bedford & Baladouni 1962). Den 

ekonomiska informationen bör vara trovärdig, exakt och betydelsefull för 

mottagaren (Nicolaescu & Tăgăduan 2012). Redovisaren tar emot information 

om företagets ekonomiska händelser, tolkar dem och väljer sedan ut vad som 

ska kommuniceras. Därefter ska informationen omvandlas till ett meddelande 

och skickas till mottagaren via en vald kommunikationskanal (Bedford & 

Baladouni 1962). Svårigheter uppstår då varken redovisaren eller mottagaren 

tolkar meddelandet med exakt precision vilket resulterar i att 

kommunikationen kan bli något förvriden. Beroende på vilken information 

som väljs ut för tolkning uppstår olika konsekvenser för samhället. Detta blir 

ett problem då redovisaren inte valt ut den mest relevanta informationen. 

Problemet uppstår eftersom den utvärderade informationen eventuellt 

påverkar vilka de framtida aktiviteterna ska bli (Bedford & Baladouni 1962). 

Enligt Nicolaescu och Tăgăduan (2012) behöver den ekonomiska 

informationen förbättras, men inte genom att producera mer information utan 

genom att förbättra kvalitén på informationen. 

En kommunikationskanal måste väljas för att ett meddelande ska skickas till 

mottagaren (Bedford & Baladouni 1962). Området redovisning involverar flera 

olika kommunikationssätt, där de mer traditionella exempelvis är grafer, 

tabeller, siffror samt formella och informella beskrivningar. Som tidigare 

nämnts finns flera nyare sätt att kommunicera genom, exempelvis 

kommunikation genom företagets webbsida eller visuell media som bilder, 

foton eller videos (Davison 2011). Davison (2011) förklarar utvecklingen av 

redovisningskommunikation genom Barthes perspektiv, vilket har förändrat 

grunderna av kommunikation. Barthes studier har exempelvis betonat vikten 

av att analysera den vardagliga kommunikationen, inte bara den finansiella 

informationen som framställts med syftet att nå ut till intressenterna. Detta är 

viktigt för att se helheten och inte förbise någon typ av kommunikation som 
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kan vara av vikt (Barthes 1971 refererad i Davison 2011). Genom Barthes 

perspektiv har kommunikationen av redovisningen gått mer mot att 

kommunicera siffror genom berättelser istället för att endast publicera 

siffrorna. Att förmedla känslor genom redovisningen har även blivit mer 

aktuellt utifrån Barthes filosofi (Davison 2011). 

2.3.3. Hållbarhetskommunikation 

Arvidsson (2010) framhäver att företag för några år sedan inte kommunicerade 

sitt hållbarhetsarbete i så stor utsträckning. Hållbarhetskommunikationen har 

numera fått ett ökat fokus (Arvidsson 2010). Hur företag kommunicerar sitt 

hållbarhetsarbete varierar beroende på bransch och typ av företag (Grafström 

et al. 2015). Att kommunicera hållbarhet är komplicerat och många företag 

finner svårigheter med vilken typ av information som ska kommuniceras och 

till vilka intressenter (Arvidsson 2010). Dawkins (2005) belyser att 

intressentgrupper reagerar olika och har skiftande förväntningar på vilken typ 

av information de vill ta del av. De har även varierande förväntningar på 

vilken kommunikationskanal information kommuniceras genom (Dawkins 

2005). Studier visar att företag som presterat dåligt eller fått kritik i media 

presenterar mer hållbarhetsinformation än andra företag på grund av att de 

måste stå till svars för sitt handlande (de Villiers & Van Staden 2011). Om 

företaget står inför en kris eller om de får dåligt rykte vidtar de olika strategier 

kring publicering av information. Enligt de Villiers och van Staden (2011)  

används företagets webbsida som kommunikationskanal vid dåligt rykte 

medan årsredovisningen används för att förebygga en kris. För att motverka 

negativ publicitet i media används årsredovisningen som ett 

kommunikationsverktyg (Hooghiemstra 2000). I samband med att media 

uppmärksammar en negativ händelse där företaget är involverat fokuserar 

ledningen istället på att framhäva det företaget gör bra för att kompensera den 

negativa informationen (Hooghiemstra 2000). 

Grafström et al. (2015) poängterar att det är väsentligt att företaget har ett 

helhetsperspektiv på sin hållbarhetskommunikation. Företagets ansvarstagande 

måste genomsyras i alla led och det är viktigt att till exempel kommunikationen 

av företagets sociala ansvar samstämmer med reklamkampanjer eller 

uttalanden (Grafström et al. 2015). En del intressenter uttrycker 

misstänksamhet kring företags hållbarhetskommunikation på grund av att de 

uppfattar det som ett PR-trick där hållbarhetsarbetet kommuniceras men att 

företagen i praktiken inte agerar enligt detta (Arvidsson 2010). Den existerande 
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informationsasymmetrin mellan företag och dess intressenter möjliggör för 

företaget att använda sig av falsk hållbarhetskommunikation som inte stämmer 

överens med verkligheten, så kallad greenwashing (Seele & Gatti 2017). 

Företag som signalerar att de arbetar med hållbarhet genom att kommunicera 

det eller visar engagemang genom symboliska handlingar utan grund, vilseleder 

intressenterna och skapar en förvrängd bild av företaget (Seele & Gatti 2017).  

Intressenterna är en viktig del i företags kommunikation av sitt 

ansvarstagande, därmed är det väsentligt att skapa långsiktiga relationer med 

dem (Grafström et al. 2015). Grafström et al. (2015) betonar att detta skapas 

genom att ha en pågående dialog med intressenterna och relationsskapandet är 

betydande för att inte fastna i en envägskommunikation. Kraven på 

transparens ökar och olika intressenter efterfrågar allt mer information 

(Grafström et al. 2015). Men det får inte skapas en överbelastning av 

information eftersom det då finns en risk att läsaren har svårt att koppla 

samman de sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekterna som redogörs 

för i hållbarhetsredovisningen (Rinaldi & Unerman 2014). Hur företaget tar 

ansvar för sina handlingar måste kommuniceras till olika intressenter. Detta 

påverkar hur intressenterna uppfattar företaget (Grafström et al. 2015). För att 

intressenterna ska uppleva mer trovärdighet gällande företagets ansvarstagande 

kan en oberoende parts uttalanden, såsom medier och experter, ha mer 

betydelse än då företaget själv kommunicerar informationen (Grafström et al. 

2015). Det finns många fördelar med hållbarhetskommunikation, men även 

svårigheter. Företagen som kommunicerar sitt ansvarstagande måste även vara 

beredda att bli granskade och kan behöva möta kritik från media (Grafström 

et al. 2015). Dock belyser Hummel och Schlick (2016) att en högkvalitativ 

hållbarhetsredovisning är det enda som ger utomstående möjlighet att bedöma 

företagets verkliga hållbarhetsprestation. I föreliggande studie är en välskriven 

hållbarhetsredovisning ett av de kriterier som ligger till grund för urval av de 

företag som tillfrågas. Angående urvalet till denna studie samt ytterligare 

metodfrågor finns att läsa i nästkommande kapitel.  

  



 19 

3. Metod 

I metodkapitlet redogörs för varför kvalitativ metod valts och varför valet föll på 

semistrukturerade intervjuer. Därefter beskrivs urvalsprocessen och intervjuernas 

tillvägagångssätt. Hur dataanalysen genomförts samt en kritisk diskussion beträffande val 

av forskningsmetod och studiens tillförlitlighet avslutar kapitlet. 

3.1. Val av metod 

Studien syftar till att förstå hur B2B-företag kan förbättra kommunikationen 

av sitt hållbarhetsarbete. Det har forskats om hållbarhetsredovisningens 

innehåll, utförande och omfattning (Hummel & Schlick 2016; Arvidsson 2010) 

men inte förrän på senare år har hållbarhetskommunikationen fått ett ökat 

fokus (Arvidsson 2010). De flesta större företag satsar på sitt hållbarhetsarbete 

och det är av vikt att förmedla det till sina intressenter (Grafström et al. 2015). 

För att bidra med kunskap till befintligt forskningsområde vill vi med 

föreliggande studie skapa en förståelse för den förändring som skett inom 

hållbarhetskommunikation. Vidare studeras hur B2B-företag numera 

kommunicerar hållbarhet och genom att analysera och förstå bakomliggande 

mönster i hållbarhetskommunikationen kan förbättringsmöjligheter urskiljas.  

För att besvara studiens syfte har en tvärsnittsdesign använts eftersom data 

samlats in från flera fall med målet att förstå bakomliggande mönster (Bryman 

& Bell 2013).  Att anta en kvalitativ ansats var lämpligt för att få en djupare 

förståelse för hur personer som är insatta i hållbarhetskommunikation 

resonerade kring den interna och externa kommunikationen. En kvalitativ 

studie lämpade sig även eftersom det möjliggjorde för respondenterna att 

utveckla sina resonemang (Esaiasson et al. 2017). Med grund i studiens syfte 

bedömdes att rika och fylliga data som kan erhållas genom kvalitativ ansats var 

av betydelse för att genomföra undersökningen. Likaså är studien mer 

fokuserad på att beskriva och förklara genom ord och inte genom siffror vilket 

är den mest uppenbara skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning 

(Bryman & Bell 2013). Det förelåg inget intresse att kvantifiera den data som 

samlats in. Dessutom var kvalitativ metod lämplig då ingen vikt lades vid att 

generalisera resultatet till en större population, utan intresset istället låg i att 

förena resultatet från intervjuerna till teori (Bryman & Bell 2013). Följaktligen 

är meningen inte att förutse resultatet utan studien antar en abduktiv ansats då 

informationen inte är begränsad till den teori som redan finns och det 

föreligger en öppenhet för ny information (Jacobsen 2002).  
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3.2. Datainsamling 

Semistrukturerade kvalitativa intervjuer har använts för att skapa en förståelse 

för det valda ämnet. Med semistrukturerad intervju menas att en intervjuguide 

(se bilaga 1) använts som mall, men att intervjun inte har en fast form. Att 

använda semistrukturerade intervjuer var lämpligt eftersom kvalitativa studier 

enligt Jacobsen (2002) är en ansats som karaktäriseras av öppenhet kring 

vilken information som efterforskas och därav har inte intervjufrågorna 

bestämda svarsalternativ. Semistrukturerad form har bedömts som det bästa 

alternativet eftersom flexibilitet i processen var viktig då syftet var att få en 

mer utförlig bild av hållbarhetskommunikationen för att kunna finna 

förbättringsmöjligheter. För att besvara studiens syfte har B2B-företag samt 

specialister intervjuats. Dessa presenteras i avsnittet om den empiriska 

kontexten. Fem B2B-företag som är aktiva i sin hållbarhetskommunikation 

och fått utmärkelse för sitt hållbarhetsarbete har intervjuats. Detta för att få en 

förståelse för hur hållbarhetskommunikationen till medarbetare och kunder 

sker. Sju specialister har intervjuats för att få en förståelse för trender inom 

hållbarhetsområdet och förändringar som skett de senaste tio åren. Från ett 

externt perspektiv reflekterade de även över företags förbättringsmöjligheter 

gällande hållbarhetskommunikationen.  

Enligt Bryman och Bell (2013) ska urvalsprocessen fortskrida tills teoretisk 

mättnad uppstår, vilket innebär att inga nya uppgifter framkommer inom en 

viss kategori. Tidigt i intervjuprocessen kunde en upprepning av samma svar 

urskiljas, vilket kan tyda på att teoretisk mättnad håller på att uppnås. 

Ekengren och Hinnfors (2012) menar att tio intervjuer är ett bra riktmärke för 

att uppnå teoretisk mättnad i kvalitativ forskning. I föreliggande studie 

utfördes elva intervjuer med tolv respondenter. Nedan beskrivs hur urvalet 

utfördes för att på bästa sätt svara på studiens syfte. 

3.3. Urvalsprocess 

För att genomföra studien har ett icke-sannolikhetsurval använts på grund av 

den begränsade tillgången av respondenter samt den begränsade tid 

undersökningen hade (Bryman & Bell 2013). För att få kunskap om vilka 

företag som uppfyllde kriterierna för studien utfördes en sökning på de företag 

i Sverige som upprättar en hållbarhetsredovisning. Med anledning av att 

studien avgränsades till B2B-företag, sorterades företag som var inriktade på 

B2C bort. Urvalet minskades ytterligare genom att kontrollera att företagen var 

aktiva i sin hållbarhetskommunikation och därmed relevanta för studien. 
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Bekvämlighetsurval användes i studien, vilket är en typ av icke-

sannolikhetsurval. Ett sådant urval lämpade sig på grund av att företagen i 

flera fall själva valde de personer som hade möjlighet att intervjuas. I första 

hand kontaktades kommunikationsansvarig eller hållbarhetsansvarig, men i de 

fall då uppgifter till relevanta deltagare inte framgick kontaktades kundtjänst 

för att koppla oss vidare till rätt person. Val av respondenter hade sin grund i 

tillgänglighet. Enligt Bryman och Bell (2013) är chefer på högre nivåer svåra 

att få kontakt med, vilket även noterades i denna studie och det minskade ned 

urvalet betydligt. Ännu en faktor som minskade urvalet var tidsbrist då studien 

skulle genomföras inom en begränsad tidsperiod. För att studera fenomenet 

från en annan synvinkel intervjuades specialister på området 

hållbarhetskommunikation. Detta för att ge en mer rättvis bild av hur den 

sociala verkligheten är konstruerad. Gemensamt för dessa respondenter var att 

de har bred samt fördjupad kunskap inom hållbarhet och kommunikation, 

dock varierade deras yrkesroller något. Kedjeurval, vilket är en typ av 

bekvämlighetsurval, tillämpades då vi först kontaktade redaktörer och 

konsulter med ett hållbarhetsfokus, och utifrån dessa även fick tips om 

personer som lämpade sig för studien. De tillfrågade B2B- och 

expertföretagen presenteras närmare nedan och det klargörs för vilken bransch 

de är verksamma inom. 

3.4. Empirisk kontext 

Intervjupersonerna delas in i respondenter och specialister där en 

övergripande bild över deras roller presenteras i en tabell där exempelvis R1 

(respondent 1) står för företag 1 och S1 (specialist 1) står för expertföretag 1. 

B2B-företag 

Företag 1 är en dryckestillverkare där hållbarhet sätter sin prägel på hela 

företaget. En viktig del är att hela värdekedjan är hållbar. 

Företag 2 bygger bland annat bostäder, vägar och anläggningar och satsar på 

att bidra till en mer hållbar framtid genom samarbeten med kunder, 

leverantörer samt ett aktivt engagemang i samhället. 

Företag 3 är en detaljhandelskedja som strävar mot att samordna 

hållbarhetsarbetet i hela värdekedjan tillsammans med sina samarbetspartners. 

Företaget arbetar inte B2B, men kontaktades innan studien hade ett bestämt 

syfte. Intervjun genomfördes ändå eftersom det var svårt att få tillgång till 
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respondenter. Företaget var fortfarande relevant för studien eftersom intervjun 

fokuserade på den interna kommunikationen. 

Företag 4 är ett företag inom lantbruk med fokus på en hållbar värdekedja, 

vilket är en stor del av deras verksamhet. Företaget, tillsammans med sina 

ägare, genererar lönsamma affärer som långsiktigt bidrar till hållbar utveckling. 

Företag 5 är ett företag som erbjuder hållbara förpackningslösningar. I fokus 

ligger ett långsiktigt hållbart samhälle vilket bland annat skapas genom ökat 

kundvärde och ansvar i värdekedjan.   

Medier och kommunikationsbyråer inriktade på hållbarhet 

Expertföretag 1 är ett kunskaps- och mediaföretag som ger stöd kring CSR-, 

miljö- och hållbarhetsfrågor. De publicerar oberoende information via deras 

tidning, genom debattforum, utbildningar, mötesplatser och 

kompetensutveckling. 

Expertföretag 2 har som mål att stärka andra företags varumärken genom 

konsultation av hållbarhetsfrågor och kommunikation. Med deras 

expertkunskap hjälper de företag att utvecklas och tar endast uppdrag som 

leder mot en hållbar utveckling.  

Expertföretag 3 är en kommunikationsbyrå som erbjuder expertkunskap 

inom bland annat hållbarhet och finansiell kommunikation. 

Expertföretag 4 bidrar till hållbart företagande i utvecklingsländer genom 

långsiktiga hållbara investeringar. Företaget samarbetar med andra företag, 

organisationer och institutioner.  

Expertföretag 5 är en konsultbyrå som specialiserar sig på hållbarhet där de 

genom strategisk rådgivning hjälper organisationer till högre avkastning inom 

flera olika branscher.  

Expertföretag 6 är en konsultbyrå som erbjuder rådgivning och utbildning 

inom hållbarhet och kommunikation med syftet att skapa hållbara varumärken. 

De förmedlar kunskap och förståelse gällande hur hållbarhet bland annat 

påverkar marknader och industrin.  
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Tabell 1 - Översikt respondenter 

Respondent Position på företaget Ca antal år arbetat med hållbarhetsfrågor 

R1 Kommunikationschef - internt 
och inom hållbarhet 

11 år 

R2 Biträdande hållbarhetschef/ fokus 
miljö och strategier 

7 år 

R3 CSR-manager 9 år 

R4 Sustainable developer 20 år 

R5 Sustainability manager 3 år 

S1 Redaktionschef hållbarhetsfrågor 9 år 

S2 CSR- och 
kommunikationsansvarig 

18 år 

S3 Hållbarhetskonsult 7 år 

S4a Arbetar med 
kommunikationsfrågor 

8 år 

S4b Arbetar med hållbarhetsfrågor 10 år 

S5 Konsultchef 5 år 

S6 VD 9 år 

 

3.5. Förberedelse inför intervju 

Efter att val av ämnesområde bestämts utfördes en litteratursökning för att 

skapa en grund för uppsatsen. Sökningen begränsades till granskade 

vetenskapliga artiklar, så kallade “peer reviewed-artiklar”, samt artiklar som 

innehåller en översikt över forskningsområdet. I den mån det varit möjligt har 

primärkällor använts. Utgångspunkten för intervjufrågorna utformades utifrån 

tidigare forskning samt genomgång av företagens hållbarhetsredovisningar. 

Med Jacobsen (2002) som grund inleddes intervjuguiden med allmänna frågor 

för att sedan brytas ned till mer specifika frågor. I enlighet med Trost (2010) 

låg fokus i intervjun på att fråga hur snarare än varför saker företer sig som de 

gör. Då respondenterna hade olika kunskapsområden utformades en 

intervjuguide till respektive respondentgrupp (se bilaga 1). Under studiens 

gång behandlades intervjuguiden som ett flytande dokument. Följaktligen 

genomfördes ändringar då något av intresse att fokusera ytterligare på 

påträffades. Arbetsprocessen fungerade på samma sätt då det under studiens 

gång kunde dyka upp nya iakttagelser i processens olika faser vilket bidrog till 

justeringar. Bryman och Bell (2013) förklarar detta som en iterativ process 
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vilket betyder att det finns ett samspel mellan analys och datainsamling, vilket 

kvalitativ forskning ofta karaktäriseras av.  

3.6. Genomförande av intervju 

I början av varje fysisk intervju fyllde respondenterna i en samtyckesenkät i 

enlighet med principen om informerat samtycke (David & Sutton 2016). 

Genom att respondenterna fick ta del av samtyckesenkäten (se bilaga 2) 

medgav de till inspelning av intervjun samt blev medvetna om att medverkan 

var frivillig, vilket innebar att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. 

Vid telefonintervju presenterades detta muntligt innan intervjuns start. I 

enlighet med Bryman och Bell (2013) informerades de berörda parterna i 

undersökningen om dess syfte och intervjuns olika moment. Respondenterna 

blev även informerade om att deras svar skulle hanteras helt konfidentiellt och 

enbart användas för studiens ändamål (David & Sutton 2016). Häger (2007) 

betonar vikten av att anonymisera respondenterna eftersom en risk för 

organisationen kan uppstå vid identifiering av dessa. I enlighet med Grinyer 

(2002) anonymiserades respondenterna då detta är mer etiskt korrekt.  

Enligt Trost (2010) genererar två intervjuare större informationsmängd än om 

intervjuerna utförts individuellt. Samtliga intervjuer genomfördes av oss båda 

vilket fungerade bra då vi var samspelta och den ena kunde agera passiv 

intervjuare och den andra aktiv. Detta var positivt i den bemärkelsen att den 

passiva hade tid att tänka igenom svaren och kunde komma med bra 

följdfrågor, medan den aktiva fokuserade på intervjuguiden (Bryman & Bell 

2013). Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Intervjuerna varade 

i de flesta fall cirka 40-60 minuter, dock varade tre av dessa i 15-30 minuter på 

grund av att det var denna tid respondenterna kunde avsätta. Häger (2007) 

poängterar att mindre tid inte behöver försämra kvalitén om väsentliga frågor 

väljs ut, något som överensstämde med intervjuerna i denna studie. Två av 

intervjuerna skedde genom fysiska möten medan nio av intervjuerna skedde 

via telefon. En nackdel med telefonintervjuer är att respondentens 

kroppsspråk inte kan observeras. Att uppmärksamma kroppsspråk är viktigt 

eftersom obehag eller förvirring hos respondenten kan uppvisa bakomliggande 

värderingar (Bryman & Bell 2013). Under intervjuerna via telefon noterades att 

interaktionen mellan oss och respondenten försvårades då det var lättare att 

avbryta respondenten. Telefonintervju var trots detta det mest lämpliga valet 

då resekostnaden samt tidsåtgången minskade jämfört med om fysiska 

intervjuer hade genomförts (Bryman & Bell 2013). Dessutom intervjuades 
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större företag inom olika branscher i Sverige, således befann sig 

respondenterna över hela landet vilket försvårade möjligheterna till personligt 

möte. Inga väsentliga skillnader uppmärksammandes mellan 

telefonintervjuerna och de fysiska mötena vilket medförde att studiens resultat 

inte påverkades i så stor omfattning. 

3.7. Bearbetning av data 

Analysering av data kan delas upp i tre steg: bearbetning, analysering och 

tolkning av data (Trost 2010). Enligt Trost (2010) är steg ett är att samla in 

data vilket i föreliggande utfördes genom semistrukturerade intervjuer (Trost 

2010). Analysering av datan sker sedan i det andra steget. I det tredje steget 

ingår tolkning av datan där vikten att koppla empiri till teori betonas (Trost 

2010). Innan transkriberingen påbörjades spenderades tid åt att anteckna 

väsentliga ställningsantaganden som framkom under intervjun och detta 

tillsammans med transkriberingen låg till grund för kodningen i enlighet med 

Jacobsen (2002). Trost (2010) menar att bearbetning av datan sker automatiskt 

för de som varit delaktiga i intervjun. Personliga värderingar är svåra att 

undvika, men för att minska påverkan av dessa har datan analyserat var för sig 

under tiden den transkriberades för att därefter diskuteras gemensamt. Enligt 

Bryman och Bell (2013) ska intervjuerna transkriberas eftersom det är 

väsentligt att veta exakt hur respondenterna svarade på frågorna, vilket hade 

varit förlorat utan inspelning. Hela intervjuerna transkriberades eftersom en 

risk kan föreligga enligt Höst et al. (2006) i att endast transkribera en del av 

intervjun då det är lätt att förbise betydelsefulla uppgifter. Det ges även 

möjlighet att grundligt analysera svaren (Jacobsen 2002). 

För att vidare analysera intervjusvaren användes öppen kodning, vilket betyder 

att data bryts ned i beståndsdelar som bildar kategorier (Bryman & Bell 2013). 

Vid kodning av kvalitativ data är kreativitet av stor betydelse, då det inte finns 

en tydlig mall för hur kodningen ska utformas (Trost 2010). Ett av de mest 

använda tillvägagångssätten för kvalitativ dataanalys är tematisk analys 

(Bryman & Bell 2013), vilket även har valts för denna studie för att underlätta 

analyseringsprocessen. I en tematisk analys urskiljs upprepade ämnen, idéer 

eller teman från data, vilka sedan bildar ett mönster och kan användas till 

analysen (Hawkins 2017). Studiens frågeställningar låg till grund för de teman 

som skapades vilka var: förändring, förbättring, kommunikation till 

medarbetare, kommunikation till kund, kommunikation allmänt och 

svårigheter med hållbarhetskommunikation. Utifrån den transkriberade texten 
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kunde sedan kategorier och koder urskiljas. Med hjälp av analysen av datan 

smalnades studiens syfte av. 

I en analys av kvalitativ data är förekomsten av ord och begrepp signifikanta 

för att hitta mönster. Frekvensen kan även vara av betydelse (Höst et al. 2006), 

som till exempel hur många av respondenterna som nämner sociala medier 

som en kommunikationskanal. För att underlätta förståelsen för hur de 

transkriberade intervjuerna analyserats presenteras i tabell 2 exempel på utdrag 

ur dataanalysen. Teman bildades utifrån studiens frågeställningar där två av 

dessa teman är förbättring och kommunikation till medarbetare. Väsentliga 

citat valdes därefter ut ur den transkriberade texten. I den översta raden i 

tabellen framhäver respondent 1 att hållbarhet är ett av fundamenten i 

företagets strategi och upplever att det är en bidragande faktor till att de har 

lyckats med sitt hållbarhetsarbete. Att inkludera hållbarhet i strategin ingår 

därmed i temat förbättring då även andra företag kan implementera hållbarhet 

i sin strategi för att lättare uppnå ett lyckat hållbarhetsarbete. 

 

Tabell 2. Utdrag ur dataanalysen  

Tema Kategori Kod Exempel 

Förbättring Lyckat 
hållbarhetsarbete 

Hållbarhet som 
strategi 

R1: "[...] vi jobbar med balanced scorecard som 
strategi, alltså vår förändringsstrategi och där har ju vi 
hållbarhet som ett av fundamenten, det följs upp och 
så det är inget lullull om man säger utan det är på 
riktigt. Och det måste det vara för att det är ju en av 
våra största, största affärsmöjligheter och affärsrisker 
liksom." 

Kommunikation till 
medarbetare 

Efterfrågan Information R2: "Vi hade något exempel för några år sedan när vi 
tyckte att vi har legat på lite väl mycket. Vi kanske 
måste låta dem andas, vi kanske inte ska trycka på allt 
för hårt och så backade vi lite grann. Då handlar det ju 
mer om den här kontinuerliga utbildningsdelen, inte 
såklart kritisk information som man måste få men då 
dröjde det inte länge innan, då liksom är det någonting 
som saknas och det är på något sätt, eftersom man 
upplever att det är en ganska snabb utveckling i det 
här så behöver dem få kontinuerlig information för att 
hela tiden veta vad är det som händer." 

 

3.8. Trovärdighetsdiskussion 

För att bedöma en kvalitativ studie har Lincoln och Guba (1985) infört 

kriterier som motsvarar kvantitativ forsknings reliabilitet och validitet. Dessa 

är trovärdighet och äkthet (Lincoln & Guba 1985). Trovärdighet består utav 
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fyra kriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. För att 

försäkra att studien är tillförlitlig har intervjuerna transkriberats och 

respondenterna erbjöds ta del av texten för att ha möjlighet att lämna förslag 

på tillägg samt korrigera innehållet. Intervjuguiden skickades till 

respondenterna innan intervjun, vilket även det stärker tillförlitligheten enligt 

Lincoln och Guba (1985). Detta kallas enligt Lincoln och Guba (1985) för 

respondentvalidering och används för att säkerställa att studien fångat den 

sociala verkligheten. En problematik enligt Jacobsen (2002) är att undvika den 

intervjuareffekt som uppkommer under intervjun. Både intervjuaren och 

respondenten påverkar varandra vilket i sin tur kan ha en påverkan på det 

fenomen som ska mätas och snedvrida resultatet (Jacobsen 2002). Intervjuerna 

hölls nio gånger av elva per telefon, vilket minskade intervjuareffekten något 

eftersom utseende, kroppsspråk och klädsel inte kunde urskiljas (Jacobsen 

2002). Det som möjligtvis påverkade respondenten var hur frågorna ställdes 

vilket skulle kunna resultera i missuppfattningar. Då respondentvalidering 

utfördes minskades intervjuareffekten i den utsträckning det var möjligt.  

Överförbarhet är det andra kriteriet (Lincoln och Guba 1985), vilket kan kopplas 

till det Jacobsen (2002) benämner extern giltighet. Kriteriet belyser till vilken 

grad resultatet kan generaliseras till andra kontexter (Jacobsen 2002). Studiens 

syfte var inte att generalisera resultatet vilket försvagar överförbarheten. 

Dessutom var urvalet begränsat och kan därmed inte representera en större 

population. Som Jacobsen (2002) poängterar syftar kvalitativa studier istället 

till att få en uppfattning om det generella fenomenet. Läsaren har delgivits 

information om studiens tillvägagångssätt, om vilka branscher företagen är 

verksamma inom och hur länge respondenterna arbetat med hållbarhetsfrågor. 

Lincoln och Guba (1985) beskriver att en tydlig redogörelse av kontexten 

resulterar i en slags databas där andra kan bedöma till vilken grad 

forskningsresultatet är överförbart till en annan miljö. Med pålitlighet syftar 

Lincoln och Guba (1985) till att detaljerat beskriva den metodologiska 

processen. Detta med anledning av att andra ska ges möjlighet att granska 

arbetet samt utföra samma process. Till följd av en tydlig och fullständig 

metodbeskrivning samt genom argument för de val som vidtagits har 

pålitlighet uppfyllts. Att uppfylla konfirmering är svårt då personliga åsikter och 

värderingar i viss mån alltid påverkar studien. Genom att analysera den 

transkriberade datan var för sig, har vi agerat i god tro då den mest väsentliga 

informationen kunde urskiljas av båda. Enligt Lincoln och Guba (1985) är det 

viktigt att visa att forskaren agerat i god tro, eftersom det är omöjligt att få 

fullständig objektivitet.    
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Äkthet är ett ytterligare kriterium för att säkerställa att studien bidragit till att 

respondenternas sociala verklighet blir tydligare och mer förståelig (Lincoln & 

Guba 1985). Föreliggande studie uppnår inte en rättvis bild gentemot alla 

intressenter utan studiens slutsatser kan endast representera 

hållbarhetsavdelningens bild av hållbarhetskommunikationen. Att specialister 

intervjuas förstärker dock den rättvisande bilden då de ger en mer överskådlig 

bild av hur verkligheten ser ut eftersom de har insikt i ett flertal B2B-företag. 

Under intervjuerna får respondenterna tillfälle att resonera och analysera hur 

de kommunicerar hållbarhet och vad de anser kan förbättras. Detta kan 

relateras till Lincoln och Guba (1985) som framhäver att respondenterna 

genom sin medverkan kan skapa en bättre uppfattning av sin sociala situation.  

3.9. Metodkritik 

Från ett tidigt stadie i intervjuprocessen upplevdes en förvirring hos 

respondenterna gällande hur vi definierade hållbarhet. Främst kom 

förvirringen från B2B-företagens sida eftersom de delade upp hållbarhet i olika 

processer och hade svårt att använda begreppet övergripande. På grund av att 

vi under intervjuerna använde begrepp som inte tydligt förklarades uppstod 

varierande tolkningar av frågorna. Hållbarhetskommunikation, 

hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete borde därför ha definierats. 

Tydlighet gällande både frågor och syftet med studien hade underlättat 

samspelet mellan oss och respondenterna. Respondenterna hade även 

svårigheter att förstå studiens syfte vilket Lantz (2013) förklarar beror på att 

intervjuns tillvägagångssätt är en iterativ process och att det kan finnas behov 

att justera studiens syfte för att underlätta kopplingen mellan studiens olika 

delar. Detta märktes då studiens syfte till en början var omfattande och diffust 

samt att kopplingen mellan studiens delar ständigt omarbetades. Vidare riktas 

kritik mot intervjuguiden då det fanns en inbyggd förväntan i frågorna vilket 

Bryman och Bell (2013) poängterar ska undvikas. Ett exempel är att vi antog 

att hållbarhetsredovisningen användes som en kommunikationskanal, vilket 

den inte gjorde i så stor utsträckning. Respondenternas svar kan därmed ha 

påverkats. En annan faktor som kan ha haft inverkan på svaren är att 

intervjuguiden skickades ut i förväg. Detta eftersom respondenterna 

förmodade att vissa svar skulle ges efter att dem hade läst intervjuguiden. Vi 

bedömer dock att det fanns fler fördelar än nackdelar med att skicka ut 

intervjuguiden i förväg. Fortsättningsvis kan även kritik riktas mot källorna 

som används för den teoretiska referensramen. Sekundärkällor kan enligt 

Bryman och Bell (2013) ge en förvrängd bild av ursprungskällan eftersom 
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författaren tolkar en annan författares verk. Vi har visserligen i största möjliga 

mån använt primärkällor, men i några fall har det funnits svårigheter. Detta då 

vissa författare inte har hänvisat till primärkällan eller så har primärkällan varit 

på ett främmande språk.   
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4. Empiri 

I följande kapitel presenteras en sammanställning av respondenternas svar utifrån 

frågeställningarna. Inledningsvis behandlas respondenternas uppfattning om hur 

hållbarhetskommunikationen förändrats. Vidare redogörs för kommunikationen till 

medarbetare och kund för att slutligen belysa vilka förbättringar samt svårigheter som finns 

inom området. 

 

4.1. Hållbarhetsfokus över tid 

Samtliga respondenter upplever en stor förändring gällande fokus på 

hållbarhet under de senaste åren på grund av ökat intresse och engagemang för 

frågorna från allmänheten. En specifik förändring är att större företag nu 

måste upprätta en hållbarhetsredovisning. De flesta företag i undersökningen 

nämner att det nya lagkravet från 2017 inte förändrat deras sätt att 

hållbarhetsredovisa, däremot har de nya globala målen påverkat eftersom 

företagen upplever att förståelsen från allmänheten ökat. En av 

respondenterna uttrycker att sedan de globala målen och agenda 2030 blev ett 

känt begrepp har det ”[…] blivit lättare att göra kopplingen mot de globala målen och 

dem har blivit ganska konkreta och man har lättare att ta ner dem till sin egen 

verksamhet.” (S4a). Flera respondenter håller med om att det har skett en 

förändring angående vilka det är som efterfrågar information om hållbarhet. 

Respondent 5 poängterar att tidigare var det främst dem som arbetade med 

hållbarhetsfrågor som ansträngde sig, men till följd av FN:s hållbarhetsmål har 

efterfrågan ökat. Kunderna förväntar hållbara lösningar, en förväntan som 

hela tiden ökar. Några respondenter beskriver det som en hygienfaktor. 

Respondent 2 upplevde tidigare ett motstånd gällande miljöcertifieringar, men 

det ser annorlunda ut idag. ”När man ska sitta och räkna på ett anbud och det inte är 

miljöcertifiering då kommer ofta frågan "det är klart vi måste ju ändå tala om för dem att 

de ska miljöcertifiera” (R2). En annan förändring är att hållbarhetschefen fått en 

annan betydelse i företaget. Tidigare var hållbarhetschefen inte en del av 

ledningsgruppen och inte en del i företagens strategiska beslut, men idag är 

hållbarhet en mer central del i beslutsfattandet. I vissa fall har till och med 

Vd:n det yttersta ansvaret att driva igenom dessa frågor.  

Hållbarhetskommunikation är ett relativt nytt begrepp. Intressenter kräver och 

förväntar information på ett annat sätt än tidigare vilket påverkat synsättet på 

hållbarhetskommunikation.  Specialist 2 som var med och startade 

expertföretag 2 för ungefär tio år sedan förklarar att “[…] när vi startade fattade 
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inte folk vad vi skulle jobba med, alltså nästan att folk inte hajade vad hållbarhet var. I 

synnerhet inte hållbarhetskommunikation” (S2). Sedan dess har 

hållbarhetskommunikationen utvecklats ”[…] den har blivit mer omfattande, fler 

som pratar och egentligen en liten inflation kan man väl säga, i vissa branscher i alla fall” 

(S6). Hållbarhetskommunikationen idag stämmer bättre överens med det 

arbete företag faktiskt utför. Det finns många svårigheter med att 

kommunicera hållbarhet eftersom det lätt kan uppfattas som greenwash vid 

felaktigt utförande. Tidigare riktades större fokus på greenwash än vad det gör 

idag ”[…] det har funnits ett underskott i vad man gör och ett överskott i vad man 

kommunicerar på väldigt många håll men det här glappet finns inte utrymme för i lika stor 

utsträckning nu.” (S5). En annan respondent förklarar varför det upplevs som 

mindre greenwash idag ”Nu är företag oftast väldigt försiktiga med att kommunicera 

sitt hållbarhetsarbete, kanske lite för försiktiga” (S1). Samma respondent upplever att 

detta beror på rädsla för negativ publicitet.  

Ett flertal respondenter upplever att medvetenheten kring hållbarhetsfrågor 

ökat de senaste tio åren. Specialist 2 uttrycker att efterfrågan av informationen 

från medarbetarna förändrats vilket bidragit till ökade krav. Större företag med 

stort engagemang i hållbarhetsfrågor kräver hållbara affärspartners, vilket 

medför att hållbarhetsengagemanget leder till nya affärer och kunder. 

Hållbarhetsarbetet har betraktats som ett negativt måste till att övergå till att 

vara en drivkraft till att tjäna pengar. Specialist 2 håller med om att hållbarhet 

har fått en mer positiv klang och förklarar att arbetet skiftat fokus från ansvar 

till möjlighet. Då var det något som ”[…] drevs av lagstiftning eller drevs av rädsla 

för att Janne Josefsson ska knacka på dörren. Det drivs mindre av riskmanagement till att 

snarare handla om “hur kan vi få en fördel? Hur kan vi sälja mer med hjälp av det här? 

Eller hur kan vi tjäna mer pengar?”.  

Det har även skett en skiftning i vilka kommunikationskanaler företagen väljer 

att använda sig av vilket beror på att “[…] alla människor vill ha snabb fakta, 

snabb information och därför gör man snabba filmer eller snabb reklam och så vidare. Så 

man kommunicerar mycket mer om hållbarhet på helt andra kanaler än vad man gjorde för 

kanske fem till sex år sedan.” (S3). Företagen behöver anpassa sig till 

intressenternas önskemål om snabb information. Specialisterna har iakttagit ett 

ökat användande av sociala medier för att kommunicera hållbarhet på ett 

snabbt och enkelt sätt. Specialist 6 beskriver även att “[…] det blir mycket mer en 

del i erbjudandet. Innan kanske det var just väldigt mycket fokus på redovisning eller en 

bilaga någonstans medan “nu har vi ett hållbart erbjudande i kommunikationen”. Samma 

respondent beskriver även att företag försöker förenkla kommunikationen så 



 32 

att allmänheten lättare kan ta till sig det som kommuniceras. 

Kommunikationen har gått från att vara funktionell till att bli förklarande ”[…] 

den har mognat lite i att man förklarar mer ”okej vad är värdet av det då liksom? Vad 

betyder det för oss som kund? Eller för oss som samhälle?” (S6).  

4.2. Kommunikation av hållbarhet 

Flera respondenter såg hållbarhetsarbetet och kommunikationen av det som 

skilda delar. Några av de tillfrågade företagen uttryckte att hållbarhetsarbetet 

alltid måste komma först, men som en av specialisterna uttrycker det: ”[…] om 

man inte kommunicerar det, om inte det följer med på något sätt då finns det ju inte […] 

jag brukar säga det att hållbar utveckling, det syns inte, det smakar inte, det luktar inte, 

om du inte berättar om det.” (S2). Hållbarhetskommunikation är således väsentligt 

för företagets verksamhet eftersom de vill nå ut med hållbarhetsarbetet till 

intressenterna. Specialist 3 beskriver hållbarhetskommunikation som något 

positivt ”[…] företag som har nyttjat sin kommunikation inom hållbarhet på ett bra sätt 

har ju på något sätt fått förtroende av svenska folket.”  

Valet av kommunikationskanal har betydelse, “[…] det säger ju något om oss som 

företag hur moderna och adaptiva vi är till nya grejer" (R1). När företagen väljer vilka 

kanaler de ska nå ut genom är det viktigt att ta i beaktning vilken bransch de 

tillhör och vilka deras primära intressenter är. En av respondenterna beskriver 

att om fel kommunikationskanal används går det inte att nå fram till rätt 

målgrupp “[…] om vi väljer fel kanal så är vi inte trovärdiga.” (R4). Följaktligen 

behöver företagen ta hänsyn till vilken generation deras målgrupp tillhör och 

anpassa kommunikationskanalerna och budskapet efter det. Val av 

kommunikationskanal bör spegla företagets varumärkespositionering. 

4.3. Kommunikation till medarbetare 

Hållbarhet kommuniceras främst till medarbetare genom intranätet. Detta sker 

främst i intranätets nyhetsflöde där aktuella händelser kopplat till hållbarhet 

publiceras och respondent 1 beskriver att “[…] det är inte så att vi har en särskild 

plats”. När hållbarhetsredovisningen publicerats skickar företagen ut 

informationen via intranätet, pressmeddelande eller liknande, men ingen 

nämner hållbarhetsredovisningen som det huvudsakliga sättet att 

kommunicera hållbarhetsinformation. Hållbarhet kommuniceras också genom 

utbildningar inom företaget. Det handlar främst om utbildningar för 

nyanställda och utbildningar i företagets uppförandekod. Utbildning sker även 

efter behov genom “[…] korta interaktiva utbildningar om det är något särskilt som 
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man behöver lyfta generellt." (R2). Några respondenter uttryckte att utbildningar är 

bra, men det kan vara svårt för medarbetarna att koppla det till sitt dagliga 

arbete. En av respondenterna beskriver att det är viktigt att förklara det arbete 

och val som utförs samt informera medarbetarna när frågorna dyker upp "[…] 

så kan man komma in och göra punktinsatser där de igen får en form av utbildning och 

instruktioner och återigen en förklaring. (R2). Några av respondenterna använder 

sociala medier för att kommunicera hållbarhet. Medarbetare är inte 

huvudmålgruppen för denna typ av kommunikation, men respondenterna 

bedömer att många medarbetare tar del av informationen på sociala medier 

ändå. Till exempel nämner respondent 2 att "[…] när man ser vilka som skriver 

kommentarer så är det ju såklart en överväldigande del likes och kommentarer från våra 

anställda". En av respondenterna (R4) nämner att företaget har en sluten grupp 

som fungerar som ett mindre Facebook där nyheter kan läggas ut. Andra 

kommunikationskanaler företagen nämner är kommunikation via mail, genom 

nätverk mellan chefer i företaget och den interna tidningen. Många 

respondenter nämner även ett ökat fokus på hållbarhet i vd:ns årliga tal och 

under företagsmöten.  

Under intervjuerna fick respondenterna frågan om kommunikationen var 

enkelriktad eller om kommunikation upplevdes som tvåvägskommunikation. 

Respondenterna svar under intervjuerna gav intrycket att kommunikationen 

främst är enkelriktad, men att det är ett förbättringsområde där många arbetar 

för att involvera medarbetarna i större utsträckning. Respondent 1 nämner till 

exempel “Det är också en del i det förändringsarbete vi håller på med. Då måste man ju 

hela tiden ta upp idéer och liksom lyssna in och få flera att vara med och driva olika typer 

av förändringsprojekt och jobba mer i nätverk”. Respondenterna nämner i första 

hand kommentarsfunktion på intranätet som medarbetarna till viss del 

använder sig av. I den mån det är möjligt vill företagen ha en dialog med 

medarbetarna och uppger att det finns en kanal för detta, men att 

medarbetarna inte för fram sina åsikter i så stor utsträckning. En av 

specialisterna belyser att det är svårt att uppnå en tvåvägskommunikation men 

att de företag som kommit långt i sitt hållbarhetsarbete har lättare för det. 

"Större bolag försöker nog ha en tvåvägskommunikation och då oftast med någon sorts 

intressentdialog. Men det är också svårt att ha en tvåvägskommunikation i ett stort företag 

när man har väldigt många anställda." (S3). Även om det inte upplevdes som att 

medarbetarna förde fram sina synpunkter i så stor utsträckning upplevdes en 

ökad efterfrågan. Denna information önskades av medarbetarna eftersom 

kunderna i sin tur efterfrågar hållbarhetsinformation. Respondent 2 beskriver 

ett exempel från deras verksamhet där de valde att ta en paus med att 
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kommunicera hållbarhetsinformation då de upplevde det som ett överflöd av 

information, men “[…] då dröjde det inte länge innan det är någonting som saknas och 

eftersom man upplever att det är en ganska snabb utveckling i det här så behöver dem få 

kontinuerlig information för att hela tiden veta vad är det som händer” (R2). 

Det poängteras att medarbetarna behöver vara engagerade i hållbarhetsarbetet, 

men varför måste dem det? Specialist 1 uttrycker att hållbarhetsarbetet måste 

genomföras av någon, därav är medarbetarna väsentliga för hållbart 

företagande. Således behöver företaget kommunicera hållbarhet till 

medarbetarna för att dem ska förstå varför hållbarhetsarbetet är viktigt att 

utföra och hur deras insats kan göra skillnad. Flera respondenter nämner att 

hållbarhet uppfattas som något tråkigt och därför har det betydelse på vilket 

sätt det kommuniceras. En av specialisterna gav exempel på hur 

hållbarhetsinformation kan bli mer intressant för mottagaren och föreslog ett 

TP med hållbarhetsfrågor, vilket han beskriver som väldigt effektivt “[…] när 

man gör ett litet spel av saker och ting så blir det helt plötsligt mycket roligare” (S2). Två 

av specialisterna föreslår att den kommunicerade informationen måste vara 

relevant och förpackas på ett bra sätt för att mottagaren ska kunna ta emot 

den. Att engagera medarbetarna är en utmaning och specialist 6 menar att det 

är en av de minst mogna delarna då “[…] man har svårt att formulera sig och svårt 

att paketera för folk ”vad är hållbarhet för mig på företaget oavsett om jag jobbar som 

controller eller om jag jobbar som vd”. Ett av de tillfrågade företagen beskriver hur 

det ser ut i deras verksamhet och ger exempel på hur de arbetar med att få 

hållbarhet att genomsyra och vara en självklar del i alla processer: “Så fort vi har 

en person som träffar ett företag och pratar om något kommande projekt ska dem också 

prata om hållbarhet. De ska inte bara prata om projektgenomförandet och tidplanen och 

ekonomin.” (R2).  

4.4. Kommunikation till kund 

Samtliga respondenter är eniga om att fysiska möten och 

upphandlingssituationer är de främsta sätten att direkt eller indirekt 

kommunicera hållbarhetsarbetet till kunderna. Främst kommunicerar 

medarbetarna informationen vidare till kunden, men hållbarhetsansvarig kan 

även följa med ut och informera. Det kan även vara säljkonferenser eller 

presentationer för kunderna där hållbarhetschefen upplyser om företagets 

hållbarhetsarbete. Några av respondenterna nämner också miljöcertifiering och 

kundbrev som sätt att kommunicera hållbarhet genom. Respondent 4 belyser 
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dessutom vikten av att driva hållbarhetsfrågor gemensamt i olika nätverk “[…] 

vi försöker tillsammans i branschen förflytta oss i frågor där det har tagit stopp".  

Flera respondenter nämnde att kommunikation av hållbarhet delvis sker 

genom sociala kanaler. I första hand nämner de LinkedIn “[…] det är en väldigt 

stor andel som har hållbarhetsinnehåll i det vi lägger ut på LinkedIn.” (R5). Under 

intervjuerna märktes det dock att detta inte var den huvudsakliga 

kommunikationskanalen för B2B-kunder utan respondenterna nämner att den 

främst är riktad mot slutkonsument. Något som även framkom under 

intervjuerna var att hållbarhet nu är en del av företags reklamkampanjer. För 

att nå ut med hållbarhetsredovisningen, som de flesta respondenter nämnt 

som en ganska tråkig rapport vilken ingen läser, kan denna kommuniceras på 

andra sätt, exempelvis genom en reklamfilm som specialist 1 nämner. En av 

specialisterna ger ytterligare ett exempel på hållbarhetsredovisningen som ett 

medel för att kommunicera hållbarhet, vilket kan vara ett sätt att bygga 

trovärdighet: “Vi har jobbat med till exempel en stor flyttfirma och det har ju varit en lite 

shady business ni vet? Och som delvis därför vill göra en hållbarhetsredovisning och som just 

använder den för att visa upp sitt hållbarhetsarbete.” (S2). Respondent 5 ser det från 

en annan synvinkel, personen i fråga upplever inte att kommunikationen av 

hållbarhetsredovisningen är av största vikt då informationen i den ofta inte är 

aktuell. Respondenten föreslår istället att kommunicera “[…] mer specifika saker 

som händer under året innan redovisningen eller efter beroende på hur man ser det. Så det är 

inte redovisningen i sig som är det viktigaste sättet för oss att kommunicera.” 

Många av respondenterna nämner att hållbarhet idag är en del i företagets 

varumärke. De menar att hållbarhet blir en indikation på att företaget är en bra 

partner. Ett hållbart varumärke gynnar företaget gentemot alla intressenter, 

inte bara relationen till kunden. Genom att marknadsföra företaget som ett 

hållbart företag bidrar det till att intressenterna får ta del av 

hållbarhetsinformation. Specialisterna kan se en trend att hållbarhet blivit en 

allt mer integrerad del i företags verksamhet men de understryker att detta är 

beroende på mognadsgraden i företaget gällande dessa frågor. En del företag 

har hållbarhet i sin vision och strategi och där märks det tydligt hur stort fokus 

hållbarhet får i företagets verksamhet. En specialist uttrycker “[…] men jag 

skulle väl säga att skillnaden är sen 2013 att man kommunicerar en helt annan koppling 

till strategi och till affärsutveckling än vad man har gjort tidigare.” (S5). Även i 

respondenternas svar visas tydligt om hållbarhet är integrerat i företaget eller 

inte. När hållbarhet finns med i företagets strategi kan det resultera i att det 
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blir integrerat i hela verksamheten. Detta är en stor del i förbättringsarbetet 

hos många företag, vilket bland annat presenteras nedan.   

4.5. Förbättringsområden 

Samtliga respondenter anser att det är viktigt att vara transparent i det som 

kommuniceras och att det ska vara förenat med det faktiska hållbarhetsarbetet. 

Specialist 1 anser att transparensen är något som kan förbättras hos många 

företag ”[…] bästa hållbarhetskommunikationen tycker jag är när den är helt och hållet 

transparent och man vågar ta upp problemen också och det är få företag som gör det tyvärr.” 

De betonar vikten av att vara ärlig och att berätta om sina misslyckanden men 

flera uttrycker även svårigheter med att vara transparent. Specialist 4a betonar 

att företag inte alltid kan vara öppna på grund av sekretess, men att de borde 

förklara för intressenterna varför de inte kan vara transparenta. En annan 

specialist (S2) betonar att transparent hållbarhetskommunikation är en 

gynnsam strategi på lång sikt. Som specialist 6 uttrycker det ”[…] transparens är 

ju väldigt, väldigt viktigt för att bygga förtroende på det här området. Avslöjar man inte 

själv så riskerar man alltid att bli avslöjad”. Respondenterna är eniga om att i 

dagens samhälle finns en förväntan att företagen är öppna med sina 

handlingar, som en respondent uttrycker “[…] den tiden är förbi när man kan 

stoppa huvudet i sanden och gömma sig.” (S4a). Även om transparensen förbättrats 

de senaste åren är det få företag som vågar vara helt transparenta. Specialist 2 

menar att “[…] när det väl kommer till kritan, när det helt plötsligt är din skit som ska 

publiceras i hållbarhetsredovisningen eller vad det nu är. Då helt plötsligt tystnar de fina 

fluffiga orden och transparensen, det känns ganska svårt liksom.” 

Specialist 6 beskriver att företag inte borde se hållbarhetskommunikation och 

kommunikation som två skilda delar utan att det ska vara en och samma sak. 

Samma respondent menar dessutom att ”[…] man måste tänka just 

kommunikation från första början. Nu är det mycket att man tänker "nu ska vi göra en 

redovisning och sen ska vi kommunicera den". Han förklarar vidare att “[…] det är ju 

allt från formulering till rent format, digitalt och delbart”. Respondenten tycker att 

hållbarhetsredovisningen måste kommuniceras på ett enkelt och tilltalande sätt 

och då måste den byggas upp i moduler. Specialist 6 upplever även att det är 

viktigt att “[…] jobba med emotionella värden och storytelling” för att kommunikation 

lättare ska nå ut. Specialist 1 håller med, men belyser även svårigheten med 

detta då en mer kommunikativ version med grafer och diagram minskar 

jämförbarheten företag emellan. Respondenterna tar även upp samarbete 

mellan företag som något som har förbättrats på senare år, men fortfarande 
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behöver bli ännu bättre. Företag delar mer med sig av information sinsemellan 

eller upprättar hållbarhetsredovisningen på liknande sätt för att öka 

jämförbarheten. Respondent 3 beskriver “Jag tror framförallt inom branschen så har 

man förstått att man kommer fram snabbare om man samarbetar. För det finns en helt 

annan öppenhet för att gemensamt hitta hållbara lösningar.” Om jämförbarheten 

förbättras hade det varit enklare att avgöra vilket företag som har det bästa 

hållbarhetsarbetet. Specialist 6 håller samma linje och beskriver att det är svårt 

för intressenter att relatera till företagets konkurrenters hållbarhetsprestation. 

Då företag presenterar sina siffror på olika sätt är det svårt att avgöra 

företagets prestation. Specialist 2 beskriver att företag måste stödja varandra 

för att uppnå en cirkulär ekonomi. Respondenten jämför cirkulär ekonomi 

med ekosystemet och säger “[…] det är aldrig så att en växt är sitt eget ekosystem” 

och menar att företag själva inte kan skapa en cirkulär ekonomi utan de måste 

samverka och utföra det tillsammans. 

Företagen anser att hållbarhetsredovisningen under de senaste åren ökat i 

längd och kostnad, men få läser den. Flera respondenter diskuterar att 

informationen i hållbarhetsredovisningen är användbar och skulle kunna 

användas mycket mer i kommunikationen. En motreaktion till detta är att 

informationen i hållbarhetsredovisningen inte är den mest aktuella 

informationen, som en av specialisterna säger: det är "[…] lite mycket fokus på 

att kommunicera vad man har gjort istället för att kommunicera vad man ska göra. Det är 

en svaghet tycker jag, man borde bli bättre på att kommunicera lite mer visionärt." (S6). 

Respondenterna är eniga om att information om hållbarhetsarbetet borde 

kommuniceras bit för bit under året. Respondent 1 menar att 

hållbarhetsredovisningen kan förbättras genom att minska i längd och istället 

framställa en enklare kommunikativ version. Dessutom anser respondenten, i 

linje med tidigare respondenter, att fokus borde ligga på att kommunicera 

händelser löpande under året istället för så stort fokus på rapporten i sig.  

Specialist 2 menar att hållbarhetsredovisningen inte alls måste vara en 

intressant, rolig och publik skrift men däremot att informationen i den skulle 

kunna användas på ännu fler ställen. Sociala medier är en kanal som inte är så 

utnyttjad hos B2B-företag men som skulle kunna användas mycket mer “[…] 

jag skulle säga sociala medier är skitbra kanal för, för då hamnar de här svåra nyckeltalen 

i en form av kontext” (S2). Specialist 4a är enig och menar även att detta gör att 

företagen kan nå en bredare målgrupp. När informationen kommuniceras ska 

den inte är vara för komplex, utan lätt för mottagaren att förstå. Specialist 3 

förklarar att det blir ett moment 22, är informationen enkel kan mottagaren 
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även tro att hållbarhetsarbetet är enkelt, även fast det egentligen är komplext. 

Vidare betonas vikten av att oinsatta intressenter ska vilja läsa den 

kommunicerade informationen och samtidigt förstå den, men som specialist 

4a förklarar så är det en avvägning. Det får inte framstå som “[…] greenwashing 

eller någonting bara ytligt utan att det är på riktigt” (S4a). Flera specialister 

framhäver att företag måste kommunicera mer och inte vara för försiktiga, 

men samtidigt måste de undvika greenwash, vilket är en svår balansgång. 

Respondenterna menar även att det är viktigt att inte kommunicera all 

information om hållbarhetsarbetet eftersom det endast skapar ett brus. Således 

är det viktigt att välja relevanta områden för det specifika företaget där 

hållbarhetsarbetet kan ge störst samhällspåverkan, något respondenterna är 

eniga om “[…] man behöver inse vart i sin värdekedja man har påverkan” (S5). Ett 

förbättringsförslag för företags hållbarhetsarbete är att fokusera på “[…] där du 

gör ditt största negativa avtryck.” (S2). Något som måste understrykas är att 

företagen hela tiden måste väga kostnad med nytta, som ett av de mindre 

företagen uttrycker det: ”[…] man kan begära och kräva väldigt mycket men det är 

någon slags vågskål för företag måste också kunna generera lönsamhet” (R3). Andra 

respondenter menar att hållbarhetsarbetet kan leda till lönsamhet. Respondent 

4 antyder att de genom att minimera påverkan också kan spara eller till och 

med tjäna pengar. En av specialisterna menar att i synnerhet i Sverige läggs allt 

för stort fokus på hållbarhetsredovisningar “[…] väldigt mycket investeras just i att 

rapportera. Ibland skulle man tycka att det är bättre att man använder det till att göra 

saker.” (S2). 

En av specialisterna belyser att kommunikationen internt oftast varken är 

kreativ eller intresseväckande. Som nämnts ovan leder detta till att 

medarbetarna inte känner vidare engagemang för hållbarhetsfrågorna. 

Specialist 2 föreslår införandet av ett incitamentsystem för att öka 

engagemanget hos medarbetarna eftersom egenintresset styr “[…] vill du att 

någonting ska hända så ska du få bonus för det, du ska få en större budget eller någonting 

för det”. Specialist 5 är i samma linje som ovan och föreslår att det är en 

kommunikationsfråga att klargöra på vilket sätt medarbetarna och företaget 

påverkar samhället och hur medarbetarna kan göra aktiva val för att minska 

ned sin negativa påverkan. Specialist 5 ger exempel på detta: “Att kvantifiera vad 

innebär en videokonferens framför en flygresa i besparade CO2 utsläpp [...] definiera hur 

man påverkar är väldigt viktigt och förstå att man som bolag och som medarbetare har en 

väldigt stor möjlighet att bidra med en positiv påverkan och därmed känna stolthet för ett 

bolag man jobbar på. " 



 39 

Samtliga respondenter upplever att ledningen spelar en stor roll för företags 

hållbarhetsarbete. Specialist 1 förklarar hur viktig ledningen är “Om inte vd och 

finansdirektören och de andra viktigaste personerna, om inte dem är med så kommer inte 

resten av bolaget heller följa med”. Specialist 6 upplever att fastän ledningen “är med 

på tåget” räcker det inte, utan ledningen måste själva vara med och driva 

frågorna och utvecklingen. Respondenten upplever inte att ledningen tar det 

ansvaret idag. Respondent 5 håller med om att ledningen är viktig för 

hållbarhetsarbetet för att sätta normen och kulturen internt: “[…] för oss är det 

jätteviktigt att allt vi vill få igenom, det förankrar vi i ledningsgruppen högst upp för att 

sedan kunna sprida det vidare i organisationen för att kunna visa "det här viktigt för 

bolaget, det är hit vi ska" och att det hjälper oss att nå vår mission och bygga vårt 

varumärke, så de är jätteviktiga." Specialist 3 beskriver att när ledningen och 

styrelsen är engagerade sker stora förändringar, men belyser att “[…] går det 

nedifrån och upp så blir det en väldig, väldig motgång”. Specialist 2 inser problemet 

och menar att om medarbetarna kan visa hur företaget kan tjäna pengar på att 

ägna sig åt hållbarhet och visa hur företaget kan åstadkomma en smartare affär 

utav det, då brukar ledningen bli angelägen att lyssna på dem. Flera 

respondenter beskriver ledningens betydelse för organisationen - är hållbarhet 

viktigt för ledningen blir det också viktigt internt. Men för att externt upplevas 

som ett hållbart företag måste företag även “[…] branda sig som ett hållbart 

företag” (S6). Med det menas att företaget ska marknadsföra varumärket som 

hållbart. 

Flera av respondenterna nämner betydelsen av att implementera hållbarhet i 

företagets strategi. Att ha hållbarhet som strategi möjliggör för medarbetarna 

att “[…] luta sig mot en sådan vision” (R2) och för hållbarhetsansvariga att driva 

på förändringen. Respondent 5 beskriver att hållbarhet både ses som ett mål 

och ett verktyg för dem. Specialist 6 förklarar varför det är avgörande att 

hållbarhet är integrerat i företaget: “[…] det är det som jag skulle säga är nyckeln för 

då kan alla också förstå "varför gör man det här? Varför investerar vi så mycket pengar  

i det här? Eller varför kommunicerar vi så mycket om hållbarhet?”. Respondent 2 har 

liknande tankar om att det är viktigt att definiera och förpacka informationen 

på ett sätt som möjliggör för förståelse. Vidare ges ett exempel på varför 

företag 2 har lyckats med sitt hållbarhetsarbete: ”[…] alla är med och bidrar och 

påverkar och det är väl också en nyckel. Jag tycker att vi nått ut med det budskapet och 

därmed fått ett otroligt engagemang hela vägen” (R2). Specialist 6 klargör för 

problematiken internt i företaget genom att peka på att det inte ingår i 

medarbetarnas arbetsuppgifter att läsa hållbarhetsredovisningen. Specialist 3 

tar upp ännu en svårighet vilket är gapet mellan strategiska beslut och hur 
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dessa genomförs i verksamheten. Respondenten menar i enlighet med ovan 

respondenter att den kommunicerade information måste vara begriplig och 

medarbetarna måste förstå hur de bidrar till hållbarhetsarbetet “[…] det är ofta 

där det kan brista, att man sätter så otroligt övergripande mål att en person som kanske 

jobbar på lager inte riktigt kan relatera sina arbetsuppgifter till det och då kan det vara 

svårt att bli motiverad". Enligt specialist 6 har många företag idag endast 

hållbarhet som ett lager ovanpå den övriga verksamheten. Vidare menar 

respondenten att svårigheten med att integrera hållbarhet i strategin är att 

“[…] man vågar nog inte riktigt riva upp varumärkesstrategier och affärsstrategier för den 

delen […] utan det blir lite mer att försöka integrera det i befintlig strategi och det är 

ganska svårt skulle jag säga”.   
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5. Analys och diskussion 

I analyskapitlet sammanbinds teori med insamlad empiri för att kunna besvara studiens 

syfte. Detta kapitel har bildats utifrån en genomgång av de mest betydande insikterna 

utifrån det kodade materialet och teorigenomgången. De mest väsentliga kategorierna som 

svarar på hur B2B-företag kan förbättra hållbarhetskommunikationen bildar rubrikerna i 

detta kapitel. 

5.1. Transparens 

Ett genomgående förbättringsområde är att företag bör öka transparensen i 

hållbarhetskommunikationen. Att rapportera enligt GRI underlättar för 

företag att vara transparenta, eftersom de enligt ramverket måste rapportera 

information kopplat till hållbarhetsarbetet (Brown et al. 2009). Den nya lagen 

från år 2017, hållbarhetsmålen och agenda 2030 har resulterat i en minskad 

informationsasymmetri. Informationskraven har resulterat i att jämförbarheten 

ökat och att greenwashing blivit mindre förekommande. Företag har blivit mer 

försiktiga med vad de kommunicerar och vill samtidigt gardera sig genom att 

ge ut mycket information. Redovisningen används som ett 

kommunikationsverktyg för att i förväg motverka negativ publicitet 

(Hooghiemstra 2000). Respondenterna framhäver att hållbarhetsredovisningen 

har ökat i längd och omfattning, vilket kan vara en effekt av att företag vill 

motverka negativ publicitet. Enligt Nicolaescu och Tăgăduan (2012) behöver 

den ekonomiska informationen utvecklas och förbättras, men det kan inte ske 

genom att producera mer information, utan måste ske genom att förbättra 

kvalitén på informationen. För att förbättra kvalitén bör företagen vara mer 

transparenta och även kommunicera sina brister för att öka transparensen och 

trovärdigheten. Detta för att öka förståelsen för vad företaget åstadkommer 

eller inte åstadkommer och hur de arbetar mot att bli bättre inom dessa 

områden. I linje med detta understryker Grafström et al. (2015) att 

intressenterna efterfrågar information som är transparent. Det får dock inte bli 

en överbelastning av information enligt Rinaldi och Unerman (2014). Företag 

bör därmed endast upplysa om dess specifika hållbarhetsfokus.  

5.2. Intern hållbarhetsdialog 

Ruck och Welch (2012) klargör att intern kommunikation är väsentligt för 

företags framgång. Detta går i linje med resultatet i studien. Respondenterna 

upplever att medarbetarna är oumbärliga eftersom det är dem som ska 

genomföra hållbarhetsarbetet i praktiken. Det är även medarbetarna som har 
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kontakt med kunderna och kan förmedla informationen vidare. Welch och 

Jackson (2007) beskriver detta som att medarbetarna är ett verktyg för att nå 

ut till externa intressenter, vilket enligt Dawkins (2005) kan resultera i ett 

positivt rykte. Detta klargör varför det är väsentligt med en intern 

hållbarhetskommunikation. Resultatet i studien visar att medarbetarna 

upplever hållbarhet som tråkigt vilket förklarar varför 

hållbarhetskommunikationen bör vara mer intresseväckande. Davison (2011) 

föreslår att detta kan ske genom att kommunicera siffror med narrativ och få 

in mer av en känsla i sin kommunikation. I enlighet med detta föreslår en 

specialist att företag borde arbeta mer med emotionella värden och 

storytelling, vilket även gäller för kommunikation till företagets andra 

intressenter. En av specialisterna föreslår även gamification som ett verktyg för 

att engagera medarbetarna. Ännu en metod för att engagera medarbetarna är 

ledningen. Samtliga respondenter belyser vikten av ledningens engagemang för 

att hållbarhet ska genomsyra hela företaget, vilket är i enlighet med Szekely 

och Knirsch (2005) studie. Vårt resultat visar att det inte räcker att ledningen 

är positiva till hållbarhetsarbetet, de måste vara med och driva frågorna, vilket 

även poängteras av Chen och Hung-Baesecke (2014). Att underlätta för 

hållbarhetsarbetet går i linje med att ledaren själv är en förebild och 

förespråkar sådana aktiviteter (Chen & Hung-Baesecke 2014). Enligt resultatet 

i studien får medarbetarna inte belöning för uppnådda hållbarhetsmål, vilket 

en av specialisterna menar skulle kunna engagera medarbetarna ytterligare. 

Chen och Hung-Baesecke (2014) menar att belöning och relevant träning leder 

till mer engagerade medarbetare.  

Sociala medier är ett annat verktyg för att få medarbetarna engagerade (King & 

Lee 2016). Flera respondenter belyser i linje med detta vikten av att använda 

sociala medier, men upplever inte att det används tillräckligt idag. En social 

media som flera företag använder sig av är LinkedIn, men den skulle kunna 

användas ännu mer eftersom det är en bra plattform för att nå nuvarande och 

potentiella medarbetare. Enligt respondenterna används sociala medier främst 

som kommunikation till konsument, inte till medarbetare. De anser däremot 

att medarbetarna tar del av informationen från denna kanal, vilket visar på den 

utvecklingspotential sociala medier har gällande intern kommunikation. 

Madsen (2017) framhäver dock att sociala medier inte fungerar på en 

arbetsplats om de används som en enkelriktad kommunikationskanal. 

Föreliggande studie visar att kommunikationen främst är enkelriktad, men att 

företagen arbetar med att förbättra dialogen mellan ledning och medarbetare. 

Welch och Jackson (2007) beskriver internal corporate communication som ett 
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av de fyra områdena inom intern kommunikation. Resultatet i studien visar att 

informationen som kommuniceras går från hållbarhetsavdelningen till övriga 

medarbetare och tillvägagångssättet främst är av enkelriktad karaktär. Enligt 

Welch och Jackson (2007) sker internal corporate communication genom 

pressmeddelanden, hemsida eller intern nyhetstidning, vilket även kan urskiljas 

från vår studie. Dessutom framkommer intranätet som en av de mest använda 

kommunikationskanalerna för hållbarhetsinformation, vilket visar på att 

företagen utvecklas i rätt riktning. Respondenterna beskriver att det finns en 

kommentarsfunktion i intranätet, men att den inte används i någon större 

utsträckning. Detta demonstrerar att kommunikationen behöver bli mer av en 

dialog och att den ska genomsyra hela företaget. En dialog mellan ledning och 

medarbetare är att föredra framför enkelriktad kommunikation eftersom 

Grafström et al. (2015) understryker att långsiktiga relationer skapas genom 

tvåvägskommunikation. De övriga tre områden som Welch och Jackson 

(2007) tar upp är internal line management communication, internal team peer 

communication och inter project peer communication. Där sker all 

kommunikation i form av en tvåvägsprocess mellan olika aktörer i företaget. 

Hållbarhetskommunikation behöver enligt ovan resonemang bli mer av en 

tvåvägsprocess och samtliga personer inom företaget måste vara involverade i 

hållbarhetsfrågorna och ges möjlighet att uttrycka sina åsikter. 

5.3. Integrera hållbarhet i verksamheten 

Flera respondenter betonar vikten av att hållbarhet ska vara integrerat i 

verksamheten, Grafström et al. (2015) är enig och menar att företagen måste 

stå för sina ansvarstaganden gällande hållbarhet i alla processer i företaget. 

Resultatet visar att hållbarhet ska finnas med redan i strategin för att det ska bli 

integrerat i hela verksamheten. Det är även viktigt att försöka integrera 

intressenterna i alla processer eftersom som Suchman (1995) beskriver, kan 

detta leda till att företaget uppfattas som legitimt. Detta med grund i att 

intressenterna får en förståelse för företagets handlingar. Kognitiv legitimitet 

är det som uppnås om intressenterna integreras helt i företagets olika 

aktiviteter (Suchman 1995). Respondenterna menar att det kan vara svårt att 

skapa engagemang hos medarbetarna. Men när hållbarhet är integrerat och 

medarbetarna får möjlighet att vara med och påverka samt förstå sin påverkan 

är det lättare att skapa engagemang. För att medarbetarna ska vara med i 

integreringsarbetet kan ett förslag vara att införa mer tvåvägskommunikation 

mellan ledning och medarbetare. Medarbetarna kan då vara med och ge förslag 

i utvecklingsarbetet. King och Lee (2016) stödjer detta då de menar att en 
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tvåvägskommunikation är betydande för att engagera medarbetarna. För att få 

en större förståelse menar respondenterna att det är viktigt att informationen 

förpackas på ett bra sätt. Hållbarhet, CSR och socialt ansvarstagande kan 

definieras på olika sätt, vilket kan försvåra förståelsen. För att få en lyckad 

hållbarhetskommunikation kan vi därmed utläsa att det är av stor vikt att 

företaget definierar hållbarhet med koppling till deras bransch, verksamhet och 

vad företaget valt att fokusera på. 

5.4. Ett hållbart budskap 

För att integrera hållbarhet i verksamheten bör det, som tidigare nämnts, 

finnas i företagets strategi. För att utföra detta bör hållbarhet finnas med i 

företagets varumärkesstrategi. Men företag har svårt med detta på grund av att 

det redan finns befintliga strategier för varumärket och som specialist 6 

uttrycker vågar de inte riktigt “riva upp varumärkesstrategier”. Detta kan kopplas 

till Suchmans (1995) teori om pragmatisk legitimitet där dispositional 

legitimitet är en av underkategorierna. I dispositional legitimitet förklaras att en 

stark varumärkesbild kan skapas av att intressenterna är intresserade och 

engagerade i hur det går för företaget. För att intressenterna ska skapa ett 

intresse för företaget bör företaget bygga en god relation till dem och detta gör 

dem dels genom att kommunicera sina åtaganden och dels genom att skapa 

engagemang. Att kommunicera är av vikt, men nödvändigt att understryka är 

att hållbarhetsaktiviteterna i många fall även måste vara lönsamma. Som några 

respondenter uttrycker är det av vikt att väga kostnad mot nytta, därför mäts 

legitimitetsutbytet (Suchman 1995) för att företaget ska kunna värdera vilket 

hållbart budskap som har positiv påverkan på mottagaren och också genererar 

lönsamhet. Vid kommunikation internt och externt kan det underlätta att ha i 

åtanke att utbytet av information drivs av egenintresse vilket kan kopplas till 

Suchmans (1995) teori om pragmatisk legitimitet. Några av specialisterna 

framhävde att på grund av den opportunistiska drivkraften är det betydelsefullt 

för framförallt medarbetarna att få information gällande vad deras insats gör 

för skillnad. En satsning på den interna kommunikationen skulle möjligtvis 

kunna leda till en bättre kvalité på hållbarhetsarbetet. Följaktligen kan ett 

förbättrat hållbarhetsarbete i enlighet med Duff (2017) även ha positiv 

påverkan på företagets lönsamhet. Detta kan även kopplas till de företag som 

positionerar sig som en hållbar affärspartner. Flera respondenter nämner att 

eftersom hållbarhet är en del i företagets varumärke och att andra företag ser 

dem som en bra partner gynnar detta affärerna, vilket leder till ett positivt 
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kretslopp. Företag med fokus på hållbarhet kräver i sin tur hållbara 

affärspartners vilket även gör att kraven på andra företag ökar.  

5.5. Samarbete för en hållbar framtid 

Respondenterna föreslår att företag ska samarbeta sinsemellan med 

gemensamma hållbara initiativ för att öka genomslagskraften. En av 

respondenterna menar att samarbete är nödvändigt för en hållbar utveckling. 

Suchman (1995) beskriver kognitiv legitimitet som ett tillstånd där 

intressenterna har en självklar position i företagets verksamhet. Hållbara 

företag har som mål att andra företag ska vara hållbara, därmed tillhör andra 

företag en av intressentgrupperna. Genom att samverka och involvera andra 

företag kan samhället gynnas. Att intressenterna får detta utrymme gör att 

kognitiv legitimitet uppnås. Kognitiv legitimitet kan även uppnås när 

intressenterna är med och påverkar företagens val (Duff 2016). Ett exempel är 

den omdebatterade plastpåse-debatten där ett antal klädföretag gick samman 

och beslutade om att minska användning och upplysa allmänheten om 

plastpåsens negativa miljöpåverkan. Detta exempel visar att samverkan kan 

leda till ett ökat hållbart företagande. Agenda 2030 och de globala målen 

underlättar för företag att stå enade och samarbeta då det idag blivit tydligare 

och mer konkret hur företag kan arbeta för att ta steget mot en mer hållbar 

utveckling (Regeringen u.å.). Många företag redovisar enligt internationella 

standarder för att uppnå transparens och trovärdighet (Szekely & Knirsch 

2005). GRI är det mest kända ramverk att frivilligt redovisa enligt (Brown et al. 

2009). Om företag hade använt samma ramverk för rapportering hade 

hållbarhetsredovisningen varit lättare att jämföra. Detta underlättar för 

intressenter att förstå, vilket är viktigt då Mekl-Davis och Brennan (2017) 

belyser att intressenter har olika förmåga att ta emot information. Om företag i 

samma bransch dessutom samarbetar för att ta fram ett sätt att redovisa på 

hade jämförbarheten förbättrats ytterligare.   

5.6. Kommunicera aktuell och väsentlig information 

Lee (1982) beskriver vikten av att kommunicera redovisning, eftersom 

resultatet av den inte har någon betydelse om intressenterna inte får ta del av 

informationen. Detta betyder att även hållbarhetsredovisningen bör 

kommuniceras. Emellertid beskriver ett flertal respondenter att 

hållbarhetsredovisningen inte måste vara en intressant och rolig publikation, 

men att informationen i den måste kommuniceras ut. Hummel och Schlick 

(2016) beskriver att hållbarhetsredovisningen är den enda möjligheten för 



 46 

företags intressenter att uppskatta hållbarhetsprestationen och Hooghiemstra 

(2000) belyser att kommunikationen av hållbarhetsredovisningen syftar till att 

skydda eller förbättra företags rykte. Till skillnad från detta framhåller flera 

respondenter i föreliggande studie att hållbarhetskommunikationen främst 

borde fokusera på aktuella händelser under året, än kommunikation av 

hållbarhetsredovisningen. Eftersom informationen i den inte alltid är aktuell 

kan företag med fördel kommunicera händelserna tidigare. Studiens resultat 

visar därmed att hållbarhetsredovisningen i sig inte behöver kommuniceras, 

men att information om hållbarhet ska kommuniceras under året vid den 

aktuella händelsen. Hållbarhetsredovisningen kan därför ses som en 

sammanfattning av de mest väsentliga händelserna och resultaten av 

hållbarhetsarbetet.  

Bedford och Baladouni (1962) redogör för kommunikationens tre 

dimensioner: källa, meddelande och slutdestination. Vidare beskriver 

Nicolaescu och Tăgăduan (2012) att information ska vara trovärdig, exakt och 

betydelsefull för mottagaren. Relevans är något respondenterna i studien 

betonar, om all information kommuniceras upplever mottagaren endast det 

som ett brus. Följaktligen bör endast väsentlig information kommuniceras ut, 

vilket enligt respondenterna är där hållbarhetsarbetet kan ge störst påverkan 

eller där företaget har sitt största negativa avtryck. För att informationen ska 

tas emot och nå mottagaren är det viktigt att den är snabb och enkel vilket är 

något företag idag kan förbättra. Redovisaren spelar en viktig roll enligt 

Bedford och Baladouni (1962) eftersom det är redovisaren som väljer ut vilken 

information som är användbar att presentera i hållbarhetsredovisningen. I vår 

studie betonar en specialist att det är viktigt att kommunikationen, redan vid 

valet av användbar information, bör finnas i åtanke. Specialisten menar att när 

hållbarhetsredovisningen framställs bör den upprättas med avsikten att 

kommuniceras. Detta stöds av att Grafström et al. (2015) poängterar vikten av 

ett helhetsperspektiv på hållbarhetskommunikation.  

När informationen valts ut ska en kommunikationskanal väljas (Bedford & 

Baladouni 1962). Respondenterna upplever att valet av kommunikationskanal 

har betydelse för hur tidsenliga och anpassningsbara företagen är. Det är även 

viktigt att reflektera över vem informationen riktar sig till och vart målgruppen 

kan nås, vilket exempelvis kan vara en generationsfråga. Om ett företag endast 

har intressenter från den äldre generationen som inte är adaptiva, är sociala 

kanaler möjligtvis inte den kommunikationskanal företaget bör välja, eftersom 

informationen då inte når mottagaren. Med det sagt bör det understrykas att 
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de flesta intressenter använder sig av sociala medier. Som nämnts är sociala 

medier ett bra verktyg för intern kommunikation (King & Lee 2016), men ett 

resultat från studien är att det inte fyller sitt fulla användningsområde. 

Kommunikationskanalen skulle kunna nyttjas i större utsträckning idag och 

även rikta sig till B2B-kunder. Detta eftersom sociala medier enligt en av 

respondenterna når ut till en bred målgrupp. Sociala medier underlättar även 

förståelsen då svåra nyckeltal sätts in i en mer lättförståelig kontext. Vidare bör 

företag reflektera över kommunikationens slutdestination vilket Merkl-Davis 

och Brennan (2017) beskriver är en svårighet på grund av att olika intressenter 

har olika förmåga att ta till sig information. Att överväga olika alternativ 

beroende på slutdestination är därför av vikt eftersom det enligt Bedford och 

Baladouni (1962) uppstår olika konsekvenser för samhället beroende på vilken 

information som kommuniceras. Merkl-Davis och Brennan (2017) betonar 

även att intressenterna kräver information för att kunna fatta beslut. Företag 

vill nå ut med sitt hållbarhetsarbete och ge intressenterna en rättvis bild vilket 

kan åstadkommas med kommunikation.  Beroende på vad som kommuniceras 

och hur det tas emot skapas olika uppfattningar om vad företagets 

hållbarhetsarbete innefattas av. En av respondenterna betonar att 

kommunikationen är viktig för att intressenterna ska ha möjlighet att lägga 

värdering i det hållbarhetsarbete företag utför. Resultatet av respondenternas 

svar förenat med den teoretiska referensramen ger insikt i att informationen 

som kommuniceras bör vara aktuell, väsentlig, tilltalande och enkel. Därför 

kan det argumenteras för den utvecklingspotential sociala medier har som 

kommunikationskanal. 
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6. Slutsats och förslag till framtida forskning 

Studien syftar till att förstå hur B2B-företag kan förbättra kommunikationen 

av sitt hållbarhetsarbete. För att besvara studiens syfte bör det först beaktas 

hur hållbarhetskommunikationen förändrats. Resultatet i studien visar att 

kunder och medarbetare har ett ökat intresse och engagemang för 

hållbarhetsfrågor. Tidigare fanns en lägre grad av medveten hos intressenterna 

gällande hållbarhetskommunikation, men numera finns en ökad efterfrågan 

och förväntan att företag ska förmedla hållbarhetsinformation. En ytterligare 

förändring är att hållbarhet idag är en positiv drivkraft till att tjäna pengar, 

medan tidigare betraktades det som irrelevant och tråkigt. Studiens resultat 

visar att intranätet är den främsta kommunikationskanalen internt och 

kundmöten är vanligast externt. Hållbarhetskommunikation är fortfarande 

relativt nytt och därmed finns det utrymme för förbättring.  

För att förbättra sin hållbarhetskommunikation bör företag tänka 

kommunikation från början vid upprättandet hållbarhetsredovisningen. 

Informationen bör även kommuniceras bit för bit under året. Detta bidrar till 

att informationen som kommuniceras till intressenterna är uppdaterad och 

aktuell. Något som även betonas är att det är viktigt att vara transparent i 

kommunikationen, att delge vilka hållbarhetsaktiviteter som utförts och vilka 

som kan utvecklas. Det finns en efterfrågan att hållbarhetsredovisningen ska 

utformas på liknande sätt för att öka jämförbarheten eftersom det idag är det 

svårt att urskilja vad som skiljer företagen åt i deras hållbarhetsarbete. 

Resultatet av studien framhäver att jämförbarhet kan förbättras genom 

samarbete vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen. Resultatet visar att 

hållbarhetsredovisningen idag är för lång och att många inte läser den. 

Hållbarhetsredovisningen bör därför bli mer konkret och inte användas som 

det främsta kommunikationsmedlet. Hur företag kommunicerar 

hållbarhetsredovisningen var studiens fokus från början, men efterhand 

framkom att hållbarhet främst bör kommuniceras genom andra 

kommunikationskanaler. Detta var ett oväntat resultat då Hummel och Schlick 

(2016) och Hooghiemstra (2000) betonar hållbarhetsredovisningens 

väsentlighet. Studiens resultat visar istället att en kommunikationskanal med 

stor utvecklingspotential är sociala medier. Företag bör använda sociala medier 

i större utsträckning dels för att kommunicera informationen i 

hållbarhetsredovisningen och dels för att kommunicera övrig information som 

uppkommer under året. Detta eftersom sociala medier är en 

kommunikationskanal som är lämplig för aktuell, väsentlig och enkel 
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information. Det bör tilläggas att hållbarhetsredovisningen inte anses som 

oväsentlig utan kan istället användas som ett uppslagsverk. 

Kommunikation av hållbarhet underlättas för de företag som har hållbarhet i 

sin strategi. Hållbarhet blir då en integrerad del i verksamheten och det 

upplevs som ett självklart ämne att kommunicera oavsett vem i företaget som 

gör det. Studiens resultat tyder på att en tvåvägskommunikation skapar 

engagemang hos medarbetarna, vilket även har en positiv påverkan på den 

externa kommunikationen. Men för att hållbarhet ska genomsyra hela 

verksamheten är ledningens roll väsentlig för företagets interna 

hållbarhetskommunikation. Under studiens gång upplevde vi att 

respondenterna hade svårt att tolka hållbarhet brett och sammankoppla de 

olika delarna. Då detta är en begräsning i studien skulle vidare forskning kunna 

fokusera mer på de olika delarna inom hållbarhet, exempelvis social hållbarhet. 

Respondenterna uppfattade social hållbarhet som abstrakt och komplicerat. 

För att förenkla tillämpningen av social hållbarhet är detta därmed intressant 

att studera. Eftersom denna studie endast betraktar hållbarhetskommunikation 

utifrån hållbarhetsavdelningens sida uppnås inte en rättvis bild av den sociala 

verkligheten. Således är en fallstudie ett förslag till vidare studier för att 

utforska hållbarhetskommunikation utifrån medarbetarnas perspektiv. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

A: Intervjuguide till kommunikations- eller hållbarhetsansvariga 

1. Hur länge har du arbetat på företaget?  

a. Hur kom det sig att du hamnade där?  

b. Vad har du för utbildning och tidigare erfarenheter?  

c. Hur länge har du arbetat med hållbarhetsfrågor?  

2. Vilken position har du på företaget?  

a. Vilka arbetsområden har du ansvar för?  

b. Kan du beskriva hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig?  

3. Hur arbetar ni i företaget med hållbarhet? Beskriv kort.  

a. Hur stor vikt läggs vid hållbarhet i företaget?  

4. På vilket sätt upplever du att kunderna efterfrågar hållbarhet? 

5. Hur upplever du att efterfrågan på mer hållbara lösningar har förändrats 

under de senaste tio åren?  

6. Har ert sätt att arbeta med hållbarhet förändrats sedan det blev lagstadgat 

att upprätta en hållbarhetsredovisning för större företag? Om ja, hur? På 

vilket sätt?  

7. Får medarbetarna ta del av företagets hållbarhetsarbete i den dagliga 

verksamheten?  

a. Efterfrågar era medarbetare information om hållbarhet? På vilket 

sätt?  

b. Hur delaktiga är era medarbetare i hållbarhetsarbetet? 

8. Vilka intressenter fokuserar ni på i er hållbarhetskommunikation? 

(Kunder, leverantörer, anställda, investerare, media, staten, konkurrenter, 

branschorganisationer, lokalsamhället)  

a. Vilka intressenter är mest relevanta för er och hur märks det i 

verksamheten? 

9. Hur kommunicerar ni er hållbarhetsredovisning till anställda? 

(Envägskommunikation/tvåvägskommunikation) 

10. Vilka kommunikationskanaler använder ni för att kommunicera 

hållbarhetsarbetet? (Traditionella/nutida*) 

a. ...Till era anställda? 

b. ...Till era kunder? 

11. Hur påverkar ert val av kommunikationskanal intressenternas syn på 

företaget? 

12. Kommuniceras informationen i hållbarhetsredovisningen ut till den som 

har närmast kontakt med kund? 

a. Om ja, på vilket sätt? 

13. Följer ni upp medarbetarnas kunskap kring hållbarhet?  

a. Om ja, hur? 
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14. Hur säkerställer ni att era krav på kunder och leverantörer uppfylls? 

15. Varför har just ni lyckats med ert hållbarhetsarbete (och kommunikationen 

av det)? 

16. Vad anser du att ledningen spelar för roll för ert företags 

hållbarhetsarbete? 

17. Vad kan du se för förbättringsmöjligheter med kommunikationen av 

hållbarhetsredovisningen? 

a. Internt? 

b. Externt? 

 

* Traditionella: Face-to-face, telefon, tryckta nyhetsbrev, tidningar, mail, utbildning, workshop, 

produktinformation, annonser, hållbarhetsrapport. Nutida: Sociala medier, blogg, podcast, direkt 

meddelande, videosamtal. 

 

B. Intervjuguide till experterna: 

1. Kan du beskriva lite kort om vad företaget gör?  

2. Hur länge har du arbetat på företaget?  

a. Hur kom det sig att du hamnade där?  

b. Vad har du för utbildning och tidigare erfarenheter?  

c. Hur länge har du arbetat med hållbarhetsfrågor? 

3. Vilken position har du på företaget?  

a. Vilka arbetsområden har du ansvar för?  

b. Kan du beskriva hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig?  

4. Hur upplever du att företags hållbarhetsarbete har förändrats över tid? 

5. Hur ser du att företag arbetar med att få medarbetarna engagerade i 

hållbarhetsarbetet? 

a. Vad finns det för svårigheter med det? 

6. Upplever du att det finns ett kunskapsgap mellan hållbarhetsavdelningen 

och resten av företaget gällande hållbarhet? 

a. Om ja, utveckla. 

7. Vilka upplever du är de primära intressenterna för 

hållbarhetsredovisningen? 

a. Hur kan media påverka intressenternas synsätt på företagets 

hållbarhetsarbete? 

8. Hur upplever du att kommunikation av hållbarhetsarbetet har förändrats 

över tid? 

9. Ser du någon trend för vilka kommunikationskanaler företag använder för 

att kommunicera sitt hållbarhetsarbete? 

a. Vilka verktyg anser du är de bästa för att kommunicera ut 

hållbarhetsredovisningen internt? Externt? 
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10. Vad ser du för styrkor och svagheter med företags 

hållbarhetskommunikation? 

a. Vad spelar ledningen för roll för företags hållbarhetsarbete?  

11. Vid dålig publicitet i media, vilken strategi borde företag använda sig av? 

12. Vad anser du att måste lägga större fokus på i sitt hållbarhetsarbete?  

13. Om anställda får ta del av hållbarhetsredovisningen i större utsträckning, 

hade det gjort någon skillnad?  

14. Upplever ni en kunskapsbrist hos allmänheten gällande hållbarhet? 

a. Vid kunskapsbrist, hur påverkar det mottagandet av den 

kommunicerade informationen? 

15. Vad kan du se för förbättringsmöjligheter för företag angående 

kommunikation av hållbarhetsredovisning både internt och externt? 
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Bilaga 2: Informationsbrev 

Informationsbrev 

Studie: Hållbarhetskommunikation 

  

Studiens författare: Frida Lundqvist och Emma Johansson 

Karlstads universitet 

Civilekonomprogrammet - Redovisning & Styrning 

  

Studien syftar till att förstå på vilket sätt och med vilka verktyg B2B-företag 

kommunicerar sin hållbarhetsredovisning till medarbetare och kund. Vidare syftar 

studien till att finna förbättringsmöjligheter beträffande företags 

hållbarhetskommunikation och därmed förse forskningsfältet med ett 

kunskapsbidrag. För att genomföra studien kommer vi att intervjua företag som 

upprättar hållbarhetsredovisning samt externa parter som har bred kunskap kring 

hållbarhet och kommunikation. 

  

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du har rätt att avbryta när som helst. 

Intervjun är tänkt att spelas in och svaren kommer hanteras helt konfidentiellt. Det 

inspelade materialet kommer sedan transkriberat och skickas till er för 

godkännande om så önskas. Självklart kommer svaren hanteras anonymt. 

  

  

Information om respondent 

Namn   

Ålder   

Befattning   

  

                                                                      

  

Ditt deltagande i studien uppskattas och gör det möjligt för oss att genomföra vårt 

examensarbete. Tack! 

 





 

 


