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Sammanfattning

Kraven på att organisationer ska ta ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt

ansvar har ökat i och med den ökade medvetenhet om hur olika verksamheter

påverkar såväl miljö som samhälle. Det huvudsakliga verktyget för företag att

kommunicera sitt ansvars- och hållbarhetsarbete är genom hållbarhetsredovis-

ningen, där Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer är den mest använda

standarden vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning. En av de grundläg-

gande principerna i GRI är att företagen ska föra en dialog med sina intressen-

ter för att veta vad de efterfrågar för information. En väl genomförd intres-

sentdialog är av stor vikt dels för rapporternas relevans men också för trovär-

digheten i företagens hållbarhetsarbete. Med utgångspunkt i den avgörande

betydelsen en intressentdialog har enligt tidigare forskning för såväl företagens

hållbarhetsarbete som rapportering har vi därmed undersökt i vilken avsikt

företagen för en intressentdialog i praktiken. Vidare har vi undersökt intres-

sentdialogens praktiska tillvägagångssätt på basis av hållbarhetsrapporterande

statliga företag samt om och hur dialogen används i samband med upprättan-

det av hållbarhetsredovisningen.

Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer där undersökningen

avgränsats till sju svenska statliga företag, som måste hållbarhetsrapportera i

enlighet med GRI. Resultaten av vår studie visar att de undersökta statliga fö-

retagens främsta avsikt med att föra en intressentdialog är för att få reda på

vilka hållbarhetsfrågor intressenterna tycker att företagen bör arbeta med, så-

ledes är avsikten med dialogen i första hand inte att bestämma innehållet i re-

dovisningen. När det kommer till det praktiska tillvägagångssättet visar resulta-

ten att intressentdialogen är något som kontinuerligt förs under hela året och

därmed ett ständigt pågående arbete där intressentgrupper involveras och en-

gageras på olika sätt och vid ett flertal tillfällen. Genom en väsentlighetsanalys

får företagen också reda på om de arbetar med rätt hållbarhetsfrågor. Sam-

mantaget utgör såväl de löpande dialogerna som väsentlighetsanalysen en vik-

tig grund för företagets ansvars- och hållbarhetsarbete, vilket därmed ska åter-

speglas i redovisningen och på så sätt ligger dialogen till grund för innehållet i

hållbarhetsredovisningen.

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, intressentdialog, GRI, statliga företag
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Abstract

The requirement for organizations to take social, environmental and economic

responsibility has increased with the increased awareness about how compa-

nies’ different activities affect the environment and society. The main tool for

communicating corporate responsibility and sustainability efforts is sustainabil-

ity reports, where the Global Reporting Initiative (GRI) guidelines is the most

used standard in the preparation of sustainability report. One of the main

principles of the GRI is for companies to engage in dialogue with its stake-

holders, in order to know what information they demand. A well-implemented

stakeholder dialogue is of great importance both for the report's relevance, but

also for the credibility of corporate sustainability performance and sustainabil-

ity reporting. Based on the crucial role a stakeholder dialogue has in previous

research, both for company’s sustainability work and reporting, we have exam-

ined the purpose for which the company perform a stakeholder dialogue in

practice. Furthermore we have investigated how a stakeholder dialogue is car-

ried out in practice, at the basis of sustainability reporting public companies,

and whether and how the dialogue is used in the preparation of companies

Sustainability Reports.

Our investigation has been conducted using qualitative interviews where the

study has been limited to public Swedish companies, required to issue their

sustainability report in accordance with GRI. The results of our study show

that the investigated public companies primary purpose of performing a stake-

holder dialogue is to find out what sustainability issues stakeholders consider

the company should work with, hence, the purpose of the dialogue is not pri-

marily to determine report content. When it comes to the practical approach

results of the study show that stakeholder dialogue is continuously conducted

throughout the year and thus a continuous process in which stakeholders are

involved and engaged in different ways and repeatedly. Through a materiality

analysis companies also find out if they work with right sustainability issues.

Overall, ongoing dialogues and the materiality analysis forms an important

basis for corporate responsibility- and sustainability efforts, which should be

reflected in the report and that is the way in which the dialogue is used to in-

fluence the content of sustainability reports.

Keywords: Sustainability report, stakeholder dialogue, GRI, public companies
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1. Inledning

Här ges en introduktion till denna uppsats genom en kort bakgrund kring ämnet samt en
efterföljande diskussion där forskningsproblemet beskrivs. Slutligen presenteras studiens syfte
och frågeställningar.

1.1. Bakgrund

I takt med den ökade medvetenhet om hur olika verksamheter påverkar såväl

miljön som samhället har kraven ökat på att organisationer ska ta ett socialt,

miljömässigt och ekonomiskt ansvar samt intyga omgivningen om att ett så-

dant ansvar tas (Ljungberg & Barkland 2010). Det har därmed blivit allt vanli-

gare att företag och andra organisationer arbetar med hållbarhetsfrågor och vill

göra sin verksamhet hållbar (Global Reporting Initiative [GRI] 2015). Som

följd har hållbarhetsredovisningar snabbt blivit ett huvudsakligt verktyg för

företag att kommunicera sitt ansvar och hållbarhetsarbete (Fernandez-Feijoo

et al. 2014; Hedberg & von Malmborg 2003). På rapporteringssidan är Global

Reporting Initiative (GRI) den mest använda standarden hittills framtagen för

hållbarhetsredovisningar (Owen et al. 2001). Ju mer GRI:s principer för inne-

håll och kvalitet efterföljs vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen desto

trovärdigare blir den som beslutsunderlag för intressenterna (Ljungberg &

Barkland 2010).

I Sverige är det från och med den 1 januari 2008 krav på att svenska statliga

företag ska upprätta en hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI:s riktlinjer.

Hållbarhetsredovisningen ska årligen offentliggöras i samband med publice-

ringen av företagets årsredovisning (Näringsdepartementet 2015). Med detta

beslut var den svenska regeringen först i världen med att göra det obligatoriskt

för statliga företag att hållbarhetsredovisa (Larsson 2009). Motivet för rege-

ringens beslut är att företag med statligt ägande skall agera föredömligt inom

hållbart företagande, för såväl statliga som icke-statliga företag, genom att

agera på ett ansvarsfullt sätt för att erhålla offentligt förtroende. Ett annat mål

med införandet var att påskynda företagens hållbarhetsarbete (Näringsdepar-

tementet 2015). I en studie som gjorts av Borglund et al. (2010) pekar resulta-

ten på att regeringens riktlinjer främst påverkat de statliga bolagens sätt att

rapportera och redovisa sina hållbarhetsfrågor, men att steget till förändrat

hållbarhetsarbete i praktiken är längre.

Det finns flera redovisningsprinciper att ta i beaktande vid upprättandet av en

hållbarhetsredovisning där en av principerna är väsentlighet som omfattar vad
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som anses väsentligt att ta med i redovisningen. Enligt GRI är det väsentligt

att hållbarhetsrapporten ska innehålla aspekter som visar företagets signifi-

kanta påverkan på ekonomin, miljön och det sociala, eller det som väsentligen

kan påverka olika intressenters bedömningar och beslut. En ytterligare grund-

läggande princip för hållbarhetsredovisningens innehåll är att hänsyn ska tas

till vad intressenterna efterfrågar för information (GRI 2015). Därmed är det

intressenternas förväntningar och intressen som till stor del bör ligga till grund

för bestämmandet av hållbarhetsredovisningens innehåll och omfattning (Lar-

sson & Ljungdahl 2008). En väl genomförd intressentdialog är således av stor

vikt för trovärdigheten i företagets hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovis-

ning och därmed även för rapporternas relevans (Frostenson et al. 2012). Vi-

dare är transparens ett nyckelord för GRI och syftet med att upprätta rappor-

terna enligt deras riktlinjer är att företagen öppet ska redovisa hur de arbetar

med hållbarhetsfrågor, vilket ska möjliggöra för intressenterna att fatta beslut

som inte enbart är baserade på finansiell information (Frostenson et al. 2012).

1.2. Problemdiskussion

Hållbarhetsredovisning som sådan har sedan länge varit aktuellt i forsknings-

syfte, men det som legat till grund för en stor del av tidigare forskning är frivil-

ligt upprättade hållbarhetsrapporter samt företags incitament till att frivilligt

offentliggöra sitt hållbarhetsarbete (Fernandez-Feijoo et al. 2014; Owen et al.

2001). Andra studier har även fokuserat på motiven till att frivilligt efterfölja

GRI:s riktlinjer vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen för att stärka

kvaliteten på de externa rapporterna (Hedberg & von Malmborg 2003; Owen

et al. 2001). Vidare finns det studier som belyser att obligatorisk hållbarhetsre-

dovisning bör leda till en förbättrad dialog, eftersom mer information då finns

tillgängligt för intressenterna vilket i sin tur minskar informationsasymmetrin

(Hess 2008).

För att hållbarhetsredovisningen ska uppfylla sitt syfte att avspegla företagens

hållbarhetsarbete och fungera som beslutsunderlag eller som liknande bedöm-

ningsgrund är det av stor vikt att den förmedlar sådan information som mot-

tagarna anser väsentligt att få del av (GRI 2015). Att involvera sina intressenter

har av vissa kommit att ses som en betydelsefull del av företagens sociala och

miljömässiga ansvarstagande (O’Riordan & Fairbrass 2008), något som emel-

lertid har kritiserats av andra. Greenwood (2007) menar att det är ett kompli-

cerat förhållande mellan engagemang och ansvar, och att det inte i enkelhet går
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att uttrycka ju mer ett företag engagerar sina intressenter desto mer ansvars-

fulla är de.

För att överleva som företag idag måste de ha en aktiv radar som fångar upp

omgivningens förväntningar, vilket med andra ord innebär en kontinuerlig

intressentdialog. Om innehållet i redovisningen inte bygger på resultatet av en

intressentdialog genomförd inom ramen för den ordinarie verksamheten eller

specifikt för redovisningens ändamål leder det troligtvis till att hållbarhetsar-

betet och hållbarhetsredovisningen inte blir relevant för intressenterna och

heller inte trovärdig (Larsson & Ljungdahl 2008). Samtidigt anses dialogen

med intressenterna och en aktiv samverkan med dem i allt större utsträckning

vara en avgörande faktor för det faktiska hållbarhetsarbetet (Downey 2002;

Golob & Podnar 2014; Maon et al. 2009). Enligt O’Riordan och Fairbrass

(2008) bör intressenters uppfattningar och åsikter ha ett stort inflytande på

företagens hållbarhetsarbete i såväl stora som små företag. Syftet med dialogen

är därmed inte enbart att avgöra vilken information som är väsentlig för rap-

porten, utan bör framförallt påverka företagens värderingar och prioriteringar

gällande hållbarhetsarbete och utveckling av hållbarhetsstrategier (Golob &

Podnar 2014; Hess 2008; Kaptein & van Tulder 2003; Maon et al. 2009). Hur

yttrar sig då ett sådant engagemang? Enligt van Huijestee och Glasbergen

(2008) är det relativt väl förstått hur ett företag ska gå tillväga för att uppnå en

idealisk intressentdialog i teorin men anser dock att mer empiriska undersök-

ningar behövs inom ämnet. Dessutom belyser befintlig forskning att det finns

en brist på empiriska belägg för att en dialog och involvering av intressenterna

faktiskt äger rum och hur den inverkar på företagens hållbarhetsarbete (Ma-

netti 2011). Vidare finns det relativt lite studier som belyser om och hur dialo-

gen med intressenter i praktiken vägs in under framställningen av företagens

hållbarhetsrapporter (Frostenson et al. 2012). En oenighet som tonar fram ur

detta är att intressentdialogen å ena sidan ska ligga till grund för innehållet i

hållbarhetsredovisningen, med avsikt att förbättra dess trovärdighet och öka

dess användbarhet som beslutsunderlag, det vill säga ett användarfokuserat

synsätt (GRI 2015; Hess 2008). Å andra sidan är avsikten med intressentdialo-

gen att fånga in omgivningens åsikter om vad som anses väsentligt för företa-

gen att arbeta med, där hållbarnhetsredovisningen i sin tur utgör ett viktigt

verktyg för att avspegla det faktiska arbetet och ansvarstagandet (Andriof et al.

2002; Downey 2002; Golob & Podnar 2014; Maon et al. 2009).

Mot bakgrund av ovanstående resonemang, att en dialog med intressenterna

kring vad de anser väsentligt att företagen arbetar med och tar ansvar för samt
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att det i sin tur avspeglas i hållbarhetsredovisningen leder till ett praktiskt pro-

blem. Hållbarhetsredovisningarnas trovärdighet och användbarhet faller, likaså

försämras transparensen mellan företag och dess omgivning om en kommuni-

kation med intressenterna inte fungerar. Hur går det då till i praktiken, finns

det någon idealisk intressentdialog, eller tenderar företag att titulera all form av

kontakt med intressenter för intressentdialog, enbart för rapporternas skull?

Med utgångspunkt i den litteraturgenomgång vi gjort tyder tidigare forskning

vidare på att det finns ett kunskapsgap kring dialogens praktiska genomfö-

rande och användandet av dess resultat. I en ansats att stänga detta gap ämnar

denna studie att ur ett företagsperspektiv bringa klarhet i avsikten med att föra

en intressentdialog, samt undersöka hur en intressentdialog förs i praktiken, på

basis av svenska statliga företag som måste hållbarhetsrapportera i enlighet

GRI:s riktlinjer. Studien avser även att bidra till djupare kunskap om hur resul-

taten av dialogen används för att avgöra innehållet i hållbarhetsrapporterna.

1.3. Syfte

Studiens syfte är att bringa klarhet i företagens avsikt med att föra en intres-

sentdialog samt öka kunskapen kring hur intressentdialogen förs i praktiken på

basis av statliga hållbarhetsrapporterande företag. Vidare syftar studien till att

reda ut om och i så fall hur dialogen används i samband med upprättandet av

hållbarhetsredovisningen.

1.4. Frågeställningar

Vad är företagens avsikt med att föra en intressentdialog och hur förs

den i praktiken?

Hur används resultaten av dialogen i samband med upprättandet av

hållbarhetsredovisningen?
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1.5. Disposition

Inledning

• Här ges en introduktion till denna uppsats genom en kort bakgrund kring ämnet samt en
efterföljande diskussion där forskningsproblemet beskrivs. Slutligen presenteras studiens syfte
och frågeställningar.

Teoretisk
referensram

• I kapitlet presenteras de teorier och tidigare forskning kring intressentdialogen som legat till
grund för vår empiriska undersökning. Denna sammanställning kommer senare att användas
som en teoretisk lins för att belysa syftet och besvara frågeställningarna.

Metod

• I kapitlet ges en beskrivning av hur studiens arbetsgång fortlöpt. Här motiveras även de val av
metodiska angreppssätt som gjorts för att uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningar
samt en förklaring till hur det insamlade materialet är analyserat. Kapitlet avslutas med en
diskussion kring såväl studiens etiska aspekter som dess reliabilitet och validitet.

Empiri

• Kapitlet inleds med en kort presentation av de statliga företag som legat till grund för studiens
undersökning. Därefter redogörs resultaten från den empiriska undersökningen, varav den
största delen av materialet erhålls från de kvalitativa intervjuerna, medan vissa delar kommer
från dokumentanalysen av företagens hållbarhetsrapporter. Materialet i kapitlet redogörs utifrån
de teman och kategorier som formats på grundval av dataanalys och teoriredovisning .

Analys

• Studiens syfte är att bringa klarhet i företagens avsikt med att föra en intressentdialog samt öka
kunskapen kring hur intressentdialogen förs i praktiken. Vidare syftar studien till att reda ut om
och i så fall hur dialogen används i samband med upprättandet av hållbarhetsredovisningen. I
kapitlet tolkas och analyseras det empiriska materialet med hjälp av den framställda teoretiska
referensramen.

Slutsatser

• Här används de viktigaste bidragen från föregående analyskapitelför att återkoppla till studiens
syfte och svara på inledande frågeställningar. Avslutningsvis förtydligas studiens bidrag och
förslag till fortsatta studier inom ämnet presenteras.
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2. Teoretisk referensram

I kapitlet presenteras de teorier och tidigare forskning kring intressentdialogen som legat till
grund för vår empiriska undersökning. Denna sammanställning kommer senare att använ-
das som en teoretisk lins för att belysa syftet och besvara frågeställningarna.

2.1. Vad innebär intressent - Intressentteorin

Vad innebär egentligen begreppet intressent? Här kan hjälp tas av intressentte-

orin för att ge en kort introduktion och förklaring till begreppet. Intressentteo-

rin har kommit att bli det som många refererar till när diskussioner om håll-

barhetsarbete förs och enligt teorin ska företagen vara medvetna om vad in-

tressenterna efterfrågar och utifrån det svara på deras efterfrågan. Det har bli-

vit den teori som bäst speglar den moderna förståelsen om att företag snarare

är integrerade än separerade från resten av samhället (Pedersen 2006). En in-

tressent till en organisation definieras som “någon grupp eller individ som kan

påverka eller påverkas av uppnåendet av organisationens mål” (Freeman 1984,

s. 91). Enligt Pfeffer och Salancik (1978) överlever ett företag endast om de är

effektiva och effektiviteten kommer från att balansera olika intressentgruppers

krav, särskilt de intressenter som företaget är beroende av. I sin förlängning

menar de att det är kraven från intressenterna som formar och styr företagen.

Gray et al. (1997) tillhandahåller en alternativ syn på intressenternas roll i att

styra företagen och hävdar snarare att det är ledningen som bestämmer vilka

intressenter de är ansvariga gentemot och att det därmed är organisationen

som har kontrollen över denna process.

Figur 1: Intressentkartläggning för ett företag. Källa: Freeman (1984)

Företag

Lokal-
samhället
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Konsu-
menter

Kunder
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2.2. Legitimitetsteorin

Enligt legitimitetsteorin försöker organisationer kontinuerligt säkerställa att

deras verksamhet uppfattas av utomstående som legitim genom att förhålla sig

till de normer och gränser som finns i deras respektive samhällen, vilket är

förklaringen till varför organisationer utför vissa sociala handlingar. Sådana

gränser och normer anses dock inte orubbliga, utan snarare ständigt föränder-

liga vilket medför att organisationer måste vara lyhörda för den etiska och mo-

raliska miljö i vilken de verkar (Deegan & Unerman 2011). Pedersen (2006)

beskriver att företag inte förtjänar att vara verksamma såvida de inte agerar i

enlighet med dominerande normer, värderingar och regler som finns i sam-

hället. Legitimitet och rätten till att verka går hand i hand enligt Deegan och

Unerman (2011) och legitimitet definieras enligt Suchman (1995):

Legitimitet är en generaliserad uppfattning eller antagande att de

handlingarna som en enhet utför är önskvärda, korrekta eller

lämpliga inom vissa socialt konstruerade system av normer, vär-

deringar, övertygelser och definitioner. (Suchman 1995, s. 574)

I denna studie kan resonemangen inom ramen för legitimitetsteorin anammas

för att förklara varför organisationer för en intressentdialog, det vill säga vilken

avsikt organisationen själv upplever att genomförandet av dialogen har.

2.3. Nyinstitutionell teori

Om vi övergår till institutionell teori, eller som här hänvisas till – nyinstitution-

ell teori så är synsättet att företagsledning och organisationer kommer anamma

vissa handlingssätt till följd av en rad olika institutionella påtryckningar (Dee-

gan & Unerman 2011). I sin förklaring för att beskriva varför organisationer

tenderar att bli mer och mer homogena och strukturellt mer lika varandra har

DiMaggio och Powell (1983) utvecklat begreppet institutionell isomorfism,

som inbegriper tre olika former av institutionell påverkan; tvingande, mimetisk

och normativ.

Tvingande isomorfism beskriver att en organisations förfaringssätt är resultatet

av såväl informella som formella påtryckningar att agera eller bete sig på ett

visst sätt. Sådana påtryckningar kommer vanligtvis från andra organisationer

vilka den aktuella organisationen är beroende av. Under vissa omständigheter

är organisatoriska beteenden eller förfaringssätt ett direkt svar på exempelvis

regeringens uppdrag eller ofrånkomliga regleringar, varav benämningen tving-

ande påverkan (DiMaggio & Powell 1983).
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All institutionell isomorfism härrör dock inte från tvingande press. DiMaggio

och Powell (1983) redogör även för så kallad mimetisk isomorfism, med vilket

menas att organisationer tenderar att härma eller ta efter beteenden från andra

liknande, framstående eller mer legitima organisationer i dess omgivning. Osä-

kerhet inom organisationen tenderar att uppmuntra imitation menar de, något

som speciellt kan utmärka sig i de fall då miljön skapar osäkerhet eller om mål

är tvetydiga. Organisationer kan då använda andra institutioner som föredö-

men för sitt handlingssätt. Den härmade organisationen kan däremot vara ove-

tande om dess roll som förebild. En stor del institutionell homogenitet är re-

sultatet av mimetisk isomorfism (DiMaggio & Powell 1983).

En tredje källa till institutionell påverkan är att normer och värderingar har en

inverkan på att anamma ett visst beteende eller handlingssätt. Följer vi DiMag-

gio och Powells (1983) framställning avser så kallad normativ isomorfism

framförallt press från gruppnormer att anamma specifika institutionella praxis,

ofta förväntningar som kommer från professionella organisationer. Det kan

även vara kulturer eller arbetspraxis som utvecklats på företaget. Även nyin-

stitutionell teori kan förlängas och appliceras i vårt sammanhang för att ges

som en förklaring till varför organisationer väljer att föra en intressentdialog,

med andra ord organisationens upplevda syfte med att kommunicera med sina

intressenter.

2.4. Motiv för att föra en intressentdialog

Som tidigare nämnt är det intressenterna med sina förväntningar och krav som

till stor del bör avgöra vilka hållbarhetsaspekter som är väsentliga för företaget

att hantera och rapportera om. En förutsättning för att hållbarhetsrapporterna

ska skapa värde för alla parter och understödja en hållbar utveckling är en väl

genomförd dialog med intressenterna (Ljungberg & Barkland 2010). Utan en

relation till och dialog med interna och externa parter kommer företag ha svårt

att förstå och uppfatta den mångfald av värderingar, attityder och beteenden

som finns hos intressenterna och samtidigt desto svårare att agera därefter

(Pedersen 2006). En anledning till varför företag väljer att föra en intressentdi-

alog kan förstås vara att de följer GRI:s riktlinjer, vari en av principerna beträf-

fande hållbarhetsrapporterna är just kommunikationen med intressenterna. Att

systematiskt involvera sina intressenter och föra en dialog med dem ökar både

mottagligheten och nyttan av hållbarhetsredovisningen (GRI 2015). Motiven

till ett aktivt samarbete och dialog med intressenterna kan även komma från

företagen själva påpekar van Huijstee och Glasbergen (2008) som hävdar att
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det kan bidra till en konkurrensfördel genom att företagen svarar bättre på

intressenternas önskningar och även ett sätt för att kunna identifiera och han-

tera eventuella risker.

Sammantaget kan konstateras att det finns skilda meningar om incitamenten

till att föra en dialog där tidigare forskning belyser att drivkrafterna kan gener-

eras på såväl intern som extern basis, men en tydlig premiss i kärnan av debat-

ten är ändå att intressentdialogen är av betydelse för ett företags strategi för

hållbar utveckling och för hållbarhetsredovisningen (Hess 2008; Larsson &

Ljungdahl 2008; Ljungberg & Barkland 2010; Pedersen 2006; van Huijstee och

Glasbergen 2008; Westermark 2013). En väl genomförd intressentdialog hjäl-

per till att fastställa vilka ansvarsområden som är av betydelse för företaget och

vägledande för hur företagets resurser bör planeras och prioriteras samt inte-

greras i hållbarhetsstrategierna (Golob och Podnar 2014; Hess 2008; Larsson

& Ljungdahl 2008).

2.5. Intressentdialogen som en process

Enligt Perret (2003) avser intressentdialogen en process där parter med olika

värderingar och intressen samarbetar mot ömsesidigt godtagbara lösningar.

Det är en process, helst en serie möten och workshops där en dialog förs på

noggrant sätt för att lyckas uppnå en balans mellan olika intressenters behov

och förväntningar (Perret 2003). Han är dock är långt ifrån ensam om att be-

skriva intressentdialogen som en process. Kaptein och van Tulder (2003) för-

klarar dialogen som en strukturerad interaktiv och proaktiv process som syftar

till att skapa hållbara strategier, likaså belyser Larsson och Ljungdahl (2008)

vikten av kontinuiteten i dialogen. Att omsätta intressentdialogen i praktiken

kräver alltid någon form av förenklingsprocess, vilket gör att den verkliga dia-

logen bara ungefärligt kan likna en idealisk dialog menar Pedersen (2006). Pe-

dersen (2006) har vidare utvecklat en modell som illustrerar intressentdialogen

redogjord som en process bestående av tre faser där vardera fas har ett “filter”

som gör dialogen mer praktiskt genomförbar.
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Intressentdialog
Genomförandet
och effekterna

2.6. Identifiering och prioritering av intressenter

Ska en dialog föras med alla intressenter, det vill säga är det rimligt att lyssna

till alla? Svaret blir ofta nej, företag har inte kapacitet att inkludera alla i en dia-

log och därför måste någon form av urval eller filtrering göras där de mest

centrala intressenterna identifieras och därefter prioriteras vilka av dessa en

aktiv dialog ska och bör föras med (Ljungberg & Barkland 2010). Det proble-

matiska blir svårigheten att bestämma urvalskriterier för att samtidigt kunna

försäkra sig om att viktiga intressenter inte prioriterats bort (Pedersen 2006).

Ett sätt kan vara att göra en lista över alla betydande aktörer i och runt organi-

sationen (Vos 2003). Onekligen kommer en sådan metod att stöta på en del

svårigheter, till exempel är det svårt att avgöra när listan är komplett. För or-

ganisationer som sedan länge arbetat med ansvars- och hållbarhetsfrågor me-

nar Ljungberg och Barkland (2010) dock att fasen kring identifiering av intres-

senter kan upplevas väl teoretisk och att det i praktiken är väl känt vilka intres-

sentgrupper de har.

Definitionen av intressenter som “en grupp eller individ som kan påverka eller

är påverkad av organisationens verksamhet” (Freeman 1984, s. 91), utgör i sig

Kunder

Leverantörer

Anställda

Ägare

NGO:s

Investerare

Etc.

Beslut

”Urvalsfilter” ”Responsfilter””Tolkningsfilter”

Figur 2: Vår tolkning och översättning av dialogprocessen. Källa: Pedersen (2006)
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Inflytande

Legitimitet
Angelägenhet

en relativt bred kartläggning men åberopas ofta som en utgångspunkt i teore-

tisk bemärkelse för att identifiera sina intressenter. Mitchell et al. (1997) tar

exempelvis avstamp i Freemans definition i sin modell som syftar till att identi-

fiera och prioritera de intressenter företaget bör ta i beaktande. De anser att

intressentteorin är för fokuserad på att identifiera intressenter som har ett legi-

timt anspråk på företaget och menar därför att företag, utöver intressenter

med legitimitet, även bör beakta attribut som inflytande och angelägenhet. Kri-

terierna inflytande och legitimitet överlappar och kompletterar till stor del

varandra och genom att lägga till ytterligare ett kriterium, nämligen angelägen-

het, så har en identifieringsmodell utvecklats som kan vara till hjälp för att ana-

lysera vilka intressenter som på ett eller annat sätt kan ha ett intresse i företa-

gets verksamhet (Mitchell et al. 1997).

Inflytande, som är ett av kriterierna i identifieringsmodellen nedan, kan vara

svårt att definiera men dock inte lika svårt att avgöra i praktiken. Denna kate-

gori inbegriper intressenter med förmåga att påverka andra aktörer att fatta

beslut de annars kanske inte skulle fattat (Mitchell et al. 1997). Enligt Larsson

och Ljungdahl (2008) definieras intressenter med inflytande som sådana med

större möjlighet att utöva ett formellt eller informellt inflytande över företagets

verksamhet. Med legitimitet, som många gånger går hand i hand med inflytande,

avses främst hur respekterad, accepterad och legitim intressenten är i omgiv-

ningens ögon (Mitchell et al. 1997). Angelägenhet som kan vara ett av de svåraste

attributen att avgöra, inbegriper dels hur akut intressentens krav är för företa-

get, med andra ord om den kräver ett snabbt handlande eller ej, samt intres-

sentens tålamod (Mitchell et al. 1997).

2
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8

1. Vilande intressent
2. Diskret intressent
3. Krävande intressent
4. Dominerande intressent
5. Riskfylld intressent
6. Beroende intressent
7. Definitiv intressent
8. Ej intressent

Figur 3: Vår tolkning och översättning, identifieringsmodell av intressenter. Källa: Mit-
chell et al. (1997)
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2.7. Interaktion med intressenter och graden av involvering

Efter att företagen identifierat sina intressenter och beslutat vilka de prioriterar

att föra en aktiv dialog med bör sedan syfte och mål fastställas för dialogen. I

praktiken kan dialogen emellertid utgöra allt ifrån en informativ diskussion till

en engagerad ömsesidig dialog menar Ljungberg och Barkland (2010).

Som ovan nämnt kan dialogen ta sig olika uttryck beroende på vilken typ av

relation eller vilken intressentgrupp de handlar om. De Laval (1999) definierar

intressentdialogen som ett ömsesidigt utbyte av åsikter idéer och erfarenheter.

Beslut som rör implementeringen av dialogen och val av strategi för kommu-

nikationen är komplexa och kräver kompromisser och prioriteringar som vari-

erar mellan intressentgrupperna (Golob & Podnar 2014). För att tydliggöra

dialogens olika former skiljer Crane och Livesey (2003) på kommunikationen

som en monologisk tvåvägskommunikation, eller en genuin tvåvägskommuni-

kation, där den förstnämnda avser att kommunicera till snarare än med intres-

senterna medan den sistnämnda är inriktad på ömsesidigt utbyte av kunskaper,

gemensam problemlösning och relationsbyggande. Det handlar sällan om att

hamna i den ena eller andra ytterligheten utan det viktigaste är att förstå inne-

börden av dialogens olika strukturer och reflektera över vilken typ av dialog

som är önskvärd för respektive intressent (Crane & Livesey 2003).

På liknande sätt presenterar Morsing och Schultz (2006) tre olika strategier

eller former av dialoger som företagen tenderar anta när de kommunicerar

med sina intressenter vilka de benämner informationsstrategi, responsstrategi

och involveringsstrategi. Enligt dem är involveringsstrategin den mest eftersträ-

vansvärda och avser en symmetrisk tvåvägskommunikation där företagen fre-

kvent engagerar sig i en samverkan med sina intressenter för att uppnå ömse-

sidigt gynnsamma beslut. Denna form av dialog innebär att företagen inte en-

bart försöker influera eller informera intressenterna utan i stor grad låter sig

influeras av sina intressenter och deras åsikter och därmed vara villiga till för-

ändring när det blir nödvändigt (Morsing & Schultz 2006).

Även responsstrategi bygger på en tvåvägskommunikation, men däremot en

asymmetrisk, vilket innebär en obalans i dialogen mellan företag och dess in-

tressenter. Istället för att företaget låter sig påverkas och förändras efter intres-

senternas förväntningar försöker de genom kommunikationen att påverka in-

tressenternas attityder och beteenden. På så sätt kommer dialogen uppträda
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som återkoppling i form av att ta reda på vad intressenterna accepterar och

tolererar. Intressenterna uppfattas här som inflytelserika men av passiv bety-

delse då det kommer till att påverka företagens initiativ. Det finns också en

risk att företagen, i sina försök att fånga intressenternas förväntningar, tende-

rar att främst höra sin egen röst reflekteras tillbaka. Med andra ord förvandlas

det som ämnas vara en tvåvägskommunikation snarare till en enkelriktad me-

tod för att förbättra intressenternas förståelse för verksamheten (Morsing &

Schultz 2006).

Det tredje sättet på vilket företagen kan kommunicera med sina intressenter

enligt Morsing och Schultz (2006) är genom så kallad informationsstrategi vilket

utgör en envägskommunikation och dialogen kan då i princip betraktas som

en talan till intressenterna och inte ett lyssnande på dem. Bendell (2003) menar

på liknande sätt att det i en sådan typ av dialog inte förekommer några an-

strängningar från företagets sida att lära av sina intressenter, å andra sidan inte

heller omvända dem. Kommunikationen, från företagets håll, syftar främst till

att sprida information, dock inte nödvändigtvis med övertygande avsikt utan

snarare för att informera allmänheten om verksamheten och dess åtaganden

kring hållbarhet och ansvar (Morsing & Schultz 2006).

Hittills har inte någon specifik metodik för hur intressentdialogen bör gå till

presenterats, det är främst på grund av att det inte i sin enkelhet finns någon

tydlig princip för hur det ska gå till. Trots det ska företagen enligt GRI:s stan-

dardupplysningar rapportera vilket tillvägagångssätt som använts, det vill säga

vilka metoder som använts för att inkludera intressenterna, inklusive hur ofta

dialogen förs beroende på typ av dialogmetod och typ av intressentgrupp

(GRI 2015). I själva verket finns det ett antal olika metoder som kan tas i an-

språk, däribland personliga möten, fokusgruppsintervjuer, telefonintervjuer

och enkätundersökningar (Larsson & Ljungdahl 2008). Det kan således handla

om regelrätta dialoger där intressenter och företaget möts ansikte mot ansikte

för att ha en interaktion, i andra fall kan mediekanaler som interaktiva webbsi-

dor eller sociala medier användas för att fånga upp intressenters synpunkter

(Frostenson et al. 2012). Valet av metod bör rimligtvis avgöras beroende på

omständigheterna, vilka preferenser företaget har, vad det är för typ av verk-

samhet och vilken intressentgrupp det handlar om (de Laval 1999; Golob &

Podnar 2014; Johansen & Ellerup Nielsen 2011; Larsson & Ljungdahl 2008;

Perret 2003). Ser vi till Johansen och Ellerup Nielsens (2011) resonemang me-
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nar de att olika intressenter behöver olika typer av dialogmetoder. Företagens

förmåga att förstå specifika intressenters intressen är avgörande för en fram-

gångsrik dialog och sådana intressen kan utforskas med hjälp av olika dialog-

metoder menar Johansen och Ellerup Nielsen (2011).

De Laval (1999) lyfter fram metoder som enkäter, informationskampanjer och

intervjuer men till skillnad från Larsson och Ljungdahl (2008) redogör hon för

dessa som bra stöd för dialogen och att de inte i sig själva representerar en

tillräcklig metod för att generera en dialog. Hon menar att det är stor skillnad

på att informera och att föra en dialog, en dialog förutsätter att ett ömsesidigt

utbyte av erfarenheter och kunskaper sker, följaktligen har begreppet dialog en

djupare innebörd än information och kommunikation (de Laval 1999). Enkä-

ter är en ofta åberopad metod och kan ge svar på det som frågeställaren frågar,

vanligtvis med föreskrivna svarsalternativ eventuellt kompletterat med möjlig-

het till fria svar (ibid.). Å ena sidan kan en sådan metod vara lämplig då det är

angeläget att få synpunkter från många berörda parter eller från en större mål-

grupp då ett statistiskt mätbart resultat önskas (Ljungberg & Barkland 2010). Å

andra sidan finns risken att frågorna då blir vinklade och att enkäter som me-

tod är otillräcklig för att få in spontana synpunkter eller djupare resonemang

eller analyser (de Laval 1999). Något som också blir intressant i denna aspekt

är Perrets (2003) redogörelse av att metoder så som fokusgrupper, opinions-

undersökningar och enkäter tenderar ge uttryck av informationsinsamling, vil-

ket tyder på en envägskommunikation (Bendell 2003), en monologisk kom-

munikation (Crane & Livesey 2003) eller som Morsing och Schultz (2006) be-

skriver det, en asymmetrisk tvåvägskommunikation. Något som de gemensamt

antyder är en form av kommunikation till intressenterna snarare än en ömsesi-

dig dialog med dem.

Intervjuer med berörda är ytterligare en metod som kan vara lämplig för att få

in mer nyanserade svar från vissa utvalda intressenter och en säkrare metod än

enkäter i det avseendet att frågor inte lika lätt kan missuppfattas (de Laval

1999). En påtaglig nackdel med metoden är dock att det är tidskrävande och

svaren kräver omfattande bearbetning. De Laval (1999) poängterar att det i de

flesta fall inte rör sig om att bara välja ett dialogalternativ utan att olika meto-

der lämpar sig för olika intressentgrupper och att en kombination av olika me-

todalternativ snarare är att föredra. Det primära syftet med intressentdialogen i

denna fas är att skaffa sig en uppfattning om vilka frågor och områden som

intressenterna anser är viktiga att företaget arbetar med och därmed rapporte-

rar i hållbarhetsredovisningen (Larsson & Ljungdahl 2008).
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Ansvaret för intressentdialogens genomförande ligger inte enbart i ledningens

händer. I själva verket utgör de anställda genom sin dagliga interaktion med

berörda intressenter och grupper en viktig roll för dialogprocessen. Utifrån ett

företagsperspektiv kommer därför kunskapen och medvetenheten hos medar-

betarna, som på olika nivåer är involverade i dialogen, vara en avgörande fak-

tor för ett framgångsrikt genomförande av dialogen (Pedersen 2006). Medve-

tenhet är nära besläktat med värde och intressentdialogen bör vara väl integre-

rad i företagets ordinarie verksamhetssystem för att öka möjligheten till ett

lyckat genomförande (ibid.).

Så här långt har det säkerligen framgått att involvering av intressenterna är

grundläggande för en genuin dialog. Kvaliteten på dialogen kan dock skilja sig

åt och något som Pedersen (2006) menar är avgörande för en väl genomförd

dialog är graden av intressentinvolvering genom hela processen. Antingen till-

låts intressenterna delta och inkluderas fullt ut, vilket tyder på hög grad av in-

volvering. Motsatsen, det vill säga låg grad av involvering, yttrar sig genom att

intressenterna snarare exkluderas från att påverka organisationen (ibid.). Pe-

dersens (2006) beskrivning av låg intressentinvolvering kan även liknas vid

Friedman och Miles (2006) resonemang kring lågt intressentengagemang. De

beskriver att den lägsta nivån av engagemang tenderar att utgöra en form av

manipulation där företaget snarare försöker förändra eller ”manipulera” intres-

senternas förväntningar, något som exempelvis nyhetsbrev, reklamblad eller

företagsbroschyrer utgör exempel på (Friedman & Miles 2006). En förutsätt-

ning som Pedersen (2006) vidare anser viktig för en deltagande dialog är öp-

penhet för frågor och problem som lyfts vid interaktionen mellan intressenter

och företag. Om frågor eller ämnen i stor utsträckning är bestämda av företa-

get på förhand begränsas graden av intressentinvolvering (ibid.). Modellen ne-

dan ger exempel på ytterligare aspekter under processens gång som kan ligga

till grund för bedömning av hög eller låg grad av involvering. I praktiken

kommer dialogen dock ligga någonstans mellan de två ytterligheterna menar

Pedersen (2006).
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2.8. Tolkning/bearbetning av informationen och kunskap som er-
hålls via dialoger med intressenterna

Från rapporteringssynpunkt kan enkelt konstateras att ingen hållbarhetsredo-

visning kan behandla allting. Det skulle göra redovisningen alltför omfattande

och komplex, därför måste företaget göra någon form av avgränsning (Fros-

tenson et al. 2012). Hållbarhetsrelaterad litteratur tenderar ibland att porträt-

tera alla intressenter som lika viktiga, men i praktiken måste däremot alltid en

avvägning göras mellan önskvärdheten att integrera alla intressenters åsikter

och behovet av att kunna fatta effektiva beslut (Pedersen 2006). Till stor del

handlar det om att på något sätt balansera olika intressenters åsikter och efter-

frågan på information. Det måste dock finnas gränser för i vilken omfattning

intressenterna ska involveras, det är organisationen som slutligen ansvarar för

sitt eget uppförande och beslut och dialogen innebär därmed inte att intressen-

terna har rätt till att delta i varje beslut (Golob & Podnar 2014). Motstridiga

intressen, organisatoriska förändringar eller subjektiva tolkningar kan och

kommer sannolikt att ha en påverkan på hur resultaten av dialogen används

menar Pedersen (2006).

Med GRI:s riktlinjer i beaktande bör rimliga förväntningar och de intressen

som kommit fram via intressentdialogen utgöra en central referens för många

beslut angående utarbetandet av rapporten. Däremot är det inte alla intres-
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Figur 4: Vår översättning graden av intressentinvolvering. Källa: Pedersen (2006)
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sentgrupper som använder den slutliga rapporten, vilket innebär en utmaning i

att balansera specifika intressen och förväntningar från intressenter som kan

förväntas använda den slutliga rapporten med förväntningar om ansvarsfullt

agerande från den bredare skaran berörda parter (GRI 2015). Hess (2008) ar-

gumenterar för ett användarfokuserat synsätt när rapporterna utformas, och

menar att organisationerna bör fokusera på att förse rapporterna med sådan

information som de främsta användarna efterfrågar, det vill säga investerare

och Non-Governmental Organizations (NGO:s). Frostenson et al. (2012) be-

lyser att de som ofta är användare av hållbarhetsredovisningen är investerare,

ägare, organisationer i civilsamhället, konsulter och ratingföretag.

2.9. Beslut om innehåll i hållbarhetsredovisningen

Här handlar det att gå från beslut till handling. Att låta intressenternas röster

bli hörda i dialogen är inte detsamma som att vidta en åtgärd på grundval av

dialogen (Pedersen 2006). Principen angående relevans och väsentlighet i sam-

band med upprättandet av hållbarhetsrapporterna åsyftar att intressenterna till

stor del bör avgöra vilken information och data som ska ingå i rapporten

(Gray 2000). Perret (2003) belyser att många företag är skeptiska till att föra en

dialog vilket beror på att de antar att deras egen makt att själva fatta beslut

därmed begränsas. I Manettis (2011) studie av företags involvering av intres-

senter i beslut kring vad som ska tas med i rapporterna visar resultaten att den

information som lämnas i rapporterna knappast kan definieras som väsentlig

eller relevant då han menar att dialogen sällan ligger till grund för innehållet i

rapporten. Syftet med intressentdialogen är dock inte att låta intressenterna

delta i beslutsfattandet utan dialogen ska snarare ligga till grund för att få en

förståelse för viktiga frågor och understödja beslut anser Perret (2003).

Som nämnts tidigare, för att ett företags hållbarhetsarbete och hållbarhetsre-

dovisning ska bli så trovärdig och användbar som möjligt bör den vara fokuse-

rad på det som är väsentligt, för den egna organisationen och för intressenter-

na. För att definiera vad som faktiskt är organisationens väsentliga hållbarhets-

frågor och vilka av dessa som hållbarhetsredovisningen ska fokusera på utgör

följande två frågor en bra vägledning (Frostenson et al. 2012; Larsson &

Ljungdahl 2008; Ljungberg & Barkland 2010).

1. Inom vilka hållbarhetsaspekter, sociala, miljömässiga och ekonomiska,

har vår verksamhet en väsentlig påverkan? (Intern väsentlighetsanalys)
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2. Vilka hållbarhetsaspekter är viktigast för våra intressenter? (Extern vä-

sentlighetsanalys)

Det som ligger till grund för svaret på frågorna bör då vara en sammanvägning

av dialoger och kommunikationen med intressenter som skett under året in-

klusive enkätundersökningar och anda metoder som använts. Genom att låta

både interna och externa parter ranka hållbarhetsfrågorna kan de två perspek-

tiven sedan vägas samman i en väsentlighetsanalys som är avsedd att ge en mer

konkret bild av vilka frågor eller områden som anses viktigast och mest ange-

lägna ur respektive perspektiv att arbeta kring och därmed också återspegla i

rapporteringen (Ljungberg & Barkland 2010).

2.10. Sammanfattande teoretisk modell

Tolkning/bear-
betning

Hållbarhets-
arbete

Beslut om
innehåll i

hållbarhets-
redovisningen

Intressent-
dialog

Identifiering och priorite-
ring av intressenter

Olika former av dialog

Olika metoder för dialog

Figur 5: Vår sammanfattande modell över den teoretiska referensramen
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3. Metod

I kapitlet ges en beskrivning av hur studiens arbetsgång fortlöpt. Här motiveras även de val
av metodiska angreppssätt som gjorts för att uppfylla studiens syfte och besvara frågeställ-
ningarna samt en förklaring till hur det insamlade materialet är analyserat. Kapitlet avslu-
tas med en diskussion kring såväl studiens etiska aspekter som dess reliabilitet och validitet.

3.1. Design

Syftet med denna studie är att bringa klarhet i företagens avsikt med att föra en

intressentdialog samt öka kunskapen kring hur intressentdialogen förs i prakti-

ken på basis av statliga hållbarhetsrapporterande företag. Vidare syftar studien

till att reda ut om och i så fall hur dialogen används i samband med upprättan-

det av hållbarhetsredovisningen. För att på ett så bra sätt som möjligt kunna

uppnå vårt syfte och besvara våra frågeställningar valde vi en kvalitativ metod,

vilken är lämplig när intresset är att bringa mer klarhet i ett fenomen (Jacobsen

2002). Vidare är fördelarna med en kvalitativ ansats dels öppenheten vilket

innebär att undersökaren på förhand endast i liten omfattning bestämt vad

denne ska leta efter, samt flexibiliteten som innebär att problembilden kan

ändras efter hand beroende på vilken information som kommer fram under

datainsamlingen (Jacobsen 2002). Givet vårt syfte var öppenhet och flexibilitet

av väsentlig vikt eftersom det på förhand fanns knapphändig empiri kring äm-

net, en kvalitativ metod kan då enligt Jacobsen (2002) hjälpa till att framhäva

detaljer och ge en nyanserad bild av fenomenet. En kvalitativ metod kan såle-

des, genom dess fokus på ord, text och handlingar snarare än siffror och stat-

istiska underlag ge en djupare förståelse för det undersökta problemområdet

än en kvantitativ metod.

3.2. Datainsamling

Vår undersökning har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer för att få

en djupare förståelse för hur intressentdialogen genomförs och tillämpas i

praktiken. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan den kvalitativa forsknings-

intervjun bidra till att förstå världen från de intervjuades perspektiv och utifrån

det generera information och beskrivning av fenomenet utifrån deras erfaren-

heter. Vår undersökning baserades därmed på intervjuer som primärdata och

som komplement till intervjuerna, samt för att kunna utveckla frågorna inför

denna, genomfördes även en dokumentanalys av företagens hållbarhetsrappor-

ter. Att använda sig av flera metoder för datainsamlingen menar Jacobsen

(2002) är en god idé då de olika metoderna kan komplettera och kontrollera

varandra vilket också kan bidra till en bättre helhetsbild av fenomenet.
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Vid intervjutillfällena användes ett semistrukturerat upplägg, vilket enligt Bry-

man och Bell (2013) är att föredra framför en helt ostrukturerad intervju om

undersökningen har ett relativt tydligt syfte och frågeställningar. Något som

ofta utmärker en semistrukturerad metod är användandet av en intervjuguide

där undersökaren utgår från specifika teman som avses få svar på, men där

intervjupersonen ändå ges möjlighet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bry-

man & Bell 2013). Då vi behövde arbeta utifrån en viss struktur under inter-

vjuerna, för att beröra samma områden på alla företag, lämpade sig en semi-

strukturerad metod bra, där en intervjuguide (bilaga 1) även användes som

stöd under intervjuerna. En fördel med intervjuguiden är att den skapar ett

visst mått av ordning i de teman eller frågor som är aktuella att belysa (Bryman

& Bell 2013). Dock gav det oss ändå möjlighet att vara flexibla vad gäller ord-

ningsföljd och upplägg på frågorna, allt efter vad och hur intervjupersonen

svarade. Trost (2005) rekommenderar att efter första intervjun gå igenom in-

tervjuguiden och göra justeringar utifrån vad som upplevdes mindre bra, vilket

vi följaktligen gjorde.

Inledningsvis fick intervjupersonen berätta om sig själv, sin position inom fö-

retaget och på vilket sätt denne var involverad i hållbarhetsarbetet och intres-

sentdialogen. För att få mer uttömmande svar på frågor som var primära för

studiens syfte användes uppföljningsfrågor och i vissa fall även sonderande

frågor vilka enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan vara till hjälp för att för-

djupa innehållet i intervjupersonens svar. Även tolkande frågor förekom för

att klargöra att vi som intervjuare uppfattat svaret eller beskrivningen på ett

korrekt sätt vilka, i enlighet med Kvale och Brinkmann (2014), uttrycktes ex-

empelvis i omformuleringar som “du menar alltså att” eller “du nämnde [...]

innebär det att”. I övrigt undveks att i så stor omfattning som möjligt ställa

frågor där den intervjuade enbart kunde svara ja eller nej.

Flera av intervjupersonerna hade som önskemål att få ta del av intervjuguiden i

förväg och därmed skickade vi ut vilka preliminära frågor vi tänkt beröra till

samtliga intervjupersoner innan intervjuerna. En risk med att låta personerna

få del av intervjuguiden i förväg är att svaren kan blir arrangerade på förhand

(Kvale & Brinkmann 2014). Å andra sidan var inte vårt ändamål att få spon-

tana eller oreflekterade svar, utan välgrundade beskrivningar kring det prak-

tiska tillvägagångssättet (Jacobsen 2002), därmed ansågs inte att det empiriska

materialet i vårt fall tog skada av den aspekten.

De genomförda intervjuerna varade mellan fyrtiofem och åttio minuter, vilket

ur Jacobsens (2002) synvinkel är inom riktlinjerna för optimal längd, det vill
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säga mellan trettio och nittio minuter. Fem intervjuer genomfördes via telefon

och två intervjuer på intervjupersonernas arbetsplats. Att majoriteten av inter-

vjuerna skedde via telefon berodde främst på företagens egna önskemål, men

också på grund av den kostnads- och tidsbesparing det medförde. Utöver de

lägre kostnaderna kan telefonintervjuer också minska den så kallade intervjuar-

effekten, vilket innebär att intervjuarens fysiska närvaro och personliga egen-

skaper kan påverka svarens utformning (Bryman & Bell 2013).

Samtliga intervjuer spelades in för att underlätta för oss som intervjuare att

vara närvarande under hela intervjun i enlighet med Alvessons (2011) rekom-

mendation, samt för att vara uppmärksamma på att ställa uppföljnings- och

sonderingsfrågor. Att spela in intervjuerna rekommenderas även av Bryman

och Bell (2013) då intervjuarna lätt kan bli distraherade om anteckningar be-

höver föras, en ytterligare fördel med att spela in är möjligheten att få med

direkta och ordagranna citat (Jacobsen 2002). Det gav oss också möjlighet att

lyssna igenom materialet flera gånger vid transkriberingen av intervjuerna och

på så sätt försäkrade vi oss om att inte missa något viktigt.

3.3. Urval

Givet vårt syfte att få en djupare kunskap och förståelse för intressentdialogen

i praktisk bemärkelse var det relevant för oss att studera fler än ett specifikt

företag, vilket ofta anses lämpligt då avsikten är att förklara ett fenomen som

är genomgående för flera, gärna olika fall enligt Jacobsen (2002). Vi har valt att

avgränsa studien till statliga företag av den anledningen att de, enligt direktiv

från regeringen, ska hållbarhetsrapportera i enlighet med GRI och därmed

även föra en intressentdialog. Till vår hjälp för att kunna göra ett urval bland

de statliga företagen kontaktade vi jurymedlemmarna som är delaktiga i att utse

vinnaren i Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR):s årliga pris för bästa

hållbarhetsredovisning, som upprättats enligt GRI:s riktlinjer. Vi fick då en

kontakt som förmedlade vilka statliga företag som ansågs framstående inom

hållbarhetsrapportering utifrån hennes erfarenhet. Baserat på det kontaktade vi

tio företag varav nio företag ville ställa upp på intervju och på ett företag var

två personer intresserade av att delta i intervjun. Tyvärr fick vi två sena avhopp

på grund av tidsbrist och därmed genomfördes sju intervjuer med totalt åtta

intervjupersoner. Eftersom avhoppen skedde sent i uppsatsprocessen valde vi

att inte kontakta fler företag. På basis av den data vi då samlat in ansågs inte

heller fler intervjuer nödvändigt eftersom återkommande svar redan förekom

bland de deltagande företagen.
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Vi kontaktade hållbarhetsansvariga på respektive företag varefter de i vissa fall

hänvisade oss vidare till personer som ansågs vara mer involverade i intres-

sentdialogen och lämpliga för oss att intervjua. Urvalet kan ses som ett mål-

styrt urval – en form av ett icke-sannolikhetsurval – och avsikten med det en-

ligt Bryman och Bell (2013) är att strategiskt välja ut intervjupersoner som an-

ses relevanta för uppsatsens frågeställningar. Enligt Kvale och Brinkmann

(2014) är det syftet som avgör hur många intervjupersoner som krävs i under-

sökningen, men normalt brukar mellan fem och tjugofem intervjuer rekom-

menderas, antalet kan variera beroende på den tid och de resurser som finns

disponibelt.

3.4. Dataanalys

Efter att vi genomfört intervjuerna transkriberades samtliga intervjuer vilket

genererade en stor mängd data som behövde bearbetas, varför nästa steg i vår

process var att reducera materialet. Kodning utgör ett vanligt förekommande

tillvägagångssätt som haft stort inflytande på den kvalitativa dataanalysen

(Bryman & Bell 2013), ett verktyg vi därmed tog hjälp av då det var dags för

bearbetning av de transkriberade intervjuerna.

Till en början lästes allt material igenom så objektivt som möjligt för att skapa

en överblick och vi diskuterade sedan vad som återkom eller utmärkte sig.

Därefter lästes materialet ytterligare en gång för att då mer konkret göra noti-

ser i marginalen om viktiga iakttagelser och kommentarer, något som till en

början fick motsvara potentiella koder (Bryman & Bell 2013). En utmaning

under kodningen var dock att undvika att generera en kod för varje svar och

att istället försöka avgränsa materialet utifrån dess relevans för att besvara frå-

geställningarna, vilket därmed krävde flera genomläsningar. I ett tredje steg

granskades de genererade koderna och de som tenderade att likna varandra

sammanfördes och utgjorde således grunden för en kategori, i likhet med Gla-

ser och Strauss (1967). Varje kategori innefattade därmed flera begrepp som på

ett eller annat sätt speglade en samhörighet. Kategorierna sammanfördes sedan

under övergripande teman, utformade i linje med forskningsfrågorna. Tillvä-

gagångssättet vid dataanalysen har således varit inspirerat av Glaser och Strauss

(1967) kodningsförfarande i grundad teori där namn eller etiketter sätts på data

som bedöms vara av väsentlig vikt.

En kritik som inte sällan riktas mot kodningsförfarandet av kvalitativ data är

att kodningen, sorteringen och sållningen av data innebär att kommentarer och

textstycken separeras från sitt ursprungliga sammanhang, vilket gör att kontex-
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ten går förlorad, relevant data riskeras gallras bort och det öppnar upp för sub-

jektiva tolkningar (Chowdhury 2015). Å andra sidan måste viljan att återspegla

den fullständiga datamängden ställas mot kravet på läsvänlighet och vad som

är relevant givet syfte och frågeställningar (Nylén 2005). För att undvika att

relevant information utelämnades lät vi materialet under hela kodningsförfa-

randet finnas kvar i sin fullständiga form. Inledningsvis hölls dataanalysen så

öppen som möjligt för att sedan gradvis snäva in informationen i enlighet med

Jacobsens (2002) rekommendation. Nedan presenteras den analysmodell som

utformats med hjälp av vår teoretiska referensram, frågeställningar och de ka-

tegoriseringar som genererades i dataanalysen. Denna modell representerar

vidare uppbyggnaden av empiri- och analyskapitlet.

Figur 6: Vår utvecklade analysmodell
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validitet/giltighet), kan vi överföra det vi funnit till andra sammanhang (extern

giltighet/överförbarhet) och kan vi lita på den data vi samlat in (tillförlitlighet)

är av vikt att reflektera över (Jacobsen 2002).

Har vi fått vad vi ville ha

Samtliga intervjupersoner fick sina respektive transkriberade intervjuer skick-

ade till sig i form av rådata där vi sedan erhöll en bekräftelse tillbaka att det vi

skrivit stämmer. Bekräftelse i form av respondentvalidering stärker enligt

Bryman och Bell (2013) studiens interna validitet, i vårt fall minskade det även

risken att vi som författare kan ha uppfattat något fel. Några av företagen

skickade tillbaka kommentarer på rådatan vilket bidrog till att det i vissa fall

blev tydligare att förstå intervjupersonens svar. Ett problem som dock kan

uppstå vid respondentvalidering är att intervjupersonerna kan vilja censurera

vissa delar i efterhand (Bryman & Bell 2013), vilket inte förekom i vårt fall.

Något som även bör beaktas är att datans och därmed studiens giltighet även

beror på om uppgiftslämnaren, i detta fall intervjupersonerna och dokumenten

i form av hållbarhetsredovisningar, ger riktig information. Vi måste självklart

uppmärksamma den risk som finns att intervjupersonerna i studien kan ha

beskrivit organisationens tillvägagångssätt utifrån hur de vill framställas snarare

än hur det går till i praktiken och att de därmed kan ha skildrat en förskönad

bild av fenomenet. Något som däremot kan anses stärka studiens interna vali-

ditet är att samtliga intervjuade personer var väl insatta i företagens respektive

ansvars- och hållbarhetsarbete och ansågs mest lämpade för att ge information

kring intressentdialogen. Ju mer kunskap och närhet till fenomenet uppgifts-

lämnaren har desto giltigare blir den information som uppges menar Jacobsen

(2002). En ytterligare form av validering är att problemställningen undersökts

med olika metodmässiga infallsvinklar (Jacobsen 2002). Vår dokumentanalys

som baserades på företagens hållbarhetsrapporter utgör därmed en form av

sekundärdata, där en nackdel med användandet av sekundärdata dock är att

den kan ha samlats in i annat syfte än vårt (Jacobsen 2002). Å andra sidan kan

kombinationen av de två metoderna vara fördelaktig för att stärka studiens

interna validitet då de kan komplettera varandra (Jacobsen 2002).

Kan vi överföra det vi funnit till andra sammanhang

En kritik som ofta riktas mot kvalitativ forskning är att det kan vara svårt att

generalisera till andra kontexter (Bryman & Bell 2013). Det finns förstås en

begränsning i möjligheten att generalisera våra resultat till andra kontexter då

studien enbart omfattar sju statliga företag. De resultat vi kommit fram till är
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därför relativt knutna till en specifik kontext. Avsikten med kvalitativa studier

är i regel dock inte att resultaten ska vara överförbara till andra populationer,

utan snarare att få grepp om generella fenomen, alternativt generalisera från

empiri- till teoriplan (Jacobsen 2002). Vår avsikt med att undersöka företag

som anses framstående vad det gäller hållbarhetsredovisning var därmed för

att öka kunskapen om utmärkande drag och tillvägagångssätt kring intressent-

dialogen i praktiken i organisationer som för en dialog. Det kan därför anses

sannolikt att studiens empiriska resultat ger exempel på generella förfaranden

för den typen av organisationer vi undersökt, snarare än att vara representativt

för en större population (Jacobsen 2002).

Kan vi lita på den data vi samlat in

Termen reliabilitet är kopplat till resultatens tillförlitlighet (Kvale & Brink-

mann 2014). Vår teoretiska referensram består främst av vetenskapliga artiklar,

där samtliga genomgått en kollegial granskning som därmed bedöms ha en hög

tillförlitlighet och trovärdighet. En annan vanlig kritik mot kvalitativ forskning

är att tolkningarna av kvalitativ data kan bli subjektiva då det är forskarna som

tolkar datan (Chowdhury 2015). Då det är vi själva som analyserat datan går

det inte att utesluta att vi inte varit helt objektiva under hela analysarbetet. Det

eftersom den teorigenomgång som gjordes innan påbörjad datainsamling kan

ha format oss i vårt fortsatta tänkande. Hur vi ställde frågorna under intervju-

erna kan även ha påverkat de svar vi fick, vilket i sin tur legat till grund för de

slutsatser vi kommit fram till utifrån den undersökning som gjorts. Den itera-

tiva arbetsgång mellan teori, datainsamling och analys som tagits i anspråk kan

dock anses understödja ett objektivt förhållningssätt till data som samlades in

eftersom det möjliggjort för öppenhet även gällande syftesformuleringen

(Jacobsen 2002). Som Jacobsen (2002) förtydligar är öppenhet ett kriterium av

central betydelse vad gäller studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Öppen-

heten avser i vilken utsträckning vi som författare tydligt redogör för våra me-

todval och tillvägagångssätt genom arbetets gång. Den slutliga bedömningen

av studiens tillförlitlighet ligger således inte i våra händer utan i dina som lä-

sare.

3.6. Etik

Innan intervjuerna genomfördes skickades ett informationsbrev (bilaga 2) ut

till samtliga intervjupersoner kring uppsatsens syfte. Vi bifogade även en sam-

tyckesblankett där det framgick att deltagandet i undersökningen var frivilligt

och att de vid vilken tidpunkt som helst hade rätt till att avbryta sitt deltagande
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i undersökningen, samt rätten till anonymitet. Det gjordes för att säkerställa

den etiska aspekten informerat samtycke (Kvale & Brinkmann 2014). Samtliga

intervjuade bekräftade att de tagit del av informationsbrevet och samtyckte till

intervjun. Enligt Bryman och Bell (2013) är nyttjandekravet en etisk aspekt att

också ta i beaktande vid en intervju och med det menar de att insamlat materi-

al endast får användas för det ändamål som det är avsett för. Allt inspelat

material hanterades enbart av uppsatsförfattarna och obehöriga har ej haft åt-

komst till materialet.
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4. Empiri

Kapitlet inleds med en kort presentation av de statliga företag som legat till grund för studi-
ens undersökning. Därefter redogörs resultaten från den empiriska undersökningen, varav
den största delen av materialet erhålls från de kvalitativa intervjuerna, medan vissa delar
kommer från dokumentanalysen av företagens hållbarhetsrapporter. Materialet i kapitlet
redogörs utifrån de teman och kategorier som formats på grundval av dataanalys och teorire-
dovisning.

4.1. Vattenfall

Vattenfall AB är en av Europas största elproducenter och deras huvudproduk-

ter är el, värme och gas. De ägs till 100 % av den svenska staten och försälj-

ningen under 2015 uppgick till 164 510 miljoner svenska kronor (Vattenfall

2016). Hos Vattenfall har vi intervjuat hållbarhetschefen för koncernen.

4.2. PostNord

PostNord AB:s huvudsakliga verksamhet är att erbjuda kommunikations- och

logistiklösningar till, från och inom Norden. Den svenska staten äger 60 % av

företaget och danska staten resterande 40 %. Försäljningen uppgick till cirka

40 000 miljoner svenska kronor för 2015 (PostNord 2016). Den intervjuade

hos PostNord är koncernens miljö- och kvalitetschef.

4.3. Svenska Spel

Svenska Spel AB är ett helägt statligt företag som erbjuder ett brett utbud av

spel i ett flertal olika kanaler. Deras försäljning för 2015 uppgick till 7 605 mil-

joner svenska kronor (Svenska Spel 2016). Hos Svenska Spel har vi intervjuat

en hållbarhetsspecialist.

4.4. Apoteket

Apoteket AB säljer läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och tjänster till

privatpersoner, vården, företag och organisationer. Företaget ägs till 100 % av

den svenska staten och Apotekets försäljning uppgick till 19 599 miljoner

svenska kronor under 2015 (Apoteket 2016). På Apoteket har vi intervjuat en

person som arbetar på avdelningen hållbarhet och juridik.

4.5. Systembolaget

Systembolaget AB säljer öl, vin och sprit utan vinstintresse och har ett sam-

hällsansvar att begränsa alkoholens skadeverkningar i Sverige. Företaget ägs till
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fullo av den svenska staten och under 2015 uppgick deras försäljning till 27

600 miljoner svenska kronor (Systembolaget 2016). Vi besökte Systembolagets

huvudkontor där två personer deltog i intervjun, en hållbarhetsekonom och en

hållbarhetssamordnare.

4.6. Sveaskog

Företaget Sveaskog AB är Sveriges största skogsägare med 14 % av den pro-

duktiva skogsmarken. Deras verksamhet är att sälja timmer och massaved samt

biobränsle. Företagets försäljning uppgick till 6 078 miljoner svenska kronor

under 2015 och de ägs till 100 % av svenska staten (Sveaskog 2016). Vi be-

sökte Sveaskogs kontor i Stockholm där vi intervjuade en HR-specialist och

som också är ansvarig för hållbarhetsredovisningen.

4.7. LKAB

LKAB är ett helägt statligt företag vars verksamhet är att för världsmarknaden

tillverka och leverera förädlade järnmalmsprodukter och tjänster för järntill-

verkning som ska skapa mervärde för kunderna. Deras försäljning för 2015

uppgick till 16 200 miljoner svenska kronor (LKAB 2016). På LKAB intervju-

ade vi en projektledare på avdelningen hållbarhet.

4.8. Avsikten med intressentdialogen och hur den förs i praktiken

Nedan följer en sammanställning av empirisk data från intervjuerna där företa-

gen beskriver sin avsikt med att föra en intressentdialog samt det praktiska

tillvägagångssättet.

Vattenfall betonar intressentdialogen som viktig och att det är kärnan i att vara

ett framgångsrikt företag. “Man måste förstå alla de intressenter som finns

runtomkring, [...] det är ju de som skapar ett berättigande till att man är ett

bolag och om man blir framgångsrik eller inte”. För att vara ett framgångsrikt

företag utgör intressentdialogen en viktig input i hur strategi och framtida af-

färsplan sätts menar Vattenfall. Även PostNord framhåller att avsikten med

intressentdialogen är att fånga in så mycket åsikter och information som möj-

ligt, för att veta att verksamheten förs åt rätt håll, att rätt avvägningar görs och

att de har rätt inriktning, både vad det gäller företaget i stort och för hållbar-

hetsarbetet. På så sätt utgör dialogerna en del av en omvärldsanalys. Som vik-

tigt poängteras dock att intressentdialogen inte är ett spår vid sidan av den
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dagliga verksamheten, eller något som förs specifikt för att göra en hållbar-

hetsredovisning utan att de använder sig av befintliga dialoger som pågår kon-

tinuerligt under året.

Vad intressenterna tycker om företaget är avgörande för hela dess existens

säger Svenska Spel och avsikten med att föra en intressentdialog enligt dem är

för att ständigt kunna bli bättre. Likaså är det ett viktigt verktyg för att kunna

hålla en god relation med sina intressenter, inte minst medarbetarna. Under

intervjun med Apoteket framhåller även de att avsikten med intressentdialogen

inte bara är att fånga upp information till redovisningen utan det är större än så

och syftar till att bestämma och sätta inriktningen på företaget, formulera mål,

stärka relationer och få insikt om sina risker. De menar att företagen själva inte

kan sitta på sin “egen kammare” och försöka bestämma sina risker och möj-

ligheter, utan det är något de måste lyssna sig till från utomstående grupper.

Likaså beskriver Systembolaget att de inte har en specialdialog inför just håll-

barhetsredovisningen utan att det är något som pågår löpande. “Intressentdia-

logen handlar ju om att ta reda på vad intressenterna tycker att vi ska jobba

med, och därmed också redovisa” framhåller Systembolaget. Vidare förklarar

de att dialogerna först och främst syftar till att påverka val av strategier och

därmed vad de ska arbeta med, vilket i slutändan är vad som ska avspeglas i

redovisningen. Dessutom menar de att det handlar om att få reda på hur de

lyckas med sin kommunikation, om man informerar tillräckligt och på rätt sätt

för att nå ut. På så sätt blir det som lyfts via dialogen med olika intressenter

under året en viktig input i redovisningen eftersom det till stor del ligger till

grund för det ansvars- och hållbarhetsarbete som förs i verksamheten. En

kontinuerlig kommunikation med intressenterna för att få reda på deras upp-

fattningar och krav utgör egentligen hela kärnan för att få vara verksamma,

med andra ord för att värna om sitt existensberättigande påpekar de.

“Hela förtroendefrågan hänger ihop med att man för en intressentdialog och

det handlar om att lyssna, men också att bli lyssnad på” säger Sveaskog och

påpekar således att det som kommer in via intressentdialogen ska kunna an-

vändas just i verksamhetsförbättrande syfte, för att utveckla verksamheten, för

att överleva som företag och därmed inte bara användas som ett underlag för

hållbarhetsredovisningen. Kommunikationen blir ett viktigt verktyg för att få

reda på hur olika intressentgrupper betonar eller tycker olika frågor är viktiga

att arbeta med menar de, och poängterar vidare “[...] att en del av det blir en

hållbarhetsrapport, det är viktigt, men på något sätt, om det bara skulle hamna

i hållbarhetsrapporten och inte komma verksamheten tillgodo då hade vi inte
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vunnit någonting i mina ögon. Då hade vi kanske kunnat prestera en bra håll-

barhetsrapport, men det måste hänga ihop”. LKAB framför på liknande sätt

att rapporteringen bara är en del av det stora hela och att den främsta avsikten

med intressentdialogen är att den har en inverkan på hållbarhetsarbetets ut-

formning. Som företag idag måste man förhålla sig till omvärlden eftersom vi

lever i en värld där människor ser och tycker till om företagen hela tiden, där-

för är det grundläggande att veta vad intressenterna tycker är viktigt eller tyck-

er att företaget ska bli bättre på, “[...] det är liksom vår license to operate” sä-

ger LKAB vid intervjun.

Samtliga företag för fram att ägarna, i detta fall staten, självfallet utövar påver-

kan på verksamheten i och med deras ägardirektiv om att alla statliga bolag ska

upprätta hållbarhetsrapporter i enlighet med GRI. Däremot – förklarar de –

går inte ägarna in och detaljstyr verksamheten, de ställer främst krav. Något

som framhålls genomgående av alla företagen är att intressentdialogen skulle

genomförts oavsett kravet från staten, men att de representerar en viktig och

inflytelserik intressentgrupp. Systembolaget betonar att staten har en ägarpo-

licy som säger precis vad som ska göras i vissa fall. Att de som statligt ägda ska

agera föredömligt när det kommer till hållbarhet är så klart något som är sty-

rande menar de, men betonar att det samtidigt finns samma förväntan från

samhället, även om de inte uttrycker det lika tydligt som ägarna. Det ökade

fokuset på hållbarhetsfrågor generellt i samhället har en inverkan på att visa

sitt ansvar fullt ut – som ett svar på omgivningens förväntan avslutar System-

bolaget.

Identifieringen av Vattenfalls intressenter sker genom en kartläggning av vilka

som påverkas av deras verksamhet längs alla steg i värdekedjan. De är av den

åsikten att ingen intressentgrupp är viktigare än någon annan och därmed görs

ingen ytterligare prioritering bland grupperna för att avgöra vilka de för en

dialog med, de har en dialog med alla identifierade intressentgrupper. Det kri-

terium som PostNord använder sig av för att identifiera sina intressenter är –

de som påverkar eller de som blir påverkade av dem, både ekonomiskt och

verksamhetsmässigt. Någon särskild prioritering görs inte av vilka de ska föra

en dialog med utan det förs med alla identifierade, och inget nytt urval genom-

förs löpande utan det förändras i takt med att marknaden förändras.
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Svenska spel upplever att de har många intressentgrupper i och med att de är

ett statligt bolag och menar att det är ett löpande arbete med att identifiera

intressentgrupperna. I hållbarhetsredovisningen har de dock valt att redovisa

nio identifierade intressentgrupper där en prioritering har gjorts utifrån krite-

riet vilka som har störst inflytande på dem och störst intresse för deras verk-

samhet och hållbarhetsarbete. Apoteket förklarar att de identifierar sina intres-

senter utifrån kriteriet – de som påverkar dem eller att Apoteket blir påverkade

av intressenterna, och konstaterar att det blir en subjektiv bedömning av vilka

som går in under kriteriet.

Enligt Systembolagets är det tydligt vilka deras intressentgrupper är och för-

tydligar att det inte görs någon direkt kartläggning av intressenter varje år.

Däremot kan det löpande “utkristalliseras undergrupper till de stora intres-

sentgrupperna” som blivit identifierade sedan många år tillbaka framhåller de.

Identifierade intressentgrupper går dock in under kriteriet att Systembolaget

påverkar dem genom sin verksamhet eller att de påverkar Systembolaget på

något sätt. Likaså använde Sveaskog och LKAB det kriteriet när de en gång i

tiden identifierade sina intressentgrupper. LKAB kommunicerar med ungefär

samma intressentgrupper varje år, det kan variera något men konstaterar att

det över tid är i stort sett samma intressentgrupper.

Nedan presenteras en tabell som åskådliggör samtliga medverkande företag

samt en sammanställning av de metoder eller kanaler som används för att föra

en dialog med vardera intressentgrupp. Tabellen är baserad på den dokument-

analys som gjorts av företagens hållbarhetsrapporter och information som er-

hållits via intervjuer.
Tabell 1: Sammanställning av samtliga företags dialogmetoder

Intressenter Exempel löpande dialogmetoder Djupundersökning
Vattenfall Ägare

Kunder

Regelbunden dialog, möten

Enkätundersökningar, intervjuer,
fokusgrupper, Vattenfall Reputation
Monitor (VRM)

Intervjuer, rundabordssamtal,
workshops, möten Vattenfall Repu-
tation Monitor (VRM)

Enkätundersökningar, intervjuer,
Vattenfall Reputation Monitor

Genomför en djupare
undersökning en gång
om året i form av dju-
pintervjuer med samtliga
intressentgrupper. Tar
hjälp av externt företag.

Politiska beslutsfattare

Medborgare
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Nätmyndigheter

(VRM)

Intervjuer, rundabordssamtal,
workshops, möten, Vattenfall Repu-
tation Monitor (VRM)

Intervjuer, rundabordssamtal,
workshops, möten, Vattenfall Repu-
tation Monitor (VRM)

Möten

Rundabordssamtal

Medarbetarundersökningar, enkäter

Intervjuer, möten, Vattenfall Repu-
tation Monitor (VRM)

Intresseorganisationer

Finansiella intressenter

Leverantörer

Medarbetare

Media

PostNord Kunder

Ägare

Samhälle

Medarbetare

Affärspartners

Kapitalmarknad

Kundmöten, kundtjänst, konferen-
ser, mässor, twitter, dialog med
chaufförer och brevbärare, service-
nät, kund- och anseendeundersök-
ningar

Årsstämma, års- och hållbarhetsre-
dovisning, delårsrapportering, kon-
tinuerlig dialog via samtal och mö-
ten

Dialoger med myndigheter, politiker
och opinionsbildare, studenter. Dia-
loger och samarbeten med bransch-
organisationer, intresseorganisation-
er

Utvecklingssamtal, arbetsplatsträf-
far, medarbetardialoger, medarbetar-
undersökningar, kommunikat-

med fackliga organisationer

Leverantörsmöten, enkäter, upp-
handlingar och inköpsförhandlingar,
dialog med ombud

Delårsrapporter, års- och hållbar-
hetsredovisning, möten och samtal
med analytiker och investerare
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Svenska
Spel

Kunder

Ägare

Intresseorganisationer

Medarbetare

Kunddialog i sociala medier, kund-
support
Dialog med finans-, närings- och
socialdepartementet, samarbetsavtal
med Riksidrottsförbundet mot
matchfixning, internt etiskt råd för
samordning av bolagets marknads-
kommunikation, utbildning i mänsk-
liga rättigheter för bolagets spons-
ringsmottagare

Deltagande vid spelberoendeföre-
ningars stödgrupper för spelbero-
ende, löpande dialog med spelbero-
endeföreningar och öppenvård,
forskningsråd och forskningsdagen,
utbildning av affärspartner och om-
bud i spelansvar, samarbete med
Svenska Fotbollförbundet för att
motverka matchfixning

Interna utbildningar/kurser, internt
talangprogram, medarbetar- och
lönesamtal, årlig medarbetarenkät,
facklig samverkan, intranätet

Genomför en djupare
intressentanalys vartan-
nat år i form av djupin-
tervjuer med relevanta
intressentgrupper. Tar
hjälp av externt företag
med att genomföra
undersökningen.

Apoteket Ägare

Vårdkunder

Konsumenter

Medarbetare

Leverantörer

Intresseorganisationer

Ägarpolicy, ägardialog, bolags-
stämma, seminarier

Möten, förfrågningsunderlag, avvi-
kelser och synpunkter, kundservice

Kundmöten, kundundersökningar,
kundservice, system för avvikelser
och förbättringsförslag

Ledarforum, medarbetarmöten,
medarbetarundersökning, systema-
tiskt arbetsmiljöarbete, intranätet,
kompetenskollen, system för för-
bättringsförslag, farmaceutbarome-
tern, arbetsmarknadsdagar, nation-
ella praktikrådet

Möten, mejl, telefon, dialog inför
intag av ny produkt eller leverantör,
avtalsförhandling, revisioner.

Mejl, telefon, möten, seminarier,
forum

Genomför en större
undersökning vartannat
år i form av enkäter och
intervjuer med samtliga
intressentgrupper.
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Media

Politiker/Myndigheter

Alla media, löpande pressmeddelan-
den, ställer upp på intervjuer

Personliga möten, seminarier och
paneldebatter, apoteket.se

System-
bolaget

Kunder

Ägare

Medarbetare

Leverantörer

Kundundersökningar

Kontinuerlig ägardialog, bolags-
stämma, seminarier

Kontinuerliga medarbetarsamtal,
medarbetarundersökningar, etikdia-
loger, arbetsmiljökommitté och
samverkansavtal (träffar med arbets-
givar- och personalrepresentanter
från olika fackföreningar)

Löpande dialoger med leverantörer
och branschorganisationer, leveran-
törsträffar, studiebesök i producent-
länder

Inför 2015 års redovis-
ning gjordes en uppdate-
ring av tidigare års vä-
sentlighetsanalys i form
av enkätundersökning
med relevanta intres-
sentgrupper. Hjälp av
extern part.

Sveaskog Kunder

Ägare

Låneinstitut, kreditgivare

Medarbetare

Entreprenörer

Virkesleverantörer

Turismföretagare

Rennäringen

Undersökning nöjd kundindex, lö-
pande affärsutvecklingssamtal,
kundsynpunkter tas emot i ett verk-
samhetsledningssystem

Bolagsstämma, styrelsemöten, dialog
med styrelsens ordförande

Företagspresentationer, affärssamtal

Medarbetarsamtal och medarbetar-
dagar, medarbetarundersökningar,
ledardagar, ledarprogram, facklig
samverkan, arbetsplatsmöten

Undersökning nöjd entreprenörs-
index, affärsutvecklingssamtal, upp-
följningar

Undersökning nöjd leverantörsin-
dex, FSC-samarbete, skogsdagar

Ekoparksinvigningar, jaktledarträf-
far, samråd, affärssamtal

Samråd kring skogsbruksåtgärder,

Genomför en djupare
undersökning vartannat
år i form av enkäter till
kunder, medarbetare,
entreprenörer och leve-
rantörer
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Myndigheter

Naturvårdsorganisationer

samverkan inom svenska FCS

Samråd kring ekoparker och invig-
ningar, bolagsstämma,

Exkursioner, samarbeten

LKAB Kunder

Medarbetare

Leverantörer & entrepre-
nörer

Närboende

Samebyarnas intressen

Besöksnäring

Intresseorganisationer

Ägare

Myndigheter & Lagstiftare

Skolor, Universitet &
Högskolor

Kontinuerlig dialog i olika forum
och samverkansprojekt

Informellt och formellt i form av
arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal,
strategidagar, skyddsombudsmöten
och medarbetarundersökningar

Regelbundna möten och leveran-
törsdagar för samsyn i viktiga frågor

Flera olika kontakt- och dialogvägar
exempelvis informationskontor,
samråd och utgivning av tidskrifter

Dialog och ett flertal samverkansav-
tal med samebyar som berörs av
verksamheten

Enskilda och allmänna möten med
andra viktiga näringar i regionen

Dialog och samrådsmöten med in-
tresseorganisationer som represente-
rar miljö, naturvärden och samhälls-
omvandling. Branschsamverkan
genom medlemskap i bland annat
Euromines och SveMin

Styrelsemöten och årsstämman

Offentliga och enskilda möten såväl
nationellt med berörda myndigheter,
Länsstyrelse och kommuner, som
internationellt

Löpande dialog och projektbaserade
samarbeten med skolor och utbild-
ningar med högskolor och universi-
tet

Genomför en djupare
intressentanalys vartan-
nat år med samtliga in-
tressentgrupper i form
av telefonintervjuer. Tar
hjälp av externt företag



43

Vattenfall utvecklar under intervjun att vid de tillfällen de använder sig av en-

käter finns alltid öppna frågor med, gärna inledningsvis, för att inte leda intres-

senten till att svara på ett visst sätt genom förvalda svarsalternativ. Både

Svenska Spel och Sveaskog är av samma mening kring vikten av att alltid ha

med öppna frågor i en enkätundersökning. Något som återkommer hos flerta-

let av företagen är att vid enkätundersökningar ta hjälp av ett externt företag

som sköter urval och undersökning, just för att få statistiskt säkerställt un-

derlag.

Sveaskog nämner under intervjun att deras verksamhetsledningssystem, som

kallas svara, också utgör en viktig kanal för att få in synpunkter. Dock fram-

hålls att det inte alltid blir en dialog men att det ändå ger kunskap om var man

har sina risker och svagheter, något som de sedan kan jobba med att förbättra.

Kundtjänst är ett annat exempel på metod eller forum för dialog som beskrivs

under flertalet intervjuer, något som ger intressenter möjlighet att komma in

med såväl synpunkter som frågor.

Vad det gäller fördelar eller nackdelar som upplevs av företagen i olika meto-

der så påpekar Svenska Spel bland annat att fysiska möten är oslagbara, till

exempel så nämner de “att sitta ner med representanter från Näringsdeparte-

mentet [ägarna] i en timma ger mer än vilken djupintervju som helst [...] just

att man kan bolla och det blir inte heller lika statiskt som en enkät.” Samtidigt,

förklarar de, handlar det om att dokumentera de möten och det man gör som

en intressentdialog, annars är det “bara” ett möte. LKAB beskriver i sin tur

workshops som fördelaktigt då man genom en sådan metod kan få idéer och

tankar av varandra. Ytterligare ett forum för dialog med intressenterna är soci-

ala medier, något som flera företag lyfter fram under intervjuerna. Svenska

Spel nämner, då de pratar om sociala medier som metod, att det till stor del

kan bli en informativ kanal, där de kommunicerar till sina intressenter, men

förtydligar att de även besvarar mycket frågor där. Det framhålls även bland

samtliga företag att det sällan används en enda metod för att kommunicera

med sina intressenter, utan att det ofta är en kombination av flera olika meto-

der inom en och samma intressentgrupp för att föra en löpande dialog.

Genomgående för alla företag är att dialogen förs kontinuerligt hela året med

hjälp av flera olika metoder. Vad det gäller omfattningen på dialogen poängte-

rar Vattenfall att det sker dialoger hela vägen från styrelsenivå ner till enskilda

medarbetare och att det därför är svårt att uttrycka hur ofta det sker. Enligt
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PostNord sker dialoger dagligen, framförallt via kundtjänst eller kundmöten,

medan exempelvis enkäter sker vid bestämda tillfällen. Även Svenska Spel,

Apoteket, Systembolaget, Sveaskog och LKAB framhåller att dialoger sker

kontinuerligt, “vi har ju massor med intressentdialoger, hela tiden med våra

intressenter på olika nivåer”, säger Systembolaget.

När det kommer till ansvaret för och genomförandet av dialogen betonar Vat-

tenfall att dialogen är något som måste vara integrerat i hela verksamheten, det

sker inte på ett ställe utan alla som är en del av organisationen arbetar med in-

tressentdialogen på ett eller annat sätt. PostNord beskriver att varje avdelning

är ansvarig för att en dialog med intressenterna genomförs inom just den av-

delningen, men att det även sker ett samarbete i hela verksamheten. Även

Svenska Spel framhåller att dialogerna genomförs på varje avdelning i hela

organisationen. Hos Apoteket finns det en ansvarig för respektive intressent-

grupp inom organisationen. Det gäller också att väva in frågor kring hållbar-

hetsarbete så mycket det går i de möten som redan förs säger Apoteket. De

framhäver också att det finns två delar av genomförandet av dialogen, dels är

det den löpande dialogen och sedan görs kompletterande enkäter eller inter-

vjuer där det finns behov inför redovisningen en gång per år. Systembolaget

bekräftar att både hållbarhetsarbete och intressentdialogen även i deras organi-

sation är en integrerad del som alla arbetar med och har ansvar för, “vi har inte

samlat hållbarhetsmänniskorna i en avdelning utan försöker verkligen integrera

det i hela processen och verksamheten”, säger de. I Sveaskogs fall har de utsett

speciellt ansvariga inom varje område för dialogen. LKAB säger att det varie-

rar vem som sköter dialogen beroende på vilken intressentgrupp det handlar

om.

Det är möjligt för de anställda att vidarebefordra information som de får del

av i sina dagliga interaktioner med intressenter i samtliga intervjuade företag.

Den vanligaste vägen enligt PostNord är via chef, men de har även ett system

där alla i organisationen kan lägga in information de får del av. Svenska Spel

lyfter fram intranätet som en viktig kanal för att föra vidare information, något

även Apoteket nämner som viktig källa för att kommunicera internt. Apoteket

utvecklar att anställda kan logga förslag eller liknande som kommer in från

intressenter i ett verksamhetssystem. I Systembolagets fall arbetar de mycket

med medarbetardialoger och menar att anställda då har möjlighet att föra vi-

dare sådant som fångats upp, likaså nämns intranätet även här som en viktig

kanal för intern kommunikation. Sveaskog har ett verksamhetssystem där såväl
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interna som externa synpunkter kan loggas, en svårighet som lyfts fram är att

det ibland kan vara svårt att veta vad som ska registreras som en dialog.

Under intervjuerna framkommer det att beroende på vilken metod som an-

vänds vid dialogen skiljer sig kontaktinitiativet åt, vid organiserade dialoger,

såsom exempelvis enkätundersökningar, är det företagen själva som tar kon-

takt. Alla företagen belyser dock att det är möjligt för intressenter att kontakta

företagen för att lämna synpunkter vilket främst sker genom kundtjänst, men

även via andra kanaler. Systembolaget uttrycker att det hela tiden är en ömse-

sidig dialog med intressenterna. Kontakten inleds från båda håll menar Post-

Nord, vem som tar kontakt i det specifika fallet beror helt på vilken intressent-

grupp och vilken metod det rör sig om.

Vilka områden eller ämnen som tas upp vid dialogen styrs enligt Vattenfall av

vad som adresserats genom olika kanaler och även vad som tidigare lyfts upp

som väsentligt. De säger att vissa frågor alltid är med i en diskussion och dessa

har generats utifrån tidigare erfarenheter, men förtydligar också att det styrs av

vad intressenterna själva lyfter fram och att det på så sätt är en mix av öppna

och förbestämda frågor. PostNord använder sig, vid enkätundersökningar, av

en del standardiserade frågor som finns att köpa på marknaden bland annat i

syfte att kunna jämföra sig med andra verksamheter, men specifika frågor

läggs till utifrån vad som anses väsentligt att ta upp. När det kommer till kana-

ler så som kundtjänst, sociala medier eller daglig interaktion med olika parter

är det öppet för intressenten att lyfta de frågor eller lägga fram vilka åsikter de

vill fortsätter PostNord. Svenska Spel nämner att vid dialog med ett större

antal intressenter har frågorna sin utgångspunkt i de identifierade väsentliga

hållbarhetsområdena och vid intervjuer sätter de frågorna tillsammans med det

externa företaget som utför undersökningarna. Systembolaget framhåller att de

delvis själva tar initiativ till frågeställningar, exempelvis vid leverantörsträffar,

men att de även lyssnar in vad intressenterna anser är väsentligt att lyfta via

olika kanaler. Vid rundabordssamtal till exempel kan de ibland vara proaktiva

och låta intressentgrupper öppet diskutera med varandra. Detsamma gäller

Sveaskog, de framhåller att i större undersökningar är frågorna kopplade till

väsentlighetsanalysen, i övriga dialoger är det metoden som avgör vilka ämnen

och frågor som tas upp och att det alltid finns möjlighet för intressenterna att

komma med egna frågor. LKAB har GRI som utgångspunkt vid bestämman-

det av frågor men lägger även till egna delar samt att det externa undersök-

ningsföretaget bidrar med lämpliga frågor.
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4.9. Hur resultaten av dialogen används i samband med upprättan-
det av hållbarhetsredovisningen

I följande avsnitt presenteras en sammanställning av empirisk data från inter-

vjuerna där företagen beskriver hur de går vidare med den information som

erhålls via dialogen med intressenterna.

Vid bearbetning av den information som kommit in finns det enligt Vattenfall

inte någon färdig formel vilken information som ska prioriteras, “det blir mer

en kvalificerad bedömning av all den input som kommer från alla olika grup-

peringar”, förklarar de. På grundval av det förs sedan en diskussion med kon-

cernledningen och styrelsen kring vad som ska prioriteras. Hos PostNord

sammanställs de enskilda undersökningarna och sedan analyseras det av den

som är ansvarig för just det verktyget.

Svenska Spel beskriver bearbetningen av all information som ett omfattande

arbete, “vi går ju liksom in och tittar på respektive intressentgrupp, vad som

har kommit fram, säger alla samma sak, finns det likheter mellan grupperna, är

det någonting som sticker ut?”. Apoteket instämmer i att det är ett stort arbete

att samla alltihop där de framhäver den löpande dialogen som svårast att

sammanställa. Vad det gäller de löpande dialogerna säger även Systembolaget

att det är en utmaning att sammanställa dialogerna, det är svårt att systematiskt

fånga upp den på ett bra sätt. Efter en diskussion, prioritering och val av in-

formation berättar Sveaskog att de övergripande kan se vad som ska användas

till hållbarhetsredovisningen. Ofta ska mycket av den information som kom-

mer in via dialoger ut i verksamheten för att det är där det kan lösas tillägger

de. LKAB:s sammanställning inför hållbarhetsredovisningen består av tre de-

lar; en del intressentdialog, en del omvärldsanalys och en intern analys, och

med dessa delar sammantaget tar de fram en väsentlighetsanalys.

För att balansera motstridiga åsikter understryker Vattenfall att de dels måste

beakta vad som är lagdrivet men även vad den större skaran intressenter ser

som väsentligt. Sedan måste det finnas en bra balans mellan att aktiviteterna är

hållbara och samtidigt ge tillräckligt mycket finansiell bärkraft så att det kan

fortsätta menar Vattenfall. PostNord säger att de gör en sammanvägning där

eventuell påverkan på deras finansiella och icke-finansiella mål vägs in. När

Apoteket hanterar olika eller motstridiga åsikter har de en prioriteringsordning

där kunden är först och sedan ägaren och medarbetarna. En avvägning av

åsikterna görs också mot Apotekets strategi. Sveaskog hanterar frågan på ett
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liknande sätt när de sammanväger åsikterna, det vägs samman med deras stra-

tegi där företagets långsiktiga strategi och inriktning är avgörande i slutändan.

Systembolaget menar att det är mycket frågor och åsikter som hanteras lö-

pande under året vilket gör att de sällan sitter inför redovisningen och funderar

på vad de ska välja. LKAB prioriterar främst områden som de bedömer att de

har störst möjlighet att påverka i deras arbete.

Främsta användare av hållbarhetsredovisningen tror Svenska Spel är ägare,

politiker, stat och myndigheter. Vattenfalls uppfattning om intressentgrupper-

na är att alla olika grupper använder hållbarhetsredovisningen och de är därför

noggranna med att inte enbart rapportera ur någon specifik intressentgrupps

perspektiv, “vi vill inte hamna i en sådan fåra att vi bara rapporterar utifrån

investerares perspektiv, utan att vi verkligen får bredden” säger de. Som

främsta användare av sin hållbarhetsredovisning nämner de dock NGO:s, in-

vesterare och kunder. Just investerare lyfter även PostNord fram som använ-

dare av rapporten. Systembolaget å andra sidan, till skillnad från Vattenfall,

upplever att kunderna inte är den stora användaren av rapporterna, men att

kunderna trots det är med och styr vad de arbetar med. De belyser även att

rapporten är som ett internt uppslagsverk som medarbetare använder, övriga

användare av rapporterna säger de är politiker och beslutsfattare samt ägarna

och staten. Även PostNord förklarar att det främst är internt rapporten an-

vänds, som ett uppslagsverk. Enligt Sveaskog använder ägarna hållbarhetsre-

dovisningen flitigt, men tror även att naturvårdsorganisationerna läser den.

LKAB instämmer i att ägarna är den främsta användaren, men tror eventuellt

att kunder också tar del av den för att säkerställa att de är ett företag som kan

leverera då de anser att förtroendet sitter i hur hållbarhetsrisker sköts. Apote-

ket framhåller att rapporten används av medarbetarna och ägare. Den läses

även av potentiella samarbetspartners som är intresserade att inleda ett samar-

bete med Apoteket.

Majoriteten av företagen beskriver under intervjuerna att det inte finns en spe-

cifik dialogmetod som utgör bättre underlag för att bestämma innehållet i den

slutliga hållbarhetsredovisningen, det behövs snarare en mix av metoder. Sve-

askog beskriver att de tittar på vad som kommit in genom de olika kanalerna

och att det ger en sammantagen bild av vad som är viktigt. Likaså förklarar

Apoteket att det är en sammanfattning av alla löpande dialoger under året i
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kombination med de djupare intervjuerna eller enkäterna som brukar göras

vartannat år som bland annat ligger till grund för att avgöra innehållet i redo-

visningen. Även Svenska Spel och Systembolaget nämner att de större eller

djupare undersökningarna som görs varje, eller vartannat, år blir statistiskt sä-

kerställda och tydliga i vad intressenter tycker är viktigt och därmed ett bra

underlag till vilken information som ska lyftas fram i redovisningen. De dju-

pare intressentanalyserna som görs vartannat år, i form av djupintervjuer med

olika intressentgrupper, går på sätt och vis rakt in i hållbarhetsredovisningen

och GRI säger Svenska Spel, och förklarar vidare att resultaten av intressenta-

nalysen sedan ligger till grund för kommande väsentlighetsanalys.

Det är utifrån väsentlighetsanalysen vi vet vad vi ska fokusera på, både vad det

gäller vilka GRI faktorer man ska fokusera på och vad som ska beskrivas i

hållbarhetsredovisningen, berättar PostNord. De beskriver vidare att när de

senast gjorde en omfattande väsentlighetsanalys tog de fram en bruttolista på

hållbarhetsaspekter, dels grundade på hållbarhetsaspekter som GRI föreslår,

men även områden eller aspekter som de själva ansåg viktiga för verksamhet-

en. Intressenterna fick därefter svara på, eller verifiera, vilka aspekter och frå-

gor de tyckte var viktigast att företaget fokuserar på i sitt hållbarhetsarbete och

vad de vill att företaget ska kommunicera, ett tillvägagångssätt som samtliga

företag är eniga i när det gäller väsentlighetsanalysens utförande. Både Apote-

ket och Systembolaget berättar att de genom väsentlighetsanalysen får fram

vilka hållbarhetsområden och aspekter som intressenterna anser mest väsent-

liga och även vad som anses viktigast från ett internt perspektiv. Även Vatten-

fall, Svenska Spel, Sveaskog och LKAB förklarar att det är med hjälp av vä-

sentlighetsanalysen de kan få fram vad som är väsentligt för den stora massan

och därmed vilka områden som behöver adresseras i hållbarhetsredovisningen.

De hållbarhetsaspekter som genom väsentlighetsanalysen visar sig vara viktiga

för intressenterna, och även för företaget, får följaktligen större plats i hållbar-

hetsredovisningen förklarar Systembolaget. PostNord berättar att den löpande

intressentdialog som pågått under året med olika intressentgrupper också är

direkt kopplad till väsentlighetsanalysen. ”Då tittar vi på, vad tycker våra in-

tressenter är viktigast att vi faktiskt beskriver?” säger PostNord. På så sätt lig-

ger intressentdialogen till grund för hållbarhetsaspekter som finns med i vä-

sentlighetsanalysen, de som inte kommer från GRI:s bruttolista. Likaså klargör

Sveaskog att de tittar på vad som lyfts och kommit in via intressentdialogen

under året och gör en bedömning om det som intressenterna har framfört
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skulle påverka en förändring i väsentlighetsanalysen. Systembolaget förklarar

att löpande dialoger, som pågår under året, kanske inte i första hand ligger till

grund för vad som ska tas med i redovisningen, utan snarare för att veta vad

de ska arbeta med.

Apoteket nämner, när de berättar om väsentlighetsanalysen, att de inte börjar

från scratch varje år och undersöker vilka aspekter som intressenterna tycker

är väsentligast. Istället för att börja om från grunden varje år förklarar de att de

snarare överblickar om det är något som förändrats i verksamheten som ger

anledning till att justera listan. Även Systembolaget belyser att de inte börjar

om från noll varje år och frågar intressenterna vad de tycker är väsentligt att

fokusera på. På likartat sätt talar Vattenfall om dialogen som förs inför väsent-

lighetsanalysen som en checklista för att se till att allting finns med, ser de att

väsentliga saker inte kommer med i själva rapporten så måste informationen

istället finnas med på hemsidan.

Vattenfall betonar att GRI-ramverket också styr vad som står med i den slut-

liga hållbarhetsredovisningen. Svenska Spel, Sveaskog, LKAB och Systembo-

laget framhåller att övergången till GRI G4 har underlättat för att göra håll-

barhetsredovisningen mer fokuserad på det väsentligaste. Det är dock ingen

lätt balansgång uttrycker Systembolaget, ställningstaganden måste göras under

hela framtagningsprocessen kring vad som ska tas med i rapporten och vad

som istället hänvisas till hemsidan. ”Det är det som är utmaningen, att välja

omfattningen på innehållet” förklarar de. Det finns inte utrymme att skriva om

allt arbete som förs kring hållbarhet, det som bör tas med är framförallt vad

som hänt under året, hur målen gått, vad som kommit in från intressenterna

och vilka frågor som lyfts men ”om vi inte skriver om det så är det som att det

inte existerar” framhåller Systembolaget. De flesta är eniga om att information

som inte tas med i hållbarhetsredovisningen istället ska hamna på hemsidan,

för att försäkra att inget viktigt undanhålls.

Svenska Spel belyser att transparens är en del av GRI, och menar att det är

viktigt att även skriva om sina brister. Vattenfall försöker berätta om deras

utmaningar och hur de arbetar med dem. Likaså betonar Systembolaget, Sve-

askog och PostNord att det är viktigt för trovärdigheten att både utmaningar

och sådant som gått bra framgår av hållbarhetsredovisningen. Sveaskog tilläg-

ger dock att det såklart är lättare att skriva om sådant som gått bra. Apoteket

menar att de även måste berätta om sådant som gått dåligt, dock belyser de att

det tenderar att väga mer åt det positiva hållet. LKAB hävdar att de det senaste

året har blivit bättre på att framställa tydligare problemområden.
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5. Analys

Studiens syfte är att bringa klarhet i företagens avsikt med att föra en intressentdialog samt
öka kunskapen kring hur intressentdialogen förs i praktiken. Vidare syftar studien till att
reda ut om och i så fall hur dialogen används i samband med upprättandet av hållbarhetsre-
dovisningen. I kapitlet tolkas och analyseras det empiriska materialet med hjälp av den
framställda teoretiska referensramen.

5.1. Avsikten med intressentdialogen och hur den förs i praktiken

Nedan följer en analys av företagens avsikt med att föra en intressentdialog

samt det praktiska genomförandet, där den teoretiska referensramen appliceras

på det empiriska materialet.

I studien belyser företagen genomgående att de inte för en dialog med sina

intressenter som en separat del av verksamheten, inte heller genomförs det

enbart för hållbarhetsredovisningens syfte. Det framgår att de upplever ett

ansvar gentemot sina intressenter att lyssna till vad de efterfrågar och anser

viktigt att arbeta med. För att kunna ge svar på det är kommunikationen med

intressenterna något som samtliga företag förtydligar är av stor betydelse för

verksamhetens överlevnad, framgång och existens. Det är något som tydligt

kan kopplas till att intressenterna på ett eller annat sätt ska legitimera verksam-

heten, ett motiv som går hand i hand med föreställningen om sociala kontrakt

mellan organisationen och samhället inom vilket de verkar, en idé som är cen-

tral inom legitimitetsteorin (Deegan & Unerman 2011). Legitimitet och rätten

att vara verksamma är något som åtföljs och måste förtjänas genom att agera

på ett sätt som lever upp till de förväntningar och krav som finns bland intres-

senter (Suchman 1995), vilket tydligt yttrar sig under intervjuerna med de stat-

liga företagen. “En kontinuerlig dialog med intressenterna för att få reda på

deras uppfattningar och krav utgör egentligen hela kärnan för att vara verk-

samma” uttryckte exempelvis Systembolaget under intervjun. Således handlar

dialogen om att få reda på de förväntningar som finns i samhället och genom

att agera i linje med dessa värnar företagen om sitt existensberättigande, något

som utgör navet inom legitimitetsteorin (Deegan & Unerman 2011).

Inte helt överraskande dyker ägarna, i det här fallet staten med sina krav, upp

som en viktig intressentgrupp med en tydlig påverkan på att företagen ska

agera på ett visst sätt. Exempelvis betonas bland företagen den påverkan som

statens ägardirektiv har. I och med att alla statligt ägda företag ska ta fram en
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hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI innebär det indirekt ett krav på att

genomföra och dokumentera sitt intressentengagemang. Genom att applicera

det synsätt som DiMaggio och Powell (1983) framför inom ramen för nyin-

stitutionell teori kan en jämförelse dras mellan statens krav och tvingande iso-

morfism. I det här fallet påverkar staten på vilket sätt eller efter vilka regler

företagen ska redovisa. Å andra sidan framhåller företagen själva en tydlig be-

toning på att intressentdialogen skulle förts ändå, oavsett statens krav. Som

förklaring anges bland annat att det är ett väsentligt verktyg för att veta hur de

ska lägga upp sina strategier kring hållbarhetsarbetet och att dialogen på så sätt

ligger till grund för att ta in åsikter om hur omgivningen tycker att de ska ar-

beta, något som sedan ska återspeglas i redovisningen. Här blir det således in-

tressant att återkoppla till den betydelse som intressentdialogen hänförs i tidi-

gare forskning vad det gäller dess inverkan på företagens strategi för hållbar-

hetsarbete (Golob och Podnar 2014; Hess 2008; Larsson & Ljungdahl 2008,

Maon et al. 2009). Den innebörd som Golob och Podnar (2014) ger intres-

sentdialogen är att företag, genom dialogen, kan lära vilka frågor som är viktiga

bland intressentgrupper, och därmed erhålla kunskap om vilka frågor som bör

tilldelas betydelse i strategierna kring hållbarhets- och ansvarsarbetet.

Om den nyinstitutionella teorins synsätt och DiMaggio och Powells (1983)

argumentation kring nyinstitutionell påverkan anammas fullt ut landar reso-

nemanget troligtvis i att företagen inte har något eget motiv eller avsikt med att

föra en dialog med sina intressenter. Ett liknande resonemang blir resultatet av

Pfeffer och Salanciks (1978) teori om att det är intressenterna som styr och

formar företagen. Ett påstående som dock inte kan anses helt berättigat ef-

tersom företagen i undersökningen själva delger intressentdialogen ett tydligt

värde för hela deras existens och som ett viktigt verktyg för att bestämma in-

riktning på företaget samt få insikt om eventuella risker, ett resonemang som

följer van Huijestee och Glasbergen (2008).

Det kanske kan tyckas förvirrande att legitimitetsteorin och nyinstitutionell

teori ofta används för att ge svar på varför företag väljer att upprätta hållbar-

hetsrapporter, men i sin förlängning finner vi de i detta sammanhang vara väl

lämpade för att tolka avsikten med intressentdialogen och därmed ge en ökad

förståelse för varför, utifrån företagens perspektiv, intressentdialogen är viktig.

Legitimitetsteorin kan därmed tas i anspråk för att förklara varför företagen

antar ett visst förfaringssätt, det vill säga genomför en intressentdialog. Medan

nyinstitutionell teori i sin tur kan appliceras, på en bredare nivå, för att hjälpa
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till att tolka varför företagen utför vissa handlingar, till följd av institutionell

påverkan.

De flesta företagen är samstämmiga i att deras intressenter är de grupper som

antingen påverkar eller påverkas av verksamheten. Denna kartläggning kan

följaktligen härledas till Freemans (1984) etablerade definition av intressenter.

Trots att företagen utgår från samma kriterium för att definiera sina intressen-

ter innebär det nödvändigtvis inte att de identifierar samma intressentgrupper,

det skiljer sig åt beroende på i vilken bransch företaget är verksamt.

Pedersen (2006) beskriver identifiering och prioritering av intressenter som en

av tre faser i dialogprocessen och belyser även att den kan upplevas problema-

tisk i och med att det inte går att föra en dialog med alla intressenter. I under-

sökningen framhåller dock flera av företagen att en kartläggning genomförts

sedan lång tid tillbaka och att det därefter inte görs någon ny identifiering varje

år. Det tydliggörs även att de intressentgrupper som prioriteras att ha en dialog

med är relativt bestående över tid och att helt nya intressentgrupper sällan dy-

ker upp. De förändringar som sker förekommer i sådant fall framförallt inom

grupperna. Den problematik som såväl Pedersen (2006) som Vos (2003) bely-

ser kring identifiering och prioritering verkar således inte upplevas på samma

sätt i praktiken bland företagen i studien. Systembolaget uttrycker att det är

givet vilka intressentgrupper de har och upplever det inte särskilt problema-

tiskt, ett resonemang som återkommer bland flera av företagen. Enligt Ljung-

berg och Barkland (2010) kan kartläggningen av intressenterna, för den erfarna

organisationen, ibland upplevas väl teoretisk till sin natur och menar att orga-

nisationer ofta har god kännedom om vilka intressentgrupperna är samt att det

redan förs en dialog parterna emellan, vilket därmed bekräftas av denna studie.

Flera företag belyser även att ingen prioritering bland de identifierade intres-

senterna görs, utan att en dialog förs med alla identifierade, något som därmed

i viss mån talar emot den betydelse som prioritering anses ha enligt flera för-

fattare (Ljungberg & Barkland 2010; Pedersen 2006; Vos 2003). PostNord

säger att de för en dialog med alla identifierade och ingen särskild prioritering

görs bland intressentgrupperna. Svenska Spel å andra sidan har en dialog med

alla identifierade, men har prioriterat att redovisa de intressenter som de be-

dömer har störst inflytande på dem och störst intresse för deras verksamhet.

Det kan betraktas gå hand i hand med den identifieringsmodell Mitchell et al.
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(1997) utvecklat, där attributen angelägenhet, inflytande och legitimitet kan

användas som utgångspunkt vid en prioritering av intressenter. I det stora hela

upplever dock de flesta företagen att det är naturligt vilka som är deras intres-

senter och att de inte använder någon specifik modell för detta steg i proces-

sen.

Mönstret som visar sig i de metoder eller kanaler som de undersökta statliga

företagen använder sig av för att föra en dialog med sina intressenter är att det

sällan används endast en specifik metod för varje intressentgrupp. I många fall

kombineras olika metoder eller kanaler för kommunikation inom en och

samma intressentgrupp, vilket också rekommenderas av de Laval (1999), som

menar att en kombination av olika dialogalternativ är att föredra. Återkom-

mande intressentgrupper bland samtliga företag är kunder, medarbetare, ägare

och leverantörer, varför det blir intressant att se vilka tillvägagångssätt som tas

i anspråk inom dessa grupper. Metoder som visar sig vara vanliga inom grup-

pen kunder är enkätundersökningar, intervjuer, fokusgrupper, kundtjänst och

sociala medier. När det gäller dialog med medarbetare framträder enkäter, ar-

betsplatsträffar, interna utbildningar, medarbetarsamtal och intranät som ofta

använda. Dialogen med ägarna betonas i flera fall ske regelbundet och på flera

olika sätt, främst via samtal, möten, seminarier, och dialoger vid bolagsstämma

och styrelsemöten. När det kommer till dialog med leverantörerna urskiljs

återkommande metoder såsom rundabordssamtal, regelbundna möten, enkä-

ter, mejl och telefonsamtal. I Ljungberg och Barklands (2010) mening är enkä-

ter en metod som lämpar sig bra i de fall då syftet är att få in synpunkter från

en större eller bredare målgrupp då oftast ett statistiskt resultat önskas. Ange-

lägenheten om att få statistiskt säkerställt underlag är något flera av företagen

vid intervjuerna lyfter som ett av motiven till att använda just enkäter.

En aspekt som dock bör tas i beaktande när det gäller såväl enkäter som inter-

vjuer är dess tendens att bli en form av enkelriktad kommunikation (Bendell

2003) eller som de Laval (1999) menar, otillräckligt för att i sig generera en

genuin dialog. Det är också i linje med Perrets (2003) argument om att dialog

bör särskiljas från informationsinsamling. Med avstamp i Perrets (2003) fram-

ställning utgör fokusgrupper, undersökningar och enkäter exempel på, vad han

kallar informationsinsamling, eftersom intressenterna i sådana sammanhang

inte har samma möjlighet att påverka i vilken utsträckning deras information

används i företagets beslutsfattande. Det liknar även Morsing och Schultz
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(2006) beskrivning av responsstrategi där de hävdar att “dialogen” uppträder i

form av att företaget söker ta reda på vad intressenterna accepterar och tolere-

rar och att intressenternas åsikter snarare är av passiv betydelse när det kom-

mer till att påverka företagens handlande. Men då är frågan, innebär det att de

statliga företagen som undersökts i själva verket inte för en genuin intressent-

dialog? Det vore troligtvis en drastisk slutledning. Här kan de resonemang som

förs inom kommunikationsteori appliceras för att bringa mer klarhet, där

bland andra Crane och Livesey (2003) låter förstå att intressentdialogen i prak-

tiken sällan antar endast en distinkt form, utan att den sannolikt ter sig på olika

sätt vid olika tillfällen och med olika intressentgrupper. En monologisk en-

vägskommunikation, avsedd för att erhålla samtycke, eller en genuin tvåvägs-

dialog som syftar till ömsesidigt utbyte av kunskaper och gemensam problem-

lösning kommer i många fall användas överlappande och i en mix, vilket inte i

sig innebär något negativt (Crane & Livesey 2003). Vad som urskiljs bland fö-

retagen i vår studie är att olika intressentgrupper involveras och engageras på

olika sätt och vid flera tillfällen vilket tyder på att det i vissa fall kan ge uttryck

av responsstrategi (Morsing & Schultz 2006), ibland informationsinsamling

(Perret 2003), eller i andra fall vid exempelvis möten eller träffar, i större ut-

sträckning tenderar att anta formen av en genuin tvåvägsdialog (Crane & Live-

sey 2003). Dessutom skiljer sig intressentgruppernas intresse för involvering i

företagens hållbarhetsaspekter åt beroende på vilket typ av relation de har till

företaget, vilket tyder på att olika intressenter behöver olika typer av dialogme-

toder (Johansen & Ellerup Nielsen 2011).

Det framhålls genomgående bland företagen i studien att intressentdialogen är

något som förs kontinuerligt under hela året genom en rad olika metoder. En-

ligt GRI (2015) ska den redovisande organisationen bland annat redogöra för

hur ofta kommunikationen sker per metod och per intressentgrupp. Denna

aspekt är något som de statliga företagen dock omnämner som mer komplice-

rat än så eftersom det pågår dialoger löpande på många olika nivåer i organi-

sationen. Å andra sidan beskrivs intressentdialogens genomförande av flera

författare som en oupphörlig aktiv process (Kaptein & van Tulder 2003; Lars-

son & Ljungdahl 2008; Pedersen 2006). Perret (2003) definierar intressentdia-

logen som en ständigt pågående iterativ kommunikation med syftet att i så stor

utsträckning som möjligt involvera olika parters intressen. En beskrivning som

följaktligen kan tänkas styrka de statliga företagens antydan på att det inte i sin

enkelhet går att uttrycka omfattningen av dialogen.
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En faktor som är av betydelse för ett lyckat genomförande är att intressentdia-

logen och medvetenhet kring dess utförande är integrerad i företagets ordina-

rie verksamhet enligt Pedersen (2006). Samtliga företag i studien framhåller

vikten av att inte endast tilldela företagsledningen ansvaret för att dialogen

genomförs. Ett utbrett ansvar och medvetenhet om dialogen på alla nivåer i

organisationen är ett tydligt mönster som visar sig i undersökningen, något

som med utgångspunkt i Pedersens (2006) synsätt ger exempel på ett genom-

förande av lyckad karaktär. Förvisso bör det tas i beaktande att det är repre-

sentanter från företagens respektive ledning för hållbarhetsfrågor eller intres-

sentdialogen som gett sin bild av situationen. Å andra sidan kan de rutiner och

möjligheter som verkar finnas för anställda att föra vidare information från

dagliga interaktioner tyda på att det inte bara är något som uppges under inter-

vjun, utan att medvetenheten och ansvaret i själva verket är utbrett även utan-

för ledningens gränser, vilket återigen är förenligt med Pedersens (2006) argu-

ment för ett lyckat genomförande.

Hittills har det visat sig att intressentdialogen kan anta olika former, allt ifrån

information om företagets åtaganden till en öppen dialog kring en rad olika

frågor, vilket bekräftar den mångfacetterade karaktär som såväl Golob och

Podnar (2014), som Johansen och Ellerup Nielsen (2010) och Pedersen (2006)

menar att dialogen ofta har. I diskussionen kring intressentdialogens praktiska

genomförande kan hjälp tas av Pedersens (2006) illustration av hög kontra låg

intressentinvolvering för att analysera hur företagen i praktiken låter intressen-

terna engageras. Som framgår under intervjuerna med företagen beror kon-

taktinitiativet – det vill säga vem av parterna som inleder kontakten med den

andra parten – på vilken typ av metod det rör sig om. Likaså framgår att valen

av ämnen eller frågor som lyfts vid dialogen beror på vilken typ av metod och

intressentgrupp det gäller. Enligt Pedersen (2006) begränsar förutbestämda

frågor från företagets håll graden av involvering av intressenterna och menar

att en förutsättning för att utgöra en hög involvering och därmed en effektiv

dialog är öppna frågor som tillåter intressenterna att uttrycka sina åsikter. Vissa

tillvägagångssätt i praktiken, såsom enkätundersökningar eller intervjuer kopp-

lade till väsentlighetsanalysen, skulle rimligtvis kunna utgöra exempel på vad

Pedersen (2006) anser vara låg grad av involvering eftersom det framgår att

många aspekter då är baserade på GRI:s standardiserade hållbarhetsområden. I

sådana undersökningar avser företagen få intressenters respons, något som

dessutom är förenligt med Morsing och Schultz (2006) responsstrategi. Att dra

det så långt som till att kalla det manipulation av intressenternas åsikter från

företagets håll, som Friedman och Miles (2006) betecknar låg grad av involve-
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ring, vore dock drastiskt eftersom de med manipulation snarare åsyftar exem-

pelvis reklamblad och nyhetsbrev. Det framhålls också, av majoriteten av före-

tagen, att enkäter ofta innehåller öppna frågor. Om inte annat så finns det all-

tid möjlighet för intressenter att via andra kanaler, såsom kundtjänst, sociala

medier, personliga möten eller andra mer interaktiva metoder öppet föra fram

åsikter eller lyfta valfria frågor. Det tyder på att ämnen, områden eller frågor

som lyfts under dialogen inte alltid utgår från företagens initiativ, att låta in-

tressenterna vara delaktiga kan därmed liknas vid hög grad av öppenhet (Pe-

dersen 2006). Något som dessutom påminner om Morsing och Schultz (2006)

involveringsstrategi där företaget genom dialogen låter intressenternas för-

väntningar påverka och förändra organisationens strategier.

5.2. Hur resultaten av dialogen används i samband med upprättan-
det av hållbarhetsredovisningen

Nedan analyseras hur företagen går vidare med den information som erhålls

via dialogen med intressenterna.

Det är enligt Pedersen (2006) en komplicerad process att tolka och bearbeta all

information som genereras av dialogerna och det är svårt att nå en lösning

som leder till att alla involverade blir tillfredsställda. Svårigheterna som härrör

från att flera intressen ska balanseras är väl kända bland företagen, de belyser

även att det är tidskrävande att sammanställa dialogresultaten. När det kom-

mer till att uppnå en balans mellan motstridiga åsikter uppger flera företag att

de försöker prioritera vad den större massan ser som väsentligt, vilket är i linje

med de Laval (1999) som menar att det gäller att försöka hitta lösningar som

så många som möjligt anser godtagbara. Den aspekten berör även Pfeffer och

Salancik (1978) som menar att det är intressenters krav som formar och styr

företagen men att det är ledningens uppgift att balansera dessa krav. Vattenfall

säger även att det blir en kvalificerad bedömning av all information som

kommer in, där en diskussion sedan förs internt kring vilken information som

ska prioriteras. För att underlätta den komplicerade processen är företagets

långsiktiga strategi det som i slutändan är avgörande nämner både Apoteket

och Sveaskog. Sammantaget tenderar det därmed att bli subjektiva bedöm-

ningar som till stor del ligger till grund för bearbetningen av informationen.

Här kan en parallell dras till Pedersen (2006) som menar att subjektiva tolk-

ningar, motstridiga intressen och organisatoriska förändringar kan påverka hur

dialogresultaten används. I sin helhet framgår det i studien att intressentdialo-
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gen ligger till grund för både hållbarhetsarbetet och hållbarhetsredovisningen,

men likväl tydliggörs att det är företagen själva som slutligen bestämmer vilken

information som ska prioriteras. Även om det är viktigt att involvera intressen-

ter i sina beslut för att säkra deras förtroende så är det organisationen som

ansvarar för sitt eget handlande, det måste finnas gränser för intressentinvol-

veringen menar (Golob & Podnar 2014) och dialogen innebär således inte att

intressenterna har rätt att delta i varje företagsbeslut.

Alla intervjuade företag är övertygade om att ägarna är de som framförallt an-

vänder hållbarhetsredovisningen. Det stämmer väl överens med Frostenson et

al. (2012) som skriver att den intressentgrupp som faktiskt använder rappor-

terna oftast är ägarna. Enligt GRI (2015) finns det en utmaning i att balansera

specifika intressen hos de som använder rapporten, dock finns även förvänt-

ningar om ansvarsfullt agerande från en bredare grupp än enbart användarna.

Här faller det sig därför intressant att reflektera över om företagen främst re-

dovisar det som användarna vill läsa om. Hess (2008) argumenterar i sin studie

att organisationer bör fokusera på att förse rapporterna med sådan informat-

ion som de faktiska användarna efterfrågar, där framförallt investerare och

allmänt erkända NGO:s omnämns som främsta användare, snarare än att för-

söka tillgodose den breda skaran. Intressant här är att exempelvis Vattenfall

nämner investerare och NGO:s som användare av deras hållbarhetsredovis-

ning, samt kunder. De är dock noggranna med att rapporterna inte ska vara

designade för att enbart tillgodose investerares efterfrågan, utan att det viktiga

är att täcka ett bredare perspektiv, vilket således motsäger det användarfokuse-

rade synsätt som Hess (2008) anger.

När det kommer till att besluta om vilken information som ska redovisas i

hållbarhetsredovisningen nämns väsentlighetsanalysen genomgående som vik-

tig bland företagen. Att dialogen med intressenterna bör ligga till grund för att

avgöra innehållet i redovisningen är vad principerna relevans och väsentlighet

syftar till (Gray 2000). Att fokus ska vara på det som är väsentligt betonas för

att öka trovärdigheten på hållbarhetsredovisningen, och för att definiera vä-

sentliga hållbarhetsfrågor bör både en intern och extern väsentlighetsanalys

genomföras (Frostenson et al. 2012; Larsson & Ljungdahl 2008; Ljungberg &

Barkland 2010), något som tydligt framgår i undersökningen att företagen gör.

Samtliga företag låter intressenterna få svara på eller verifiera vilka aspekter
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och frågor de tycker är viktigast för företagen att fokusera på i deras hållbar-

hetsarbete och redovisning, vilket utgör den externa väsentlighetsanalysen.

Samma sak genomförs även för att få fram det mest väsentliga ur ett internt

perspektiv. Såväl PostNord som Sveaskog säger att de löpande dialogerna som

sker under året också vägs in i väsentlighetsanalysen, medan Systembolaget

förklarar att de löpande dialogerna främst ligger till grund för hur de ska ar-

beta, men att det som är av stor betydelse självfallet också avspeglas i hållbar-

hetsredovisningen. Sammantaget beskriver företagen att de med hjälp av vä-

sentlighetsanalysen får fram det som är väsentligt för den stora massan och

därmed vilka områden som bör adresseras i hållbarhetsredovisningen, samtliga

företag betonar dock att de inte för en dialog bara för att ta reda på vilken in-

formation som ska tas med i rapporterna. Med det i beaktande kan det anses

att resultaten liknar det som Manetti (2011) antyder i sin studie, att intressent-

dialogen i första hand inte genomförs för att bestämma innehållet i rapporten.

Ett ytterligare perspektiv på intressenternas påverkan i hållbarhetsfrågor ges av

Golob och Podnar (2014) som menar att intressentdialogen inte heller medför

rätten att vara delaktiga i alla beslut som företagen tar, en syn som således lik-

nar de statliga företagens beskrivning. Enligt Perret (2003) är det många före-

tag som drar sig för att föra en dialog i tron om att makten att själva ta beslut

begränsas. Han menar vidare att intressentdialogen inte nödvändigtvis handlar

om att låta intressenterna delta i beslutsfattandet, utan det är snarare för att

skapa en förståelse för viktiga frågor och för att understödja beslut (Perret

2003). I undersökningen ger dock samtliga företag intryck av att det är viktigt

att föra en dialog och de uppvisar inte någon oro för att förlora makten över

beslutsfattandet. I slutändan menar företagen att det är de själva som fattar

beslut om vad som ska tas med i rapporterna.

Alla undersökta företag är överens om att det är av vikt att vara transparent i

hållbarhetsredovisningen oavsett om det är av positiv eller negativ karaktär.

Syftet med att hållbarhetsredovisa är att det ska vara en transparent avspegling

av vad företaget faktiskt har arbetat med under året, vilket stärker trovärdig-

heten på rapporterna (Larsson & Ljungdahl 2008). Det framkommer dock

under flera av intervjuerna att företagen tycker att det är svårt att skriva om

sådant som kan uppfattas vara av negativ karaktär. Svenska Spel och System-

bolaget, som båda har monopolställning, betonar att det har stor betydelse för

trovärdigheten att inkludera även negativa aspekter som kommit fram via dia-

logen i hållbarhetsredovisningen. Något som rimligtvis hänger ihop med före-

tagens särpräglade verksamhetsform.
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Sammanfattningsvis är det väsentlighetsanalysen som främst ligger till grund

för bestämmandet av innehållet i rapporten enligt de undersökta företagen. I

väsentlighetsanalysen har alla dialoger vägts in på ett eller annat sätt. Det är i

linje med Ljungberg och Barkland (2010) som belyser att en väsentlighetsana-

lys är avsedd att visa vilka frågor eller områden som är mest angelägna att rap-

portera och arbeta kring. Även om en hel del information i den här delen av

processen måste sorteras bort, precis som Pedersen (2006) anger, så förtydligar

dock företagen att informationen inte försvinner. Det som är av stor betydelse

och sådant som återkommande lyfts bland intressenterna via dialoger måste

återges någonstans på ett eller annat sätt. Som flera uttrycker, däribland

Systembolaget och Vattenfall, samlas ofta den information som inte tas med i

rapporten istället på hemsidan, eftersom det finns en begränsning i hur lång

hållbarhetsredovisningen kan vara. Att på ett eller annat sätt få tillgång till re-

sultaten av dialogen tyder enligt Pedersen (2006) på hög grad av intressentin-

volvering och att företagen är transparenta.
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6. Slutsatser

Här används de viktigaste bidragen från föregående analyskapitel för att återkoppla till
studiens syfte och svara på inledande frågeställningar. Avslutningsvis förtydligas studiens
bidrag och förslag till fortsatta studier inom ämnet presenteras.

Studiens syfte är att bringa klarhet i företagens avsikt med att föra en intres-

sentdialog samt öka kunskapen kring hur intressentdialogen förs i praktiken på

basis av statliga hållbarhetsrapporterande företag. Vidare syftar studien till att

reda ut om och i så fall hur dialogen används i samband med upprättandet av

hållbarhetsredovisningen.

6.1. Vad är företagens avsikt med att föra en intressentdialog och hur
förs den i praktiken?

Resultatet av studien tyder på att den främsta avsikten med att föra en intres-

sentdialog i de undersökta statliga företagen är för att få reda på vilka hållbar-

hetsfrågor intressenterna tycker att företagen bör arbeta med. Därmed genom-

förs den inte i första hand för att få reda på vilken information intressenterna

efterfrågar i hållbarhetsredovisningen, utan snarare för att kunna bestämma

strategiska hållbarhetsmål och inriktning på företaget. Förvisso har statens di-

rektiv om att upprätta hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI en inverkan

på förfaringssättet och därmed en indirekt påverkan på att intressentdialogen

förs. Inte desto mindre belyser företagen att en dialog skulle genomförts oav-

sett statens krav. Som främsta anledning till det anges den betydelse dialogen

med intressenterna har för att fånga in omgivningens förväntningar samt för

organisationens ständiga lärande och utveckling, det vill säga för att få sitt ex-

istensberättigande av omgivningen, något som därmed stärker Larsson och

Ljungdahls (2008) argument om att förtjäna sin ”license to operate”.

I den litteratur och tidigare forskning som finns på området tenderar dialog-

processen att framställas som relativt strukturerad med en tydlig ordningsföljd

av identifiering av intressenter, prioritering av vilka intressentgrupper en dialog

bör föras med, val av metoder, tolkning av dess resultat och slutligen införli-

vandet i hållbarhetsredovisningen. I vår studie finner vi dock att företagen i

praktiken inte lägger lika stor vikt vid vardera fas som tidigare forskning ut-

tryckligen anger. Resultaten visar tydligt att det är ett ständigt pågående arbete

och att dialoger med olika intressentgrupper pågår kontinuerligt under året,

således finns ingen tydlig början eller slut.
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En fas i dialogprocessen där vår studie framförallt skiljer sig från tidigare

forskning är vid den initiala fasen identifiering och prioritering av intressenter.

Här skildrar tidigare forskning tydliga kriterier för hur företag bör identifiera

sina intressentgrupper samt de svårigheter som ofta upplevs kring prioritering

av vilka intressenter en dialog ska föras med. Studien tyder emellertid på att de

undersökta företagen i praktiken har god kännedom om vilka deras främsta

intressentgrupper är, vilka i samtliga fall definieras av – de som kan påverka

eller påverkas av verksamheten, samt att någon ytterligare prioritering sällan

görs.

Vidare framkommer det av undersökningen kring företagens praktiska genom-

förande av dialogen att olika intressentgrupper involveras och engageras på

olika sätt och vid ett flertal tillfällen. Studien uppvisar att intressentdialogen

kan yttra sig i form av information om företagens åtaganden till en öppen dia-

log kring diverse frågor, med andra ord anta en rad olika former. Dessutom

kombineras ofta olika metoder eller kanaler för att för att föra en dialog inom

en och samma intressentgrupp. Öppenheten kring val av ämnen, områden

eller frågor som i tidigare forskning beskrivs som en viktig faktor för hög in-

tressentinvolvering (Pedersen 2006), visar sig i praktiken således bero på vilken

metod och intressentgrupp det rör sig om. Det är därmed svårt att uttala sig

om hur en “idealisk” intressentdialog ger uttryck, studien ger snarare belägg

för att det inte finns något idealiskt förfarande som passar alla intressentgrup-

per och situationer.

6.2. Hur används resultaten av dialogen i samband med upprättan-
det av hållbarhetsredovisningen?

Forskningsfråga två syftar till att öka kunskapen och förståelsen för om och

hur dialogen med intressenterna används i samband med upprättandet av håll-

barhetsredovisningen. Något som studien tydligt indikerar är att intressentdia-

logen först och främst ligger till grund för det ansvars- och hållbarhetsarbete

som förs i verksamheten, vilket i sin tur är det som också ska avspeglas i håll-

barhetsredovisningen. På så sätt blir det som lyfts via dialoger med intressen-

terna under året en viktig input i redovisningen, men det förtydligas av företa-

gen i studien att intressentdialogen inte enbart förs för att bestämma innehållet

i hållbarhetsredovisningen. Att en dialog inte förs specifikt för redovisningens

ändamål behöver för den sakens skull inte innebära att rapporterna inte blir

relevanta eller trovärdiga. Relevansen och trovärdigheten hänger inte bara på

att en dialog existerar, utan bör snarare hänföras till om organisationen faktiskt

låter sig influeras av det som framkommer via dialogerna.
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Studien visar även att väsentlighetsanalysen utgör en viktig grund bland samt-

liga företag när det kommer till att besluta om vilken information som ska re-

dovisas i hållbarhetsredovisningen. Genom väsentlighetsanalysen får företagen

fram vilka frågor och hållbarhetsaspekter som anses viktigt att arbeta med så-

väl externt som internt och därigenom fås kännedom om vilka områden och

frågor som också bör adresseras i hållbarhetsredovisningen. I väsentlighetsana-

lysen vägs intressentdialoger som förts under året in på ett eller annat sätt, vil-

ket tyder på att intressenterna har ett indirekt inflytande på den information

som slutligen redovisas i och med att deras förväntningar och intressen vägs in

i företagens strategier och hållbarhetsmål. Vår undersökning visar dock att

dialogen inte avser att ge intressenterna en delaktighet i beslutsfattandet, utan

det är företagen som slutligen fastställer vilken information som ska återges i

hållbarhetsredovisningen, vilket samstämmer med resultaten från studier

gjorda av Golob och Podnar (2014) och Pedersen (2006).

6.3. Studiens bidrag

Med respekt för den begränsning som föreligger i möjligheten att generalisera

resultaten till andra kontexter så tillför studien användbara bidrag i form av

ökad kunskap om fenomenet, på djupet snarare än på bredden. Vår studie bi-

drar till att berika forskningsområdet kring intressentdialogen med empiriska

belägg för hur intressentdialogprocessen kan ge uttryck i praktiken, bland före-

tag som anses framstående när det kommer till hållbarhetsarbete och hållbar-

hetsredovisning och kan därför användas som exempel och vägledning för

andra företag. Vidare kan studien anses generera kunskap genom att komplet-

tera tidigare forskning med ökad förståelse för att avsikten med intressentdia-

logen, enligt företagen i studien, inte i första hand är för att skapa trovärdiga

eller beslutsgrundande hållbarhetsrapporter. Det sistnämnda blir förhopp-

ningsvis en följdeffekt, men av studien att döma så är intentionen med att en-

gagera sina intressenter i första hand att influera det praktiska ansvars- och

hållbarhetsarbetet.

6.4. Förslag till framtida forskning

Att företag ska arbeta med hållbarhet har blivit allt viktigare idag vilket tyder

på att fortsatt forskning inom området är relevant. Då studien är avgränsad till

statliga företag skulle det därför vara intressant att undersöka i vilken avsikt

icke-statliga företag, som idag frivilligt upprättar hållbarhetsredovisning, för en

intressentdialog samt hur deras praktiska tillvägagångssätt ser ut. En ytterligare

anledning till att undersöka andra företag är för att se om det eventuellt kan
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skilja sig åt när inte staten är den huvudsakliga ägaren, utan när företagen till

exempel kan vara beroende av utomstående investerare. Två av företagen i vår

undersökning har monopolställning på sina respektive marknader vilket gör att

de inte är utsatta för likartad konkurrens som företag verksamma på en öppen

marknad, varför en jämförelse med mer konkurrensutsatta företag också skulle

kunna bredda kunskapen kring fenomenet. Metodvalen som gjorts i denna

studie kan naturligtvis ha påverkat resultaten varför det också skulle vara in-

tressant att få en ytterligare nyanserad bild genom att upprepa liknande under-

sökning men med andra metodval, exempelvis en fallstudie ute hos företagen

under ett längre tidsperspektiv.
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Bilaga 1 Intervjuguide

Vårt syfte med studien är att undersöka hur intressentdialogen och processen
från början till slut går till i praktiken. Vi vill även få en djupare kunskap och
förståelse för hur dialogen används i samband med upprättandet av hållbar-
hetsrapporterna. Det vill säga hur man får fram resultat från dialogerna och
kommunikationen med intressenterna och hur resultaten i sin tur påverkar
innehållet i rapporterna.

Del 1: Intressentdialogens tillvägagångssätt

Identifiering av intressenter samt prioritering av vilka intressenter som
anses viktiga att föra en dialog med

Om vi börjar brett, beskriv hur identifieringen av era intressenter går
till?

o Går ni efter några speciella kriterier?
Efter att ni identifierat era intressenter berätta hur ni går tillväga för att
prioritera vilka av dessa som är relevanta att ha en dialog med, respek-
tive inte ha en dialog med?

o På vilka grunder avgörs vilka som inte anses lika relevanta att
föra en dialog med?

o Går det att utveckla varför ni gör de prioriteringar/urval av in-
tressenter ni gör?

Hur ofta görs nya urval av intressenter att kommunicera med?
Hur inleds kontakten med intressenterna?

o Tar ni kontakt med dem eller låter ni dem som är frivilliga ta
kontakt med er?

Vilka svårigheter upplever ni i fasen kring identifieringen och priorite-
ringen av intressenter?
Hur bemöter ni dessa svårigheter?

Interaktion/dialog - metod för utförandet av dialogen
Nu går vi över till själva utförandet av dialogen och de metoder som används samt varför de
används.

Beskriv vilka metoder ni använder er av för att genomföra dialogen.
Berätta hur det skiljer sig mellan olika intressentgrupper.

o Hur resonerar ni för att avgöra vilken metod som ska användas
för vardera intressentgrupp?

o Använder ni alltid samma typ av metod för samma intressent-
grupp?

o Vad är syftet med respektive metod?
o Anser ni att någon av metoderna ger bättre underlag för att be-

stämma innehållet i hållbarhetsrapporterna?
o Vilka fördelar upplever ni finns med respektive metod?
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o Vilka svårigheter, från ert perspektiv, finns det med respektive
metod?

I vilken omfattning förs dialogerna?
o Hur ofta sker dialogen per dialogmetod?
o Hur ofta sker dialogen per intressentgrupp? T.ex. förs dialogen

vid ett specifikt tillfälle med vardera intressentgrupp?
Hur fattas beslut om vilka områden eller ämnen och frågor som tas upp
med intressenterna i dialogen?
Vad finns det för rutiner/möjligheter för anställda att föra vidare in-
formation de får del av i sin dagliga interaktion med vissa intressenter?

Tolkning/bearbetning av informationen och kunskap som erhålls via
dialogen med intressenterna.
Nu går vi vidare till bearbetningen av den information som fås fram via dialogerna och om-
vandlingen av olika intressenters åsikter till ett avgränsat antal beslut.

Det är ju förståeligt att ni får in mycket information och material till
följd av dialogen med intressenterna, hur går ni vidare med all inform-
ation som fås fram?
Hur sammanställs resultaten från dialogerna?
Hur hanteras olika (eller motstridiga) åsikter eller intressen?
Hur bedöms vad som anses vara väsentligt att fokusera på?
På vilka grunder beslutas vilka åsikter/förväntningar som anses mindre
viktiga?
Vad gör ni med den information eller åsikter från dialogerna som ni
valt att inte gå vidare med?

Del 2: Införlivande av dialogresultat i hållbarhetsrapporterna

Berätta för oss hur ni använder dialogen och resultaten av dialogen i
samband med upprättandet av hållbarhetsrapporterna.
Hur ser beslutsprocessen ut för vad som ska tas med i rapporten och
inte?
Hur görs avvägningen mellan att beakta allas åsikter och det som slutli-
gen tas med i rapporten?
Har några intressentgruppers förväntningar ett större utrymme för att
avgöra innehållet i de slutliga rapporterna?
Från ert perspektiv, vad är det främsta syftet med att genomföra en in-
tressentdialog?
Vilka yttre faktorer skulle ni vilja säga utgör störst påverkan på att ni
genomför en intressentdialog?
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Bilaga 2 Informationsbrev

Hej!

Vi vill börja med att tacka er för att ni ställer upp på att medverka i vår undersök-
ning för vårt examensarbete. Vi är två studenter som går fjärde året på civileko-
nomprogrammet vid Karlstads universitet och båda har fördjupat sig inom redo-
visning och styrning.

Syftet med studien är att undersöka hur intressentdialogens praktiska tillväga-
gångssätt går till på basis av hållbarhetsrapporterande statliga företag. Vi vill även
få en djupare kunskap och förståelse för hur dialogen används i samband med
upprättandet av hållbarhetsrapporterna. Som datainsamlingsmetod avser vi an-
vända kvalitativa intervjuer.

Intervjun kommer att spelas in med ert tillstånd och det är endast för eget bruk.
Alla ljudinspelningar kommer enbart bearbetas av oss som är författare till upp-
satsen. Ingen obehörig kommer därmed ha tillgång till materialet. Ljudinspelning-
en kommer att raderas efter studiens avslutande. Vi vill vidare informera om att ni
har möjlighet att vara anonyma om ni så önskar, och ni har även rätt att avbryta
ert deltagande i studien utan att förklara varför.

Om ni önskar har ni möjlighet att få ta del av preliminära resultatutkast för att ges
möjlighet att verifiera vår tolkning av era svar. Vid förfrågan får ni gärna ta del av
vår slutgiltiga version av studien.

Hör bara av er om ni har några funderingar!

Med vänlig hälsning
Josefin Danielsson och Ida Ulleryd




