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Sammanfattning 

Under senare tid har allt fler företag börjat hållbarhetsredovisa, vilket innebär att de på årlig 

basis sammanställer och kommunicerar information om miljömässiga, sociala och ekonomiska 

aspekter av sin verksamhet. Hållbarhetsredovisning kan stötta hållbar utveckling på två huvud-

sakliga sätt. För det första kan det öka transparensen i samhället genom att förbättra tillgång till 

samt utgöra en plattform för att lämna och hantera hållbarhetsrelaterad information om företag. 

För det andra kan det stärka hållbarhetsarbete inom företag genom att de får insikt i hur de 

inverkar på omvärlden samt bereder dem strukturer och mål för hållbarhetsarbete.  

För att fylla dessa funktioner krävs emellertid att företag inkluderar aktörer som påverkas 

av och påverkar företaget, s.k. intressenter, i upprättandet av hållbarhetsredovisningen. En cen-

tral princip inom hållbarhetsredovisning är följaktligen intressentinkludering. I denna uppsats 

utvärderar och jämför jag intressentinkludering i hållbarhetsredovisning i det utvecklade landet 

Spanien och utvecklingslandet Colombia genom innehållsanalys av tio hållbarhets-

redovisningar från företag i respektive land. Jag finner, i likhet med tidigare forskning, att 

intressentinkludering i hållbarhetsredovisning är bristfällig, särskilt i utvecklingslandet 

Colombia. Härtill bidrar jag till existerande forskning genom att närmare beskriva på vilket sätt 

intressentinkludering i hållbarhetsredovisning är bristfällig samt skiljer sig mellan det utveck-

lade landet Spanien och utvecklingslandet Colombia.  
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1  Inledning 

1.1  Bakgrund 

Det internationella samfundets övertygelse om att företag är avgörande för att få till stånd håll-

bar utveckling växer. Detta blev tydligt år 2015 – det s.k. ”superutvecklingsåret” – under vilket 

det hölls tre internationella konferenser som tillsammans lade grunden för de kommande 

decenniernas internationella arbete för hållbar utveckling. I juli träffades världens ledare i Addis 

Abeba för att upprätta ett avtal avseende hållbarhetsfinansiering. Resultatet, Addis Ababa 

Action Agenda, fastslår att privat kapital är nödvändigt för att säkra utvecklingsfinansieringen 

samt uppmuntrar företag att öka sina investeringar i utvecklingsländer och att delta direkt i 

hållbarhetsprojekt. I september antog FN sin nya övergripande strategi för hållbar utveckling, 

Agenda 2030, som följer upp de framgångsrika milleniemålen genom att ställa upp 17 nya 

”Sustainable Development Goals”. Flera av målen tar direkt sikte på företag, bl.a. mål 8 som 

understryker deras betydelse för ekonomisk utveckling och skäliga arbetsförhållanden och mål 

12 som uppmuntrar företag att anamma långsiktigt hållbara perspektiv i sin verksamhet. I 

december var det dags för klimatmötet i Paris, varvid världen fick sitt första bindande globala 

klimatavtal. Detta avtal skickar tydliga signaler till företag om att de måste uppmärksamma 

klimatfrågor och yrkar enskilda länder att kräva utsläppsminskningar från den privata sektorn.    

Det är alltså hög tid för företag att börja agera mer hållbart. Såväl forskare och politiker 

som civilsamhälle och media, framhåller att avgörande faktorer härvid är att företag samman-

ställer och kommunicerar information om hur de påverkar vår värld, och då inte endast i 

ekonomiska termer. I enlighet härmed har företag börjat att upprätta hållbarhetsredovisningar. 

Likt det sätt företag under lång tid på ett systematiskt och noggrant sätt har samlat in och kom-

municerat – annorlunda uttryckt redovisat – finansiell information börjar nu många att även 

redovisa hållbarhetsrelaterad information (Frostensson et al., 2015). 1 

För att företag ska förstå och kunna hantera sin påverkan på omvärlden samt således 

kunna redovisa för denna på ett relevant och trovärdigt sätt är dock nödvändigt att de inkluderar 

de aktörer som påverkar och påverkas av dess verksamhet, företaget s.k. intressenter. En central 

princip inom hållbarhetsredovisning är följaktligen intressentinkludering. Intressentinkludering 

rymmer två stadier, först måste intressenter kartläggas och därefter engageras.  

Trots att intressentinkludering är centralt för adekvat hållbarhetsredovisning visar den 

empiriska forskning som finns på området att många företag brister i detta hänseende (Ingley 

                                                 
1 Observera att ordet hållbarhetsredovisning kan åsyfta både dokumentet som innehåller aktuell information och 

processen för dess upprättande. 
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& Tourani-Rad, 2010; Herremans et al., 2016; Manetti 2014). Aktuell forskning är i princip 

uteslutande inriktad på utvecklade länder och i den mån utvecklingsländer omnämns är det i 

studier av övergripande karaktär. I dessa övergripande studier antyds dock att intressent-

inkludering i hållbarhetsredovisning är mindre vanligt och av lägre kvalitet i utvecklingsländer 

än i utvecklade länder (KPMG 2011, 2015). Detta stöds av forskning som visar att företag i 

utvecklingsländer är sämre än företag i utvecklade länder på såväl intressentinkludering gene-

rellt som hållbarhetsredovisning generellt (Nasrullah & Rahim, 2014; SIRAN, 2008).  

 

1.2  Syfte och problemformulering 

Hållbarhetsredovisning kan spela en viktig roll i strävan efter hållbar utveckling. Detta torde 

särskilt gälla i utvecklingsländer där utvecklingsutmaningar är mer omfattande och direkta än i 

utvecklade länder. För att hållbarhetsredovisning ska ge (största möjliga) positiva effekter är 

dock avgörande att företag inkluderar intressenter i upprättandet av redovisningen. I beaktande 

av detta framstår olyckligt att intressentinkludering i hållbarhetsredovisning, enligt den be-

gränsade forskning som finns på området, är bristfällig, särskilt i utvecklingsländer. 

Vidare framstår olyckligt att forskning avseende intressentinkludering i hållbarhetsredo-

visning är bristfällig i sig. För det första märks att det helt enkelt finns mycket lite forskning på 

området, särskilt vad gäller utvecklingsländer. För det andra fokuserar existerande forskning på 

förekomst av intressentinkludering snarare än kvalitativa aspekter härav, varmed saknas in-

formation hur intressentinkludering i relation till hållbarhetsredovisning brister samt skiljer sig 

mellan utvecklade länder och utvecklingsländer. För det tredje, till den del kvalitativa aspekter 

har beaktas är det i studier som använder kvantitativa analysmetoder. För maximalt god av-

spegling av kvalitativ variation framstår dock kvalitativ metod lämpligare då behovet av 

följsamhet, helhetsbild och förmåga att notera undertexter är centralt i sammanhanget. 

Syftet med denna uppsats är följaktligen att, genom en delvis kvalitativ metod, jämföra 

och utvärdera intressentinkludering i hållbarhetsredovisning i ett utvecklat land och ett 

utvecklingsland. Med hjälp av ett frågeschema analyseras innehållet i hållbarhetsredovisningar 

från stora icke-multinationella företag inom energiindustrin i det utvecklade landet Spanien och 

utvecklingslandet Colombia, varvid särskild uppmärksamhet ägnas åt: 

 Intressentkartläggning 

 Intressentengagemang 

 Belägg för intressentinkludering 

  

Metod, analysobjekt och precisa frågeställningar presenteras och motiveras närmare i avsnitt 4. 
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1.3  Bidrag till existerande teori och praktik 

Genom att uppfylla aktuellt syfte hoppas jag på att kunna bidra till existerande teori och praktik 

avseende intressentinkludering i hållbarhetsredovisning på en rad sätt. Som utgångpunkt utgör 

uppsatsen helt enkelt ett tillskott till ett tämligen outforskat område. Vidare bidrar min kvalita-

tiva ansats med ett, såvitt jag har kunnat se, nytt perspektiv i aktuell forskning. I anslutning 

härtill märks att mitt fokus på ett fåtal företag av given storlek inom en typ av industri medför 

en avgränsning som tillåter för mer ingående och, enligt mig, mer adekvat jämförelse av 

intressentinkludering i hållbarhetsredovisning i olika länder. 2  Sammantaget kan detta för-

hoppningsvis, utöver att belägga eller utmana rådande forskning som antyder att intressent-

inkludering i hållbarhetsredovigning generellt är bristfälligt och sämre i utvecklingsländer än 

utvecklade länder, öka kunskap om på vilket sätt intressentinkludering är bristfällig och skiljer 

sig mellan utvecklade länder och utvecklingsländer. Denna kunskap förefaller angelägen för att 

intressentinkludering ska kunna förbättras. Och som antytts är (förbättrad) intressentinklude-

ring en förutsättning för att hållbarhetsredovisning ska kunna öka transparensen i samhället och 

stärka hållbarhetsarbete inom företag. 

 

1.4 Disposition 

Den följande framställningen är indelad i fem huvudavsnitt. För att ge nödvändig bakgrunds-

information, både vad gäller sakfrågorna och min forskningsmetod, behandlar det första två 

avsnitten grundläggande aspekter och tidigare forskning avseende hållbarhetsredovisning 

respektive intressentinkludering. I det tredje avsnittet motiveras och förklaras den metod och 

de objekt som används i undersökningen. I det fjärde avsnittet presenteras och analyseras 

resultatet av undersökningen. Detta avsnitt, som är uppsatsen centrala, innehåller ett under-

avsnitt för vart och ett av ovan presenterade tre särskilt uppmärksammade aspekter av 

intressentinkludering i hållbarhetsredovisning. I det femte avsnittet sammanfattas uppsatsen 

varvid de centrala slutsatserna av undersökningen lyfts fram. Härtill sägs något om begräns-

ningar vad gäller undersökningens generaliserbarhet och det ges förslag på vidare forskning. 

 

                                                 
2 Såsom utvecklats nedan föreligger kvalitetsskillnader i intressentinkludering i hållbarhetsredovisning mellan 

såväl olika industrier som företag av olika storlek. I övergripande jämförelser förbises detta ofta varmed anförda 

skillnader mellan (utvecklade och utvecklings-) länder kan bero på skillnader i sammansättning av näringslivet 

snarare än deras internationellt relativa förmåga vad gäller intressentinkludering i hållbarhetsredovisning.   
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2  Hållbarhetsredovisning 

2.1  Introduktion 

Begreppet hållbarhetsredovisning kan, lika lite som begreppet hållbarhet, ges en uttömmande 

och generellt accepterad definition. För denna uppsats syften behövs emellertid inte någon 

sådan definition. Det synes tillräckligt att ge en idé om vad hållbarhetsredovisningens essens 

är; ett reglerat system för redogörelser av miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av 

organisationers verksamhet (Frostensson et al., 2015). 

 

2.2  Hållbarhetsredovisningens (omdebatterade) funktioner 

Hållbarhetsredovisning anses av många som ett av de viktigaste verktygen tillgängliga för 

företag som vill förbättra sin hållbarhet och visa detta. Något förenklat kan sägas att detta följer 

av dess två huvudfunktioner (UN Global Compact, 2014; Frostensson et al., 2015): 

1) Ökad transparens – Hållbarhetsredovisning kan, i synnerhet när det utförs av flera 

eller t.o.m. samtliga företag inom ett område, utgöra en plattform för att lämna och 

hantera hållbarhetsinformation. Denna plattform ger intressenter en gemensam och 

tydlig utgångspunkt för att kommunicera med och ställa krav på företag. Vidare ger 

den ökad tillgång till data, vilket hjälper företags intressenter att fatta välinformerade 

beslut och kan nyttjas av stater för att utvärdera hur olika satsningar, lagar och regler 

influerar företags hållbarhetspåverkan. 

2) Styrning av hållbarhetsprocesser – Genom att granska sin egen verksamhet, samla 

in och mäta data, samtala med intressenter osv. får företag insikt i hur de påverkar 

samhället och vad de kan göra för att bli mer hållbara. Dessutom kan hållbarhets-

redovisning stödja det förhoppningsvis följande arbetet för ökad hållbarhet genom att 

hållbarhetsrelaterade nyckeltal identifieras och används till målstyrning, strukturer för 

hållbarhetsarbete förbättras och ansvarsfördelning inom företaget klargörs.  

 

Frostensson et al. (2015), liksom många andra, framhåller att dessa två huvudfunktioner har 

positiva följdeffekter, dels för företagen och dels för hållbarheten. Vad gäller företags-

perspektivet menar de att företag som uppfattas som transparenta och hållbara kan prioriteras 

av kunder, investerare och affärspartners. Dessutom kan ett framgångsrikt hållbarhetsarbete 

höja motivation, välmående och prestation bland medarbetare samt hålla nere compliance-

kostnader. Vad gäller hållbarhetsperspektivet menar de att när hållbarhetsfrågor hanteras inom 
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samma institutionella ram som ekonomiska frågor – dvs. redovisningsramen – antyds att dessa 

typer av frågor är lika viktiga för företag. Detta ger hållbarhetsfrågor en tyngd och konkretion 

som de tidigare saknat på många håll i samhället samt gör dem till en självklar och integrerad 

del av alla företag.  

Samtidigt ska framhållas att det finns skepsis mot hållbarhetsredovisning. Vissa menar 

att icke-ekonomisk hållbarhet är mer eller mindre irrelevant för företag och att hållbarhets-

redovisning inte kan bidra till bättre affärsrelaterade beslut, utan endast innebär onödiga 

administrativa och ekonomiska bördor. Andra går ännu längre i sin kritik och menar att 

hållbarhetsredovisning närmast utgör ett manipulations- och marknadsföringsverktyg för 

företag där de skönmålar sin verksamhet och riktar uppmärksamhet från förekommande 

problem. Detta genom att ohållbara aspekter av verksamheten och eventuella försämringar ned-

tonas eller helt ignoreras medan hållbara aspekter och eventuella förbättringar lyfts fram, 

oavsett om det är relevanta för kärnverksamheten (Westermark, 2013). 

 

2.3  Utbredningen av hållbarhetsredovisning 

Supportrarna av hållbarhetsredovisning är dock fler än kritikerna. Detta visar sig inte minst i 

att fenomenet växer snabbt och stadigt. Ett fåtal företag, främst i Europa och Nordamerika, 

började hållbarhetsredovisa på allvar någon gång runt millennieskiftet men idag är det vanligt 

förekommande över hela världen (Schaltegger et al., 2014). I en studie från 2015 anger KPMG 

att 73 % av de 100 största företagen i 41 länder hållbarhetsredovisar, vilket innebär en ökning 

med 2 % från 2013.  

 

Figur 1. Andel företag som hållbarhetsredovisar (KPMG, 2015) 

 
73 % - genomsnittlig 

andel som redovisar  

2/3 av länder ligger 

över genomsnittet 
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Som antytts har det historiskt varit fler företag i utvecklade länder än företag i utvecklingsländer 

som hållbarhetsredovisat (KPMG, 2005, 2011). Detta gäller alltjämt, men skillnaderna är idag 

små. Antalet hållbarhetsrapporter upprättade i utvecklingsländer har nämligen ökat markant 

under senare år, medan antalet upprättade i utvecklade länder legat stilla (KPMG, 2015). Härtill 

märks att vissa utvecklingsländer – Indien, Indonesien, Malaysia och Sydafrika – toppar listan 

över länder där företag relativt sett producerar flest hållbarhetsredovisningar.  

Ökningen i utvecklingsländer ses av många som särskilt positiv eftersom de funktioner 

hållbarhetsredovisning kan fylla framstår mer betydelsefulla där än i utvecklade länder (SIDA, 

2014; Nasrullah & Rahim, 2014; GRI, 2016). För det första representerar utvecklingsländer de 

snabbast växande ekonomierna i världen, varmed företag i dessa länder helt enkelt påverkar 

omvärlden allt mer. För det andra är många transparens- och hållbarhetsutmaningar; såsom 

oacceptabla arbetsvillkor, korruption, klimatförändringar, fattigdom och svält; särskilt på-

tagliga i utvecklingsländer. För det tredje är statliga institutioner för att tillse transparens och 

hållbart företagande ofta relativt svaga i utvecklingsländer (Crane, 2008; Slater & Zwart, 2015; 

UN Global Compact 2014). 

 

2.4  Kvalitet av hållbarhetsredovisningar 

Åtskilliga studier visar att företags hållbarhetsredovisningar generellt är bristfälliga men 

succesivt förbättrats (KPMG, 2005, 2011, 2015; UN Global Compact 2014). Vidare föreligger 

skillnader i kvalitet mellan företag beroende på bl.a. storlek, verksamhetsområde och hemland. 

Företag verksamma inom industrier som har särskilt uppenbar påverkan på hållbar utveckling, 

t.ex. energi- och utvinningsindustri, och industrier som präglas av särskilda krav på insyn, t.ex. 

konsumentvaruindustri, har överlag relativt högkvalitativa hållbarhetsredovisningar. Det-

samma gäller stora och multinationella företag (Schaltegger et al., 2014; Gauber, 2012) 

Det är få studier som på ett ingående sätt undersöker internationella skillnader i kvalitet 

av hållbarhetsredovisningar, i synnerhet vad gäller utvecklingsländer (Fifka, 2012). Övergri-

pande studier antyder dock att företag i utvecklade länder generellt redovisar mer information 

och på ett mer adekvat sätt än företag i utvecklingsländer (KPMG, 2011, 2015; SIRAN, 2008; 

Schaltegger et al., 2014). Denna slutsats styrks av fallstudier från utvecklingsländer, vilka på-

visar betydande brister i företags hållbarhetsredovisningar (se t.ex. Braendle (2016) angående 

Kina; Amran & Haniffa (2011) angående Malaysia; och Sen et al. (2011) angående Indien). 

Vidare hävdar Fifka (2012) i en omfattande studie av de senaste 40 årens litteratur på ämnet 
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hållbarhetsredovisning att utvecklingsländer ligger efter utvecklade länder vad gäller såväl 

hållbarhetsredovisning som forskning härom. 

 

2.5  Regler för hållbarhetsredovisning 

Till skillnad från vad som gäller traditionell finansiell redovisning saknas i princip helt lagregler 

avseende hållbarhetsredovisning. Således är det i de allra flesta länder upp till företag att själva 

avgöra om och i så fall hur de ska hållbarhetsredovisa. 

Frånvaron av lagregler innebär dock inte en total frånvaro av regler på området. För att 

sprida och öka kvaliteten av hållbarhetsredovisning har åtskilliga organisationer; bl.a. FN, 

OECD, AccountAbility och Global Reporting Initiative (GRI); utarbetat internationella rikt-

linjer för hållbarhetsredovisning. GRI:s riktlinjer 3  är de överlägset mest tillämpade och 

välrenommerade. GRI är en internationell icke-vinstdrivande och oberoende organisation med 

syfte att hjälpa företag, stater och andra organisationer att förstå och kommunicera företags 

hållbarhetspåverkan. Över hälften av de hållbarhetsredovisningar som upprättas idag bygger på 

organisationens riktlinjer (Westermark, 2013). GRI:s riktlinjer, vilka kan användas av företag 

av alla typer och former samt i relation till hållbarhetsredovisningar av skiftande omfattning 

och kvalitet, bygger på fyra grundläggande principer för att avgöra vilka hållbarhetsfrågor som 

ska inkluderas i redovisningen och åtskilliga detaljinriktade standardindikatorer, vilka anger 

hur dessa frågor ska redovisas. Av särskilt intresse i denna uppsats är att två av de 

grundläggande principerna och fyra av standardindikatorerna behandlar intressentkartläggning 

och intressentengagemang (Frostensson et al., 2015).  

I sammanhanget bör även nämnas AccontAbilitys riktlinjer AA 1000 SES. Dessa utgör en 

internationellt erkänd standard för att bedöma, verifiera och förstärka företags intressent-

inkludering, bl.a. i relation till hållbarhetsredovisning (Kaur & Lodhia, 2014). Standarden är 

utformad för att komplettera GRI:s riktlinjer (AccountAbility, 2012). 

 

 

 

 

                                                 
3 GRI har gett ut flera olika riktlinjer genom åren, bl.a. G3 år 2006, G4 år 2014 och GRI Standars år 2016. Det är 

inte så att tidigare utgivna riktlinjer blir ogiltiga när nya riktlinjer ges ut. Följaktligen finns flera gällande 

riktlinjer från GRI. Dessa är emellertid lika och bygger på samma principer avseende intressentinkludering 

varför jag av framställningstekniska skäl talar om GRI:s riktlinjer (som om det endast fanns en version). 
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3 Intressentinkludering 

3.1 Introduktion 

3.1.1  Vikten av intressentinkludering i hållbarhetsredovisning 

För att företag ska förstå och kunna hantera sin påverkan på omvärlden samt således kunna 

redovisa för denna på ett relevant och trovärdigt sätt är nödvändigt att de kommunicerar och 

samarbetar med – annorlunda uttryckt inkluderar – de aktörer som påverkar och påverkas av 

dess verksamhet, företaget s.k. intressenter (Frostensson et al., 2015; UN Global Compact, 

2014; Manetti, 2012). Om intressenter inte inkluderas i tillräcklig mån riskerar företag att fo-

kusera redovisningen, och i förlängningen hållbarhetsarbete, på frågor som omvärlden inte 

anser vara de mest relevanta. Dessutom krävs inkludering i själva redovisningsprocessen för att 

hållbarhetsredovisningen ska ses som trovärdig och således kunna fylla sin funktion av att öka 

transparensen i företaget (UN Global Compact, 2014; GRI, 2016; Kaur & Lodhia 2014). 

 

3.1.2 Intressentteori och dess relation till hållbarhetsredovisning 

Att inkludera intressenter i relation till hållbarhetsredovisning är emellertid lättare sagt än gjort. 

För att nämna ett axplock av svårigheter kan det vara utmanande för företag att; avgöra vilka 

intressenter man har, bl.a. eftersom företag påverkar och påverkas av en lång rad aktörer varav 

åtskilliga har svårt att utrycka sina åsikter; veta vilka intressenter som kommer att ta del av 

hållbarhetsredovisningen och om dessa i sådana fall bör ägnas särskild uppmärksamhet; hantera 

intressenter som har intressen vilka är oförenliga med andra intressenters intressen och/eller 

företagets intressen; och tillse adekvata forum för intressenter att uttrycka sina åsikter. 

Härvid har den s.k. intressentteorin (jfr engelskans stakeholder theory) kommit att spela 

en avgörande roll. Intressentteorin lanserades av Edward R Freeman på 1980-talet i USA och 

syftar till att belysa hur företag bör förhålla sig till sin omvärld. Freeman utmanade tidigare 

teori på området, som i princip endast beaktade ägare och andra aktörer med ekonomisk del i 

företag (jfr engelskans share), genom att hävda att företag bör beakta alla aktörer med intresse 

i företaget, oavsett om detta intresse är ekonomiskt eller inte (jfr engelskans stake). Freeman 

kallade aktörer med intresse i företag för just intressenter (jfr engelskans stakeholders), varvid 

han populariserade detta begrepp. Mer precist definierade Freeman intressenter som “any group 

or individual who can affect or are affected by the achievement of the organisation’s objectives” 

(1984, s. 46). 

Intressentteorin, vilken alltså lanserades innan företag började hållbarhetsredovisa, lierar 

således väl med hållbarhetsredovisning som ju avser belysa företags förhållande till omvärlden 
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i miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor samt är avhängigt inkludering av aktörer inom 

och i relation till var och en av dessa frågor. Och som antytts har intressentteorin utgjort grund 

för såväl begreppsbildning som normativa och praktiska övervägande avseende hur företag 

inkluderar aktörer i hållbarhetsredovisning (Manetti, 2011, Herremans et al., 2016).  

 

3.1.3 Intressentkartläggning och intressentengagemang 

Inom intressentteori, och i förlängningen intressentinkludering i hållbarhetsredovisning, kan 

urskiljas två huvudområden: 

1)  Intressentkartläggning – Det första rör hur företag definierar begreppet intressent i 

ett givet sammanhang (t.ex. i relation till hållbarhetsredovisning), vilka aktörer företag 

följaktligen identifierar som sina intressenter och hur dessa intressenter prioriteras. 

2)  Intressentengagemang – Det andra rör vilken övergripande process och vilka speci-

fika metoder företag tillämpar för att tillse att intressenter bereds möjlighet att faktiskt 

delta och påverka i aktuellt sammanhang (här i relation till hållbarhetsredovisning). 

 

I det följande kommer forskningsläget avseende intressentkartläggning och intressent-

engagemang i hållbarhetsredovisning utredas. Detta i syfte att inför den kommande 

undersökningen avgöra hur företag bör agera i dessa hänseenden. 

 

3.2  Närmare om intressentkartläggning 

3.2.1 Definition av begreppet intressent 

Det råder stor oenighet om hur begreppet intressent (i strikt mening, jfr engelskans stakeholder) 

ska definieras (Miles, 2012). En fundamental del i kartläggning av intressenter är följaktligen 

att företag ger sin definition av begreppet – om företag inte vet vilka aktörer de letar efter kan 

de omöjligt hitta dem. Det är emellertid svårt att säga vad som är en lämplig definition. 

Freemans ovan presenterade definition har fått relativt stort genomslag. Vissa forskare har dock 

kritiserat den för att vara oprecis och samtidigt alltför snäv och statisk (Laplume et al., 2008). I 

relation till hållbarhetsredovisning anser jag att GRI:s definition av begreppet är lämpligare: 

”entities or individuals that can reasonably be expected to be significantly affected by the re-

porting organization’s activities, products, or services; or whose actions can reasonably be 

expected to affect the ability of the organization to implement its strategies or achieve its 

objectives...” (GRI, 2016 s. 11). Denna definition är uppenbarligen influerad av Freeman men 

det finns avgörande skillnader. GRI:s definition; inkluderar (representanter för) icke-mänskliga 
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entiteter; är framåtsyftande; och avgränsas till aktörer som påverkar/påverkas signifikant. Dessa 

skillnader framstår särskilt relevanta i relation hållbarhetsredovisning där miljön och andra 

icke-mänskliga aktörer är väsentliga, framtidsperspektivet centralt och det synes orimligt att 

beakta samtliga aktörer som påverkar/påverkas, oavsett hur liten påverkan är. Dessutom är 

GRI:s definition mer precis och synes utgöra bättre vägledning för den fortsatta kartläggningen. 

Oavsett vilken definition ett företag väljer bör de inkludera den i hållbarhets-

redovisningen. Detta visar att företaget faktiskt gjort ansträngningar för att göra en egen 

intressentkartläggning och inte ”kopierat” någon annans. Härtill ges både intressenter och ak-

törer som inte ansetts som intressenter inblick i och möjlighet att kritisera denna fundamentala 

del av intressentkartläggningen.  

  

3.2.2 Identifiering av intressenter 

När ett företag har bestämt sig för vad man menar med begreppet intressent är det dags att 

identifiera intressenter. I beaktande av att företag kan ha något olika syn på begreppet intressent 

samt påverkar och påverkas av omvärlden på olika sätt är uppenbart att det inte kan ges ett 

generellt svar på vilka intressenter företag bör identifiera. Följande exemplifierande lista ges 

dock i GRI:s riktlinjer (2016, s. 29): 

 Anställda 

 Aktieägare och långivare 

 Lokalsamhällen  

 Kunder 

 Leverantörer 

 Civilsamhälle och NGO:s 

 Fackförbund 

 

Flera forskare har sökt dela upp intressenter i olika kategorier. Clarkson (1995) skiljer mellan 

primära och sekundära intressenter. Primära intressenter är aktörer som företag ofta genomför 

transaktioner med och är direkt beroende av för sin fortlevnad, t.ex. kunder och anställda. Om-

vänt är sekundära intressenter aktörer företaget sällan genomför transaktioner med och inte är 

direkt beroende av men som likväl påverkas av eller påverkar företaget, t.ex. NGO:s och lokal-

samhällen. Mellan företaget och primära intressenter föreligger följaktligen ett mer ömsesidigt 

beroendeförhållande varmed de, i högre utsträckning än företaget och sekundära intressenter, 

kan orsaka varandra såväl betydande skada som vinst.   

En alternativ kategorisering är mellan interna och externa intressenter. Interna intressenter 

är, som namnet antyder, aktörer inom företaget såsom ägare och anställda. Följaktligen är 
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externa intressenter aktörer utom företaget såsom kunder, leverantörer, NGO:s och 

lokalsamhällen (Frostensson et al., 2015). Interna intressenter är uppenbarligen mer påtagligt 

närvarande i företagets verksamhet än externa intressenter.   

När ett företag kartlägger intressenter bör de identifiera alla sina intressenter för att där-

efter prioritera vilka som faktiskt ska inkluderas i redovisningen (se mer härom i nästa avsnitt). 

Således är det viktigt att företag inte endast identifierar primära och interna intressenter, vilka 

företaget alltså är mer direkt beroende av respektive har lättare att uppmärksamma, utan även 

identifierar sekundära och externa intressenter. Vidare bör företag, även om de kan inspireras 

av befintliga riktlinjer, forskning och praxis, utgå från sin egen (hållbarhets)kontext och inte 

endast ”kopiera” en befintlig lista av intressenter e.d. Härtill är önskvärt att intressenter, så fort 

de identifierats, engageras i kartläggningsprocessen (AccountAbility, 2015). 

 

3.2.3 Prioritering och kategorisering av intressenter 

Eftersom företag har en lång rad intressenter och dessa intressenter kan ha oförenliga intressen 

är det sällan möjligt att inkludera och/eller tillmötesgå samtliga intressenter i ett givet samman-

hang. Således är det mycket viktigt att företag avgör vilka intressenter som ska prioriteras i 

hållbarhetsredovisningen. Utan dylik prioritering urholkas nyttan av intressentinkludering och 

intressenter kan förlora förtroende för företaget (Clarkson, 1995).  

I likhet med vad som sades om identifiering går inte att ge ett generellt svar på vilka 

intressenter företag bör prioritera. Följande kriterier framhålls dock i riktlinjer och forskning 

avseende hållbarhetsredovisning som särskilt viktiga för företag att beakta vid prioritering 

(GRI, 2016; AccountAbility, 2015; Schaltegger et al., 2014; Frostensson et al., 2015): 

 Ansvar – intressenter som förtaget har eller kommer att ha legalt, finansiellt eller op-

erationellt ansvar för i form av lagar, avtal eller policyer. 

 Inflytande – intressenter med befogenhet att fatta beslut med betydelse för företaget. 

 Närhet – intressenter som företaget långsiktigt interagerar mest med. 

 Påverkan och beroende – intressenter som på ett särskilt påtagligt sätt påverkas av 

företaget och/eller är beroende av företaget för fortlevnad och utveckling. 

 Bred representation – intressenter som reflekterar ett brett spektrum av samhälleliga 

förväntningar och problemområden. 

 Oberoende och legitimitet – intressenter som är oberoende från företaget och som med 

legitimitet kan hävda att de representerar ett visst intresse. 

 

Vidare bör företag bör undvika frestelsen att endast prioritera primära och interna intressenter, 

vilka företaget som sagt är mer beroende av respektive har praktiskt lättare att interagera med 

(AccountAbility, 2015; Schaltegger et al., 2014).    
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3.2.4 Praxis och skillnader mellan utvecklade länder och utvecklingsländer 

Empirisk forskning avseende definitioner av begreppet intressent i hållbarhetsredovisningar är 

knapphändig. Övergripande studier antyder att de flesta företag i sina hållbarhetsredovisningar 

definierar begreppet intressent men det synes inte ha studerats hur definitioner lyder (ACCA, 

2007). Avseende identifiering och prioritering i av intressenter i hållbarhetsredovisning finns 

dock mer empirisk forskning. Denna visar att de flesta företag i hållbarhetsredovisning identi-

fierar ett relativt brett spektrum av intressenter (Cumming, 2001; Manetti, 2012). Dock antyds 

att företag är något mer benägna att identifiera primära och interna intressenter. Företag verkar 

även vara mer benägna att i hållbarhetsredovisning prioritera primära och interna intressenter, 

i synnerhet medarbetare och aktieägare (Fernandez-Feijoo, 2014; Weber & Mayer, 2012). 

Ovanstående redogörelse kompliceras av att företag i olika länder och i olika industrier 

identifierar och prioriterar olika intressenter i hållbarhetsredovisning. Vad gäller kvalitets-

skillnader mellan industrier bör framhållas att företag verksamma inom industrier som har 

särskilt uppenbar hållbarhetspåverkan, såsom energi- och utvinningsindustri, identifierar ett 

bredare spektrum av intressenter och i större utsträckning än andra industrier prioriterar sekun-

dära respektive externa intressenter (Fernandez-Feijoo, 2014; Weber & Mayer, 2012). Vad 

gäller kvalitetsskillnader mellan länder antyds i övergripande studier att företag i utvecklade 

länder är bättre än företag i utvecklingsländer på intressentkartläggning i hållbarhetsredovis-

ning4 (KPMG, 2015; SIRAN, 2008).  Jag har emellertid inte hittat några studier som beskriver 

vari påstådda kvalitetsskillnader ligger. I relation till intressentkartläggningar generellt, dvs. 

inte i hållbarhetsredovisning speciellt, anges dock att företag i utvecklade länder identifierar 

fler intressenter än företag i utvecklingsländer och ger större prioritet åt intressenter utan 

ekonomiska intressen (Nasrullah & Rahim, 2014). 

 

3.3 Intressentengagemang 

3.3.1 Metoder för intressentengagemang 

Intressentengagemang kan beskrivas som “trust-based collaboration between individuals and/or 

social institutions with different objectives that can only be achieved together” (Husted et al., 

2002, s. 42). Uppenbarligen kan företag nyttja en närmsast oändlig rad olika metoder för dylikt 

samarbete. Följande metoder för intressentengagemang är dock återkommande och framhålls 

                                                 
4 Att de är ”bättre” framgår genom att de i aktuella utvärderande studier erhåller högre poäng i fråga om 

intressentkartläggning men det anges inte vad poängsättningen baseras på. 
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som särklita viktiga i forskning och riktlinjer för hållbarhetsredovisning (Gao and Zhang, 2006; 

Cumming, 2002; Frostensson et al., 2015; GRI, 2016; AccountAbility, 2015): 

 Presskonferenser och pressutskick 

 Information på hemsida 

 Information ”på plats” 

 Information på företaget 

 Sociala medier 

 Intranät 

 Intervju och direktdialog 

 Gruppdiskussioner o.d. 

 Enkäter o.d. 

 Samverkansprojekt med andra 

organisationer 

 Intressentrepresentation 

 Intressentorgan 

 Intressentgodkännande 

 

Morsing och Schultz (2006) inordnar metoder för intressentengagemang i tre kategorier: infor-

mering, respondering och involvering. Informering kännetecknas av envägskommunikation, 

där företag bereder intressenter viss information. Typexempel på informerande metoder är 

pressutskick och informationsgivande på företagets hemsida. Respondering inbegriper tvåvägs-

kommunikation. Informationsflödet är emellertid asymmetriskt, vanligtvis på så sätt att mer 

information lämnas från företag till intressenter än vice versa. Typexempel på responderande 

metoder är seminarier och andra fysiska sammankomster anordnade av företag, (interaktiva) 

online-forum och sociala medier.5 Även involvering inbegriper tvåvägskommunikation, men 

kommunikationen är mer jämbördig, intensiv och långvarig. Med andra ord uppstår en dialog, 

vilken ofta sker ansikte mot ansikte. Typexempel på involverande metoder är samverkans-

projekt med intressenter och intressentrepresenation i företagsorgan.  

Vilken metod för intressentengagemang som är lämpligast beror på antalet och typerna 

av intressenter som ska engageras, frågan som ska behandlas och hur mycket resurser företaget 

har (Gao and Zhang, 2006; Cumming, 2001). Överlag kan dock sägas att informerande metoder 

och ytligare responderande metoder är sämre och ofta bristfälliga i relation till hållbarhets-

redovisning. En förutsättning för att företag ska förstå deras effekter på miljön, socialsamhället 

och ekonomin är som sagt att de kommunicerar och samarbetar med dem som härvid påverkar 

och påverkas av företaget. Det räcker sällan att företag informerar om hållbarhetsfrågor de 

själva tror att intressenter är intresserade av. Härtill medför informering inte inblick eller kon-

troll över sammanställning av data varmed redovisningsprocessen förlorar transparens och 

trovärdighet. Omvänt är djupare responderande och involverande metoder bättre och ofta 

                                                 
5 Det händer att intressenter står för majoriteten av informationslämnandet inom ramen för responderande 

metoder, t.ex. om ett företag skickar ut enkät som kräver omfattande behandling av intressenter och som inte 

återbesvaras (Belal, 2006). 
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adekvata i relation till hållbarhetsredovisning – de inbjuder till tätare kommunikation och sam-

arbete samt medför högre transparens och kontroll i redovisningsprocessen (Manetti, 2011; 

Kaur & Lodhia 2014). Vidare demonstrerar djupare responderande och involverande intressent-

engagemang, som ofta kräver betydande tid och resurser, att företag tar hållbarhetsredovisning 

och sina intressenter på allvar vilket oavsett resultatet av engagemanget ökar förtroendet för 

företaget (Kaur & Lodhia, 2014; Manetti, 2011). Dessutom banar det väg för en öppen och 

beständig dialog som kan ge upphov till idéer och ökade kunskaper i icke förutsedda avseenden 

relevanta både i och utanför hållbarbetsredovisning (Morsing and Schultz 2006). 

 

3.3.2 Arnstein’s Ladder of Participation  

I princip all forskning som söker utvärdera metoder för intressentengagemang, såväl generellt 

som i hållbarhetsredovisning speciellt, utgår direkt eller indirekt ifrån Arnstein´s Ladder of 

Participation (ALP), varför det finns skäl att i korthet redogöra för denna modell.  

ALP togs fram av Sherry Arnsteins (1969) som ett stöd i hennes kritiska analys av hur 

lokala utvecklingsfrågor drevs i USA på 1960-talet. Den behandlar således inte explicit 

intressenter eller intressentengagemang (intressentteorin lanserades senare). Arnstein skriver 

istället om hur deltagande (jfr engelskans participation) i lokala beslutsprocesser av de som 

inte har (jfr engelskans have-nots) bör utformas för att ekonomiska klyftor och diskriminering 

i samhället ska minska. Som antytts har emellertid åtskilliga forskare anpassat Arnsteins be-

greppsapparat till intressentteorin och i den följande framställningen kommer jag att nyttja 

denna anpassade begreppsapparat (Cumming, 2001; Manetti, 2011; Kaur & Lodhia 2014).  

Idén med ALP är att beskriva intressenters engagemang utifrån olika nivåer av inflytande 

och en grundläggande tes är att företag bör nyttja metoder för engagemang som ger intressenter 

mer inflytande – man bör klättra så högt upp i stegen som möjligt. Arnstein (1969) beskriver 

åtta stegpinnar i tre klasser. På steg 1 manipulation och 2 terapi, vilka klassas som icke-

deltagande, finner vi de metoder som innebär minst inflytande och följaktligen är sämst. Dessa 

metoder kännetecknas av att de syftar till att påverka intressenters uppfattningar så att de lierar 

med företagets respektive att rikta intressenters uppmärksamhet från förekommande problem.  
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Därefter kommer steg 3 information, 4 konsul-

tation och 5 pacificering vilka klassas som 

symboliskt deltagande. Dessa steg utgörs av 

metoder där intressenter ges möjlighet att 

framföra sina synpunkter och ibland har visst 

inflytande. De präglas dock av att företag i 

slutändan närmast bortser från intressenternas 

input och agerar ensidigt. 

Följaktligen är det enligt Arnstein först 

i relation till de sista tre stegen 6 partnerskap, 

7 delegerad makt och 8 kontroll vilka klassifi-

ceras som faktiskt makt som det kan talas om 

verkligt engagemang och inflytande. Samtliga 

metoder inom denna klass ger intressenter 

både formellt och faktiskt inflytande i besluts-

processer (Arnstein, 1969).  

Som synes matchar ALP Morsings & Schultzs kategorier avseende metoder för 

intressentengagemang tämligen väl. Något förenklat kan sägas att steg 1–3 motsvarar informe-

ring, 4-5 respondering och 6-8 involvering, vilket även stämmer med ”rankingen” av dessa 

olika kategorier, där författarna som sagt anser informering sämst, respondering mittemellan 

och involvering bäst.   

 

3.3.3 Övergripande process för intressentengagemang 

Kvaliteten av intressentengagemang är inte endast avhängigt de enskilda metoderna för enga-

gemang, utan härtill kommer den övergripande processen. I samband med upprättandet av en 

hållbarhetsredovisning krävs intressentengagemang vid flera olika tillfällen och av flera olika 

anledningar (Gao and Zhang, 2006; Frostensson et al., 2015): 

 I planeringen för att intressenter ska kunna utrycka åsikter och krav avseende form, 

innehåll och metod för upprättande. 

 Fortlöpande under upprättandet för att öka möjligheter att ge och ta kritik samt öka 

transparensen av redovisningsprocessen. 

 Vid publicering för att företag och intressenter tillsammans ska kunna avgöra om 

hållbarhetsredovisningen bör publiceras och om den i så fall ska granskas.  

 Efter publicering för att utvärdera både processen för hållbarhetsredovisning och den 

resulterande produkten, dvs. den faktiska redovisningen.  

Figur 2. Arnstein’s Ladder of Participation (Arnstein, 1969) 
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Såväl riktlinjer för hållbarhetsredovisning som forskning på området framhåller betydelsen av 

att det finns en målsättning för intressentengagemang och att denna kommuniceras till intres-

senter. En målsättning tjänar till att stärka styrning av och effektivisera processen för 

engagemanget. Dessutom hjälper den både företag och intressenter att hantera sina förvänt-

ningar. Likt mål generellt bör mål för intressentengagemang i hållbarhetsredovisning ha för-

ankring hos alla parter målen avser, vara tydliga samt kunna mätas och uppnås. Härtill bör mål 

för intressentengagemang i hållbarhetsredovisning uppenbarligen syfta till att informera företag 

om innehåll och form av aktuell redovisning. Vidare är det viktigt att företag i redovisningen 

välkomnar feedback och anger kanaler intressenter kan använda om de har frågor eller kritik. 

 

3.3.4 Praxis och skillnader mellan utvecklade länder och utvecklingsländer 

Empirisk forskning på internationell nivå visar att de flesta företag som hållbarhetsredovisar 

framhåller intressentengagemang som en oundgänglig del av redovisningsprocessen men 

ifrågasätter i vilken utsträckning intressenter faktiskt engageras samt hur grundligt och effekt-

fullt förekommande engagemang är (ACCA, 2007; Manetti 2011).  

Det finns mycket lite empirisk forskning som på ett ingående sätt undersöker kvalitativa 

aspekter av intressentengagemang i hållbarhetsredovisning. Den forskning som finns antyder 

emellertid att kvaliteten generellt är låg. Cumming (2001) finner i en studie omfattande 13 

multinationella brittiska företag att omfattning och metoder för intressentengagemang skiljde 

sig mellan företag men att överlag var intressentengagemang av ringa omfattning och metoder 

begränsade till nivå 1–5 i ALP. Manetti (2011) drar liknande slutsatser i en studie av 174 

hålbarhetsredovisningar från företag i flera olika (utvecklade) länder.  De flesta företagen 

saknade målsättningar och rutiner för intressentengagemang och underlät att engagera intres-

senter i avgörande beslut i hållbarhetsredovisning. Till den del intressenters åsikter och krav 

uppmärksammas var det genom informerande och enklare responderande metoder. Endast ett 

fåtal företag som omfattades av särskilda lagkrav nyttjade involverande metoder över steg 5. 

Även Kaur & Lodhia (2014) drar nedslående slutsatser i en studie av hållbarhetsredovisningar 

från lokala beslutsorgan i Australien. För det första var det få organ som över huvud taget 

redovisade vilka metoder för intressentengagemang som nyttjades. Vidare var det intressent-

engagemang som redovisades till stor majoritet av informerande eller enkel responderande 

karaktär. Dessutom saknades ofta målsättningar och rutiner för intressentengagemang.  

Som antytts har jag inte funnit någon forskning som närmare undersöker kvalitativa 

aspekter av intressentengagemang i hållbarhetsredovisning i utvecklingsländer. Liksom vad 

gäller intressentkartläggning finns emellertid övergripande globala studier som antyder att 
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företag i utvecklade länder är bättre på intressentengagemang i hållbarhetsredovisning än 

företag i utvecklingsländer (KPMG, 2015; SIRAN, 2008).  

Vidare indikerar forskning avseende intressentengagemang generellt att det föreligger 

skillnader i kvalitet mellan företag beroende på industri (Fernandez-Feijoo, 2014; Weber & 

Mayer, 2012). 

 

4 Metod och design 

4.1 Introduktion 

Syftet med denna uppsats är som sagt att jämföra och utvärdera intressentinkludering i 

hållbarhetsredovisning i företag i det utvecklade landet Spanien och utvecklingslandet 

Colombia. Det är sålunda fråga om en jämförande utvärdering. En utvärdering nyttjar en be-

skrivning för att värdera och förklara befintliga förhållanden, insatser och processer med syftet 

att kunna ta ställning till om något som gjorts är mer eller mindre värdefullt. Skillnaden mellan 

rent beskrivande forskning och vetenskaplig utvärdering är följaktligen att den senare inte 

”nöjer sig” med att beskriva rådande förhållanden utan dessutom söker värdera förhållandena i 

beaktande av sedan tidigare existerande kunskap. Att jag valt att genomföra en jämförande ut-

värdering, istället för en ”enkel” utvärdering, har två förklaring. För det första saknas fasta 

referenspunkter inom detta tämligen outforskade område. Följaktligen skulle det vara svårt och 

närmast olämpligt att genom studium av endast ett (utvecklings)land nå slutsatsen att intressent-

inkludering i hållbarhetsredovisning är ”bra” eller ”dålig” i ifrågavarande land. Genom studium 

av två länder kan jag dock nå slutsatsen att intressentinkludering i hållbarhetsredovisning i ett 

land är bättre eller sämre än i det andra landet. För det andra hävdar som sagt befintlig forskning 

genom tämligen svepande skrivningar att intressentinkludering i utvecklingsländer är av lägre 

kvalitet än i utvecklade länder. Genom en konkret jämförelse av ett utvecklat land och ett 

utvecklingsland kan jag belägga eller utmana detta påstående och, ännu viktigare, beskriva 

förekommande skillnader (Esaiasson, et al. 2005). 
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4.2 Metod 

4.2.1 Kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys 

Jag söker uppnå mitt syfte genom integrerad kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av håll-

barhetsredovisningar. Innehållsanalys kan beskrivas som en sammanfattande analys av innehåll 

som bygger på slutledning genom objektiv och systematisk identifikation av specifika egen-

skaper i ett medium och är inte begränsad i fråga om variabler som kan studeras (Esaiasson et 

al, 2005). Det är en populär metod i forskning avseende företags redovisning eftersom den 

tillåter upprepning och valid slutledning från data i beaktande av dess kontext (se t.ex. Manetti, 

2011; Kaur & Lodhia, 2014; KPMG 2008, 2013, 2015; ACCA, 2005). 

I den största delen av tidigare utvärderande forskning avseende intressentinkludering i 

hållbarhetsredovisning har fokuserats på förekomst av information om intressentinkludering 

och ytterst begränsad uppmärksamhet har ägnats åt kvalitativa aspekter av denna information. 

Och till den begränsade del kvalitativa aspekter har beaktas är det inom ramen för studier som 

begagnar kvantitativ innehållsanalys, där när- eller frånvaro av fördefinierade kvalitativa 

aspekter har noterats genom mekaniskt räknande. Detta anser jag är problematiskt.  

Jag menar att i utvärderande forskning avseende intressentinkludering i hållbarhetsredo-

visning bör uppmärksamhet ägans åt såväl förekomsten av information härom som de 

kvalitativa aspekterna av denna information. Förekomst av aktuell information är uppen-

barligen nödvändigt men, enligt mig, inte tillräckligt för att kunna utvärdera huruvida aktuellt 

intressentengagemang varit värdefullt.  

För att undersöka förekomst av information om intressentinkludering synes en kvantitativ 

ansats lämplig. För det första är det i denna del främst en maximalt god avspegling av kvanti-

tativ variation som är av intresse. För det andra tillåter kvantitativ metod fler undersöknings-

enheter samt systematiska och strukturerade observationer. För det tredje är hållbarhetrapporter 

tämligen väl lämpade för kvantitativ metod eftersom de ofta presenterar information i standar-

diserad form, tabeller o.d. Till viss del förefaller, av anförda skäl, kvantitativ metod lämplig 

även för att undersöka kvalitativa aspekter av information om intressentinkludering i 

hållbarhetsredovisning. För att åstadkomma en djuplodande analys av kvalitativa aspekter 

synes emellertid en rent kvantitativ forskningsansats otillräcklig, åtminstone bör en kvalitativ 

ansats kunna fördjupa analysen. I aktuellt hänseende är det primära intresset att åstadkomma 

en maximalt god avspegling av kvalitativ variation, varvid behovet av följsamhet, helhetsbild 

och förmåga att notera undertexter framstår avgörande. Detta görs lämpligen med en metod där 

öppna frågor besvaras fritt med hjälp av aktuellt innehåll.   
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4.2.2 Frågeformulär 

Med beaktande av det ovanstående upprättades en metod bestående i kombinerad kvantitativ 

och kvalitativ innehållsanalys. Jag tog avstamp i ett befintligt ramverk på området – närmare 

bestämt ett av Kaur & Lodhia utarbetat index för att utvärdera intressentinkludering i hållbar-

hetsredovisning. Detta index utgår ifrån ALP, GRI:s riktlinjer och AA 1000 SES, vilka tagna 

tillsammans synes ge en omfattande och välanpassad grund för att bygga en metod för utvär-

dering av intressentinkludering i hållbarhetsredovisning (se mer om; GRI:s riktlinjer och AA 

1000 SES i avnitt 2.5; ALP i avsnitt 3.3.2; och  Kaur & Lodhias index i bilaga 1). 

Som sagt har jag dock velat öka det kvalitativa inslaget i min studie, varför Kaur och 

Lodhias index omarbetats till ett frågeformulär. Detta formulär rymmer tre teman: 

1. Kartläggning – Det första tar sikte på process för och resultat av intressentkartlägg-

ning. Särskild uppmärksamhet ägnas åt förekommande definitioner av begreppet 

intressent, det praktiska tillvägagångssättet för identifiering och prioritering samt vilka 

som aktörer som faktiskt identifierats och prioriterats. 

2. Intressentengagemang – Det andra försöker klarlägga vilka metoder för intressent-

engagemang som företag använder och hur dessa tillämpats. Dessutom utreds 

förekommande målsättningar för intressentengagemang och om företag uppmuntrar 

intressenter att lämna feedback. 

3. Bevis för intressentinkludering – Det tredje identifierar bevis för att intressentkart-

läggning och intressentengagemang skett på så sätt som redovisas av företag. 

Dessutom ges ett subjektivt helhetsintryck av redovisningens trovärdighet vad gäller 

intressentinkludering.  

 

Var och en av dessa teman rymmer i sin tur ett antal frågor. I relation till ett fåtal frågor har 

antagits en rent kvalitativ ansats där frågorna så att säga ställs öppet till texten och besvaras i 

löptext.  I relation till majoriteten av frågor har dock denna kvalitativa ansats kompletterats med 

en kvantitativ ansats där aspekter av aktuell fråga har översatts i indikatorer vars när-/frånvaro 

i hållbarhetsredovisningar noterats. De precisa frågorna och indikatorerna presenteras nedan i 

samband med resultaten. Frågeformuläret framgår även i sin helhet i bilaga 2. 

 

4.3 Val av analysenheter 

Studien omfattade hållbarhetsrapporter publicerade 2015 av stora företag inom energiindustri i 

Spanien respektive Colombia. Följande överväganden motiverade valet av analysobjekt. 
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Genom att begränsa studien till en industri kontrolleras för ovan beskrivna skillnader mellan 

olika industrier till följd av saker såsom institutionellt tryck, traditioner och seder och olika 

former av intressenter (Herreman et al., 2016). Vidare förefaller energiindustrin särskilt lämplig 

för denna uppsats. Energiindustrin har ovanligt stor inverkan på hållbarhetsfrågor, både vad 

gäller antal frågor och hur mycket var och en av dessa frågor påverkas. Och många av aktuella 

frågor har påtaglig lokal anknytning, på så sätt att industrins produkt, dvs. energi, i stor ut-

sträckning konsumeras där verksamheten är belägen samt energiutvinning ofta medför stora 

fysiska ingrepp i natur och samhälle. Därmed förefaller energiindustrin särskilt beroende av att 

ta stor hänsyn till och härvid engagera ett brett spektrum av intressenter, inte minst lokalt. Med 

hänsyn detta stora beroende av intressenter och deras lokala prägel förefaller potentiella skill-

nader mellan utvecklade länder och utvecklingsländer särskilt intressanta och talande. Härtill 

kan nämnas att energiindustrin, troligen till följd av att den har sådan stor inverkan på 

hållbarhetsfrågor och är beroende av intressenter, är en av de industrier som upprättar flest 

hållbarhetsrapporter vilket bereder tillräckligt med data för en adekvat analys.  

Genom att begränsa studien till stora (icke-multinationella) företag6 kontrolleras för skill-

nader till följd av storlek på företag. Som sagt föreligger proportionalitet mellan kvalitet på 

hållbarhetsredovisningar och storlek på företag. Därmed förefaller troligt att det föreligger pro-

portionalitet mellan kvalitet av intressentinkludering i hållbarhetsredovisningar och storlek på 

företag. Att jämföra hållbarhetsrapporter från tio slumpmässigt valda företag inom Spanien och 

Colombia riskerar således att spegla skillnader i storlek på energibolag inom respektive land 

snarare än att antyda hur utvecklingsgrad kan påverka intressentinkludering i relation till 

hållbarhetsredovisning. Jag valde just icke-multinationella företag7 eftersom multinationella 

företag uppenbarligen har internationell prägel och vanligtvis är mycket stora varmed de riktar 

sig till en global marknad. Således förefaller troligt att hållbarhetsredovisningar från multi-

nationella företag influeras mindre av lokala förhållanden.  

Genom att avgränsa studien till ett år kontrolleras för skillnader till följd av utveckling av 

intressentinkludering i hållbarhetsredovisning. 

Valet av Spanien och Colombia dikterades av såväl praktiska som teoretiska över-

väganden. Av praktiska hänsyn fordrades för det första att hållredovisningarna är skrivna på ett 

språk jag behärskar; engelska, spanska eller svenska. Dessutom fodrades tillräckligt många 

                                                 
6 Stora företag har, i enlighet med GRI, definierats som ett företag som uppfyller minst ett av följande villkor: 

minst 250 anställda, årlig omsättning på minst 50 miljoner € eller balansomslutning på minst 43 miljoner €.  
7 Multinationella företag har, i enlighet med GRI, definierats som ett företag som äger och/eller kontrollerar 

verksamhet i minst två länder. 
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hållbarhetsredovisningar upprättade av företag av relevant storlek inom energiindustrin i 

respektive land. Av teoretiska hänsyn försökte jag att välja två länder som uppvisar liknande 

företagskultur. Vidare valde jag länder där hållbarhetsredovisning inte är reglerat i lag. Som 

sagt är hållbarhetsredovisning frivilligt i de flesta länder. Att undersöka länder där det är regle-

rat i lag skulle visserligen vara intressant, men det skulle hämma generaliserbarheten av min 

jämförelse. Slutligen valdes länder där intressentinkludering i hållbarhetsredovisning, såvitt jag 

har kunnat bedöma, inte tidigare inte studerats. Med hänsyn till att den forskning som finns på 

området är begränsad verkar angeläget att bredda kunnandet om intressentinkludering i 

hållbarhetsredovisning till fler länder. 

 

4.4 Insamling av analysenheter 

Hållbarhetsrapporter hämtades från GRI:s Sustainability Disclosure Database (GSDD).8 Detta 

är världens i särklass största databas för hållbarhetsredovisningar som omfattar nästan 40 000 

redovisningar från nästan 10 000 olika företag. Drygt hälften av dessa är upprättade enligt 

GRI:s riktlinjer, vilket innebär att databasen innehåller ett nästan representativt urval av GRI- 

och icke-GRI-redovingar. Avseende energiindustri år 2015 innehöll GSDD 13 rapporter från 

spanska företag och 25 från colombianska. Efter att dessa matchades mot ovan beskrivna kri-

terier för storlek och form av företag återstod 10 rapporter från spanska företag och 10 rapporter 

från colombianska vilka samtliga analyserades. 

 

5 Resultat 

5.1 Introduktion 

I detta avsnitt presenteras och analyseras resultatet av undersökningen som gjordes med hjälp 

av frågeformuläret. Vart och ett av beskrivna teman behandlas var för sig. Även underfrågor, 

vilka framgår av underrubrikerna, behandlas var för sig. Frågor av rent kvalitativ natur besvaras 

i löptext medan frågor av delvis kvantitativ natur besvaras med både tabeller och löptext. När 

så ansetts behövligt förklaras frågor och tabeller, vilket sker i kursiv stil i anslutning till ifråga-

varande fråga respektive tabell. 

 

                                                 
8 Databasen är tillgänglig på hemsidan: http://database.globalreporting.org/. 
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5.2  Intressentkartläggning 

5.2.1  Definieras begreppet intresset och i så fall hur? 

Det noterades om och i så fall hur företag definierade begreppet intressent. Jag hade inte i 

förväg bestämt precis vad som var att anse som en definition utan utgick från om företag på 

något sätt redovisade vad de avsåg med begreppet intressent, varvid låga krav ställdes i fråga 

om precision (vilket framgår av den följande diskussionen om förekommande definitioner). 

 

 

 

 

Nästan alla spanska företag definierade begreppet intressent medan mindre än hälften av de 

colombianska företagen gjorde det. Det är överraskande att så pass få colombianska företag 

definierade begreppet. Andelen är lägre än vad som funnits vara fallet i tidigare forskning, 

vilken dock avsett utvecklade länder. Härtill rekommenderas i internationella riktlinjer på om-

rådet, t.ex. GRI:s riktlinjer, att företag explicerar vad de avser med intressenter.  

Att företag inte redovisar en definition av begreppet intressent utgör en brist. Det antyder 

att processen för intressentkartläggning inte anses särskilt betydelsefull och ger intryck av att 

aktuella företag inte genomfört en egen intressentkartläggning utan närmast kopierat någon 

annans. Mer härom nedan i avsnitt 5.2.5.    

I undersökningen framträdde tre olika typer av definitioner: 

1. Fyra spanska och två colombianska företag gav enkla förklaringar av begreppet. 

2. Två spanska och ett colombianskt företag refererade till GRI:s riktlinjer. 

3. Två spanska och ett colombianskt företag nyttjade utförliga beskrivningar av kriterier 

som beaktats vid kartläggning. 

 

En typisk definition av typ 1 var följande: 

”[T]odos los colectivos y organizaciones que puedan influir o verse influidos de forma significativa por 

nuestra compañía” (Gestamp Bioenergía, 2015, s. 22). (Fritt översatt “alla grupper och organisationer som 

på ett väsentligt sätt kan påverka eller påverkas av vårt företag”.)  

Som synes anknyter denna definition mycket nära till Freemans definition. Den kan följaktligen 

kritiseras för att vara oprecis och intetsägande, samtidigt som den är alltför snäv och statisk. 

Dessutom tycks som att i princip samtliga företag som angett denna typ av definition gjort så 

tämligen oöverlagt och den synes inte ha influerat intressentkartläggningen. 

En definition av typ 2 är till innehåll lämpligare (se GRI:s definition ovan i avsnitt 2.5). Dock 

tycks inte heller de företag som refererade till GRI:s riktlinjer ha gett någon större vikt vid 

definitionen i den följande intressentkartläggningen. 

 Spanien Colombia 

Definition ges 8 4 
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Definitioner av typ 3 var mer heterogena än definitioner av typ 1 och 2. De byggde emellertid 

samtliga på utförliga illustrationer i ord och bild avseende kriterier som beaktades vid 

kartläggning åtföljda av angivelser avseende hur påtagliga aktuella parametrar skulle vara för 

företaget. Ett exempel är följande: 

“We apply a number of criteria for the identification and classification of stakeholders:  

1. By responsibility: groups with which Repsol holds legal, financial and operating 

responsibilities under current regulations, contracts, policies or practices.  

2. By influence: groups that may influence Repsol's capacity to comply with its objectives (people 

with informal influence of formal decision-making power).  

3. By proximity: groups with with Repsol interacts, including internal stakeholders or those with 

long-term relationships with the organization.  

4. By dependence: groups with higher degrees of dependence on the company, such as 

employees, clients, shareholders, investors and suppliers, among others.  

5. By representation: groups that represent other groups or individuals through regulatory or 

cultural structures. For example: trade union representatives, directors, representatives of 

business organizations and representatives of civil society.  

In accordance with these criteria, we draw up stakeholder maps that are later used to analyze 

expectations at the three levels: corporate, country and operating facility” (Repsol, 2015, s. 32). 

Här syns tydligt att företaget gjort intressentbegreppet till ”sitt eget”. Vidare ges god vägledning 

för den följande kartläggningen och det framgår att inte alla aktörer som påverkar eller påverkas 

av företaget är att betrakta som intressenter. 

 

5.2.2 Vilka intressenter identifieras? 

Intressenter noterades inom ramen för tre olika kategoriseringar. I enlighet med GRI:s rikt-

linjer upprättades en lista bestående av sju särskilda intressentgrupper och en restgrupp, 

”andra intressenter”. Med utgångpunkt i intressentteori och ovan refererad forskning definie-

rades varje grupp, förutom ”andra intressenter”, som intern eller extern respektive primär 

eller sekundär. Ett företag kunde endast erhålla en notering per intressentgrupp. 

 

Intressentgrupp Primär/sekundär Intern/extern Spanien Colombia 

Anställda Primär Intern  10 10 

(Aktie)ägare Primär Intern 9 9 

Leverantörer Primär Extern 10 10 

Kunder Primär Extern 10 10 

Lokalsamhällen Sekundär Extern 10 10 

Civilsamhälle och NGO:s Sekundär Extern 9 9 

Fackförbund Sekundär Extern 2 4 

Andra intressenter N/A N/A 6 4 

Totalpoäng N/A N/A 64 64 
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Såsom framgår av listan identifierade de allra flesta företag, både i Spanien och Colombia, en 

lång rad intressenter. Samtliga företag identifierade medarbetare, lokalsamhällen, leverantörer 

och kunder. Endast ett företag i respektive land underlät att identifiera aktieägare och långivare 

samt civilsamhälle och NGO som intressenter. Den enda aktör som inte identifierades som in-

tressent i betydande utsträckning var fackförbund, vilket säkerligen delvis kan förklaras av att 

företag anser fackförbund som omfattade av intressentgruppen medarbetare. 

Att många företag, i synnerhet spanska, skulle identifiera många intressentgrupper var 

väntat i beaktande av tidigare forskning. Att i princip samtliga företag, och då även 

colombianska, skulle identifiera alla grupper utom fackförbund var dock överraskande. Detta 

kan emellertid delvis förklaras av mitt urval av företag. Större företag är som sagt flitigare och 

bättre än små företag på såväl intressentengagemang som hållbarhetsredovisning. Detsamma 

kan sägas om företag inom energiindustrin i förhållande till företag inom de flesta andra indu-

strier. Det förefaller således troligt att siffrorna varit lägre om denna studie, såsom de flesta 

tidigare, inte begränsat sig till en industri och omfattat fler företag, varvid även mindre företag 

inbegripits. Under alla omständigheter är positivt att företag identifierar ett brett spektrum av 

intressenter och då såväl primära och sekundära som interna och externa. 

Det finns dock skäl att inte glädjas alltför mycket. Som sagt är centralt att intressentidenti-

fieringen och hållbarhetsredovisningen bygger på en analys av de särskilda omständigheterna i 

det enskilda fallet. Men i flera hållbarhetsredovisningar, särskilt från colombianska företag ges 

intryck av att identifiering snarare skett genom att endast se till vilka aktörer som konkurrenter 

identifierat och vilka som nämns i exemplifierande uppräkningar i riktlinjer för hållbarhets-

redovisning (mer härom nedan i avsnitt 5.2.5). Vidare bör framhållas att identifiering inte 

betyder mycket om intressentgrupper inte annars omnämns i hållbarhetsredovisningen eller 

engageras i upprättandet av den.  

De ”andra intressenter” som identifierades av spanska företag var i princip endast statliga 

aktörer. Även en del colombianska företag identifierade statliga aktörer, men de vanligaste 

”andra intressenterna” bland colombianska företag var ursprungsbefolkningar. Jag hade inte 

förutsett detta resultat men det följer naturligt av att hållbarhetsfrågor är kontextberoende. 

 

5.2.3 Vilka intressenter prioriteras? 

Det noterades vilka intressenter företag prioriterade som sina viktigaste och näst viktigaste. 

Som prioritering räknades både direkt ranking av intressenter och indirekt prioritering av 

intressenter genom att företag först angav intressenters intressen och därefter prioriterade 

dessa intressen. 
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Intressentgrupp Sp. viktigast Sp. näst viktigast Co. viktigast Co. näst viktigast 

Anställda 4  2 2 1 

(Aktie)ägare 3 2 2 2 

Lokalsamhällen 0 1 0 1 

Kunder 0 2 1 1 

Totalpoäng 7 7 5 5 

 

Här framkom undersökningens första stora negativa överraskning – förvånansvärt få företag 

prioriterade identifierade intressenter. Endast tre spanska företag och två colombianska företag 

angav direkt prioritering. Båda spanska företagen och ett colombianskt företag rankade med-

arbetare som deras viktigaste intressentgrupp och det sista colombianska företaget rankade 

aktieägare som viktigast men medarbetare som näst viktigast. Härtill angav dock fyra spanska 

företag och tre colombianska företag indirekt prioritering. Även denna indirekta prioritering 

visar medarbetare som prioriterade framför de flesta andra intressenterna men den ger ännu 

större prioritet åt aktieägare och kunder. Härtill prioriterades lokalsamhällen som näst viktigast 

av ett företag i varje land. Som synes framkom inga betydande skillnader mellan spanska och 

colombianska företag.  

Det hade varit önskvärt att fler företag prioriterade intressenter. Som sagt kan de många 

och olikartade intressen företag måste hantera, såväl generellt som i hållbarhetsredovisning, 

komma i konflikt och det bör råda transparens om vilka som därvid prioriteras. Dessutom anger 

riktlinjer för hållbarhetsredovisning att intressenter bör prioriteras, helst direkt och åtminstone 

indirekt. Vad gäller själva prioriteringsordningen av intressenter har jag inget särskilt att säga. 

Den förefaller rimlig och väntad. I sammanhanget bör emellertid påpekas att företag som 

prioriterade intressenter producerade jämförelsevis högkvalitativa hållbarhetsredovisningar 

även i övrigt. 

 

5.2.4 Är det tydligt vilka intressenter som identifieras och prioriteras? 

 

 

 

 

 

 

 Spanien Colombia 

Intressentkartläggning ägnas ett särskilt avsnitt 10 8 

Intressenter presenteras i en lista e.d. 10 9 

Intressenter rankas i en lista e.d. 3 2 

Totalpoäng 22 18 
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Det var överlag tydligt vilka aktörer företag identifierat som sina intressenter. Samtliga spanska 

företag och de allra flesta colombianska företag ägnade i inledningen av hållbarhetsredovis-

ningen ett särskilt avsnitt åt att beskriva sina intressentrelationer och denna innehöll vanligtvis 

en lista eller illustration avseende vilka intressenter man anser sig ha. Ett typexempel på (del 

av ett) sådant avsnitt inklusive en lista på intressenter är följande: 

 

En aspekt som inte framgår av aktuella kvantitativa indikatorer är att i princip samtliga spanska 

företag men endast två colombianska återkommande genom hållbarhetsredovisningen framhöll 

vilka aktörer som var att anse som intressenter och anledningen till detta. Dylik återkommande 

identifiering underlättar på betydande sätt för att förstå hur intressenter påverkar och påverkas 

av företaget och varför de bör engageras i hållbarhetsarbete generellt och hållbarhets-

redovisning speciellt. 

Till skillnad från identifiering redovisades prioritering av intressenter tämligen otydligt. 

Endast tre spanska och två colombianska företag prioriterade intressenter genom en explicit 

ranking. Som antytts ovan skedde prioritering vanligtvis genom att företag först angav intres-

senters intressen och därefter prioriterade dessa intressen. Härvid var emellertid prioriteringen 

gjord av spanska företag tydligare än den gjord av colombianska. Spanska företag nyttjade 

oftast tabeller, illustrationer och löptext samt presenterade intressenters intressen och priorite-

ring av intressen i samma avsnitt. Colombianska företag nyttjade oftast endast löptext och 

presenterade intressenters intressen och prioritering av intressen i skilda avsnitt. I linje med vad 

som sades ovan avseende frånvaro av prioritering måste otydligheten av densamma anses som 

en brist.   

Figur 3. Exempel på avsnitt avseende intressentkartläggning (Gamesa, 2015, s. 39) 
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5.2.5 Hur kartläggs intressenter? 

Processen för intressentkartläggning undersöktes varvid ägnades särskild uppmärksamhet åt 

av vem och hur denna process utformats. 

Samtliga spanska företag redovisade processen för kartläggning medan endast fem 

colombianska företag gjorde detta. Den låga andelen redovisande colombianska företag är över-

raskande och måste anses beklaglig. Andelen är lägre än vad som funnits i tidigare forskning 

och samtliga internationella riktlinjer på området kräver att företag redovisar denna process. 

Att över huvud taget inte nämna av vem eller hur processen för kartläggning utformats tyder 

onekligen på att den vid genomförandet inte ägnats stor uppmärksamhet eller vikt. Dessutom 

blir svårt för både intressenter och aktörer som inte ansetts som intressenter att kritisera 

kartläggningsprocessen. 

Omvänt från fallet med de colombianska företagen är väntat och positivt att alla spanska 

företag redovisar processen för identifiering. Mindre upplyftande, om än väntad, är dock den 

vanligast förekommande processen. Ett typexempel på hur den beskrivs är följande:  

”La identificación y selección de los grupos de interés se ha realizado internamente, tras un análisis 

de las empresas del sector, bajo un proceso de reflexión y consulta en el que han participado los 

principales responsables de los vectores de la sostenibilidad en la compañía…” (Gestamp Biomass, 

2015, s. 23). (Fritt översatt: Identifiering och urval av intressenter har gjorts internt genom analys 

av företag inom olika sektorer, under en process av reflektion och konsultation vari de ansvariga för 

olika hållbarhetsfrågor deltagit.)    

Majoriteten av både spanska företag och colombianska företag (som redovisat processen) 

verkar alltså tillämpa rent interna processer där en hållbarhetsgrupp efter vad som verkar vara 

tämligen godtycklig och begränsad brainstorming helt enkelt bestämmer vilka aktörer som ska 

anses vara företagets intressenter. Vidare beskrivs inte förekommande process för prioritering. 

Mitt intryck, baserat på hur kortfattat och otydligt processen för kartläggning beskrivs samt 

frånvaron av förankring i institutioner, är att företag genomför hastiga kartläggningar, eller till 

och med ”kopierar” den exemplifierande listan i GRI:s riktlinjer eller rådande branschpraxis. 

Det var dock en del företag, varav fyra spanska och två colombianska som redovisade 

mer omfattande processer. Dessa är av något olika slag men vanligt är att en intern hållbarhets-

grupp först har fastställer en definition av begreppet intressent samt funderar över vilka 

områden, både geografiska och sakliga, företaget verkar inom. Därefter samarbetar gruppen 

med företagsrepresentanter från de olika områdena för att, i beaktande av aktuell definition, 

bestämma vilka aktörer som potentiellt är att betrakta som intressenter i hållbarhets-

redovisningen. Denna analys kompletteras sedan med kritik avseende tidigare års 

hållbarhetsredovisningar varvid framkommer en lista av identifierade intressenter. Slutligen 
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jämför hållbarhetsgruppen denna lista med kriterier avseende prioritering och presenterar en 

förkortad eller rankad lista för ett beslutande organ, vanligtvis företagets styrelse. En gedigen 

process av detta slag tillser att företaget verkligen kartlägger sin egen intressentsituation och 

påvisar att det uppmärksammat vikten av adekvat kartläggning och hållbarhetsredovisning. 

Ett grundläggande problem som enbart ett företag från respektive land undviker är emel-

lertid att potentiella intressenter inte engageras i kartläggningsprocessen. Båda företagen som 

engagerar företag i aktuellt hänseende gör så genom att i slutskedet kommunicera processen 

och resultatet av denna till identifierade nyckelintressenter, varvid de kan lämna kritik. 

 

5.3  Intressentengagemang  

5.3.1 Vilka metoder för intressentengagemang tillämpas? 

Likt identifierade intressenter noterades metoder för intressentengagemang i hållbarhetsredo-

visning9 inom ramen för tre kategoriseringar. Med utgångspunkt i ovan refererad forskning 

upprättades en lista bestående av tretton särskilda metodtyper en resttyp ”annat intressent-

engagemang”. Varje metodtyp utom ”annat intressentengagemang” kategoriserades sedan 

som informerande, responderande eller involverande och placerades på ett steg i ALP. Ett 

företag kunde endast erhålla en notering per metodtyp. 

 

Metod för intressentengagemang Metodkategori Steg i ALP Spanien Colombia 

Presskonferenser och pressutskick Informerande 2-3 8 5 

Information på hemsida Informerande 2-3 10 5 

Informationsmöte ”på plats” Informerande 3 4 3 

Informationsmöte på företaget Informerande 3 4 3 

Sociala medier Informerande/Responderande 3-4 3 1 

Intranät Informerande/Responderande 4-4 4 1 

Gruppdiskussioner o.d. Responderande 4 5 2 

Enkäter o.d. Responderande 4 6 3 

Intervju och direktdialog Responderande 4-5 6 4 

Samverkan med andra organisationer Involverande 5-6 4 2 

Intressentrepresentation Involverande 6 3 1 

Intressentorgan Involverande 7   

Intressentgodkännande Involverande 7-8 3 1 

Annat intressentengagemang N/A N/A 1 3* 

Totalpoäng N/A N/A 61 31 (33)* 

*Kan svårligen beskrivas som intressentengagemang. Se nedan. 

 

I linje med tidigare forskning finner jag att metoder för intressentengagemang i hållbarhetsre-

dovisningen är bristfälliga. Flera colombianska och ett spanskt företag redovisade inte någon 

                                                 
9 Notera att det inte är fråga om allt intressentengagemang företaget redovisade, utan endast sådant med koppling 

till hållbarhetsredovisning. Således räknades inte t.ex. en kundträff i samband med lansering av en ny produkt. 

eller ett aktieägarmöte avseende ekonomisk styrning av företaget. 
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särskild metod för intressentengagemang sin hållbarhetsredovisning. Och en majoritet av det 

intressentengagemang som förekom skedde genom pressutskick och företags hemsidor. Dessa 

metoder, vilka innebär informerande metoder på de lägsta stegen i ALP, användes endast för 

att upplysa om att en hållbarhetsredovisning hade/skulle upprättas eller vad den hade/skulle 

behandla varmed intressenter saknade möjlighet att påverka innehåll, omfattning och form av 

hållbarhetsarbete generellt och hållbarhetsredovisning speciellt.  

En inte obetydlig del intressentengagemang, framförallt bland spanska företag, skedde 

dock genom gruppdiskussioner, enkäter och intervjuer, vilket innebär responderande intressen-

tengagemang på nivå 4–5 i ALP. I samband med intervjuer och gruppdiskussioner kunde 

intressenter agera relativt fritt och deras agerande renderade motreaktioner. Enkäter var av na-

turliga skäl mer styrda av företaget och innebar närmast (omvänd) envägskommunikation. 

Dock påverkade samtliga metoder innehåll och form av hållbarhetsarbete generellt och hållbar-

hetsredovisningen speciellt. I synnerhet märks att företag använde intervjuer och enkäter för att 

avgöra vilka frågor man bör fokusera på i hållbarhetsredovisningen. Det ska dock framhållas 

att företagen själva tolkade resultaten från detta intressentengagemang och behöll ”sista ordet”. 

Vidare samverkade flera spanska och två colombianska företag med andra organisationer 

och/eller hade intressenter representerade i företagsorgan med inflytande i hållbarhetsarbete 

och hållbarhetsredovisning, vilket representerar involverande metoder på steg 5–6 i ALP. En 

fördel med dessa metoder var att intressentengagemang skedde utdraget under en längre period 

varmed intressenter, utöver att påverka sakinnehåll i hållbarhetsredovisningen, gavs inblick i 

och i någon mån kunde påverka både processen för hållbarhetsredovisning och formen för 

intressentengagemang relaterat härtill. Härvid ökar transparensen avsevärt och företaget ges 

möjlighet att tillsammans med intressenter över tid utveckla sitt hållbarhetsarbete generellt och 

sin hållbarhetsredovisning speciellt.    

Slutligen tillämpade tre av de spanska och ett av de colombianska företag som samver-

kade med andra organisationer och/eller hade intressenter representerade i företagsorgan någon 

from av intressentgodkännande i relation till hållbarhetsredovisningen, vilket innebär involve-

rande intressentengagemang på nivå 7 i ALP. Samtliga dessa företag krävde intressenters 

godkännande dels i fråga om vilka hållbarhetsfrågor som skulle redovisas och dels i fråga om 

hållbarhetsredovisningen skulle anses färdig för publicering. Detta gav uppenbarligen intres-

senter ett större mått av kontroll och, i beaktande av att denna metod tillämpades tillsammande 

med andra involverande metoder, bör den ha ökat användbarheten och trovärdigheten av 

aktuella hållbarhetsredovisningar avsevärt. Om intressenter hade upplevt att avgörande hållbar-

hetsfrågor inte behandlades på ett adekvat sätt skulle de helt enkelt kunna kräva förändring. 
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En intressant observation är att åtskilliga företag, särskilt colombianska, angav att de nyttjade 

metoder och forum för intressentengagemang som förekommer i den generella verksamheten; 

såsom personal- och aktieägarmöten, bolagsstämmor, löpande kunddialog och samverkans-

projekt med lokalsamhällen; även i hållbarhetsredovisningsprocessen. Det är emellertid tydligt 

att när företag konkret beskriver hur intressenter påverkar form och innehåll i redovisningen 

har bakomliggande intressentengagemang skett genom metoder och forum särskilt anpassade 

för detta syfte. De vanligaste och metoderna och forumen är intervjuer och enkätundersökningar 

som explicit behandlar hållbarhetsredovisning. Det är givetvis önskvärt att intressenter på ett 

meningsfullt sätt engageras i redovisningen även genom generella metoder och forum för 

intressentengagemang. Om så sker bör dock företag ange hur hållbarhetsredovisning berörs, i 

annat fall kan redovisningen förlora trovärdighet. Detta eftersom en kritisk läsare i högre grad 

lär ifrågasätta sanningshalten i en utsaga begränsad till att så skett. Dessutom ger en dylik utsaga 

intryck av utfyllnad vilket implicerar att företag inte känner sig trygga i att metoder och forum 

för engagemang särskilt anpassade för hållbarhetsredovisning varit tillräckliga.  

Ytterligare en intressant observation är att många företag, i synnerhet spanska, nyttjade 

internetbaserade lösningar för intressentengagemang. Internet blir mer och mer tillgängligt och 

förefaller som ett nyttigt verktyg för att tämligen enkelt nå ut och ge röst till ett brett spektrum 

av intressenter. Det finns visserligen en risk att internetbaserat intressentengagemang inte be-

reder intressenter tillräckligt effektivt inflytande. Detta skulle kunna resultera i att intressenter 

ges en illusion av att påverka hållbarhetsarbete generellt och hållbarhetsredovisning speciellt 

när de i själva verket inte gör det. Om så blir fallet står emellertid internet, t.ex. i form av sociala 

medier, tillgängligt för intressenter som vill framhålla företags bristande lyhördhet.      

Majoriteten av ”annat intressentengagemang” som noterades är i strikt mening inte att 

betrakta som intressentengagemang. De är snarare att betrakta som marknadsföring där 

företagen ensidigt och i till synes rent kommersiellt, dvs. inte informerande, syfte framhåller 

hållbarhetsarbete generellt eller hållbarhetsredovisning speciellt. Det är således fråga om enga-

gemang på steg 1 i ALP vilket, klassas som icke-deltagande. Anledningen till att dessa metoder 

noterades var att företagen redovisade dem som intressentengagemang, vilket tycktes mig in-

tressant i beaktande av att det antyder en oförståelse om vad intressentengagemang är. Vidare 

fanns en betydande skillnad mellan spanska och colombianska företag i aktuellt hänseende. Det 

var nämligen endast colombianska företag som redovisade dylika aktiviteter som intressenten-

gagemang (den enda noteringen av ”annat intressentengagemang” i spanska företag avsåg 

möjlighet för medarbetare att fortbilda sig i hållbarhet och hållbarhetsredovisning). 
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5.3.2 Är det tydligt vilka och hur metoder för intressentengagemang tillämpas? 

 

 

I likhet med vad som gäller kartläggning av intressenter ägnade de allra flesta ett särskilt avsnitt 

åt att beskriva intressentengagemang. En majoritet spanska företag och minoritet colombianska 

företag upprättade detaljerade listor varav framgår vilka metoder som tillämpats med vilka in-

tressenter. De flesta av dessa företag höll även isär intressentengagemang som sker i syfte att 

informera hållbarhetsredovisningen och annat intressentengagemang. Omvänt upprättade en 

majoritet colombianska och minoritet spanska företag mycket övergripande listor som bara talar 

om metoder för intressentengagemang i allmänhet. Dessutom synes aktuella företag inte göra 

någon skillnad mellan generellt intressentengagemang och intressentengagemang som sker i 

syfte att informera hållbarhetsredovisningen. 

Av uppenbara skäl är bättre att företag tydligt redovisar vilka och hur metoder för 

intressentengagemang tillämpas. För det första stärker det förtroende för att aktuellt intressent-

engagemang faktiskt genomförts. För det andra kan det hjälpa företag internt att systematisera 

och själva inse vilka kanaler för intressentengagemang som bör tas fram eller utvecklas. För 

det tredje bidrar de till överblick för externa aktörer avseende hur företag faktiskt kommunice-

rar och samarbetar med intressenter. Detta kan vara intressant både för den (intressent) som vill 

utvärdera transparensen och intressentkontakten av ett företag och den (intressent) som vill 

engagera sig i och således påverka företaget.   

 

5.3.3 Hur ser den övergripande processen för intressentengagemang ut? 

Den övergripande processen för intressentengagemang undersöktes varvid ägnades särskild 

uppmärksamhet åt av vilka och hur denna process utformats, när och hur ofta intressenter 

engagerades och om intressenter interagerade. 

Det var endast fem spanska och två colombianska företag som över huvud taget 

redovisade av vem och hur processen för intressentengagemang utformats. I likhet med vad 

som gäller kartläggning tillämpade en majoritet av dessa företag rent interna processer, vilket 

framstår bristfälligt. För att intressenter ska kunna ge maximalt användbar input genom sitt 

engagemang är uppenbarligen nyttigt att de är med och avgör hur detta engagemang ska 

utformas. Mer upplyftande är att aktuella företag refererade och förhöll sig till riktlinjer på 

 Spanien Colombia 

Intressentengagemang ägnas ett särskilt avsnitt 9 6 

Metoder för intressentengagemang presenteras i en lista e.d. 8 4 

Metoder för intressentengagemang kopplas till intressenter 6 3 

Totalpoäng 24 13 
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området, vanligtvis AA 1000 SES. Följaktligen engagerade de intressenter frekvent genom hela 

redovisningsprocessen. I princip samtliga övriga företag, vilka alltså inte redovisade av vem 

och hur processen för intressentengagemang utformats, engagerade dock endast intressenter 

momentant inför upprättande av redovisningen. Vidare lät inga företag intressenter interagera 

vid intressentengagemang i hållbarhetsredovisningen. 

Tidigare empirisk forskning avseende intressentengagemang i hållbarhetsredovisning 

redogör inte för aktuella aspekter av intressentengagemang. I beaktande av riktlinjer, såsom 

GRI:s riktlinjer och AA 1000 SES, och normativ forskning på området är dock förvånande och 

beklagligt att så få företag, i synnerhet i Colombia, endast engagerar intressenter moment inför 

redovisningen. Som sagt bör engagemanget ske kontinuerligt för att de ska kunna uppstå dialog 

och förtroende som kan bana väg för idéer och ökade kunskaper avseende beständig förbättring 

för alla inblandade parter. Dessutom behövs intressentengagemang; under upprättandet för att 

öka möjligheter att ge och ta kritik samt öka transparensen av redovisningsprocessen; vid pub-

licering för att avgöra om hållbarhetsredovisningen över huvud taget bör publiceras; och efter 

publicering för att utvärdera redovisningen och processen för dess upprättande. Vidare anser 

jag att det är märkligt att företag inte lät intressenter interagera vid intressentengagemang i 

relation till hållbarhetsredovisning. Det framstår som ett effektivt sätt för företag att få del av 

flera intressenters åsikter på en och samma gång. Samtidigt skulle det ge intressenter ökad insikt 

i det spektrum av intressen företag måste tillse, varvid deras förståelse och förhoppningsvis 

förtroende för redovisningen skulle öka. 

 

5.3.4 Formuleras mål för intressentengagemang och i så fall hur? 

Det noterades om och i så fall hur företag redovisade mål för intressentengagemang. Jag hade 

inte på förhand definierat vad som var att anse som ett mål utan utgick från om företag på 

något sätt angav vad de ville uppnå med sitt intressentengagemang, varvid låga krav ställdes i 

fråga om precision (vilket framgår av den följande diskussionen om förekommande mål).  

 

 

 

 

Som framgår av listan redovisade de allra flesta företag en målsättning för intressent-

engagemang, vilket var en positiv överraskning. Andelen är högre än vad som funnits i tidigare 

forskning och som sagt kan mål stärka styrning av processen för inkludering samt hjälpa både 

företag och intressenter att hantera sina förväntningar. 

 Spanien Colombia 

Målsättning för intressentengagemang ges 9 7 
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I undersökningen framträdde tre olika typer av mål: 

1. Två spanska och tre colombianska företag ämnade utvärdera och/eller åtgärda 

generella strategiska (hållbarhets)strategier i företaget.  

2. Ett spanskt företag ämnade avgöra form och innehåll av hållbarhetsredovisningen. 

3. Sex spanska och fyra colombianska ämnade uppnå en kombination av 1 och 2. 

 

Jag anser att mål av typ 3 är bäst. I beaktande av hur viktigt intressentinput är för adekvat 

hållbarhetsredovisning synes betydelsefullt att ha mål som direkt åsyftar just detta. Grundsyftet 

med hållbarhetsredovisningen är emellertid att öka transparens och stärka hållbarhetsarbete i 

företaget generellt. Således förefaller angeläget att man vid intressentengagemang i hållbarhets-

redovisningen beaktar och framhåller även det generella strategiska hållbarhetsarbetet. Vidare 

kan intressentengagemang som bidrar till mål av typ 1 även bidra till mål av typ 2 och vice 

versa. Genom att intressenter ger synpunkter på eller styr hållbarhetsarbete generellt kan företag 

erhålla indikationer om vilka hållbarhetsfrågor de ska inkludera i sin redovisning och hur detta 

bör ske.10 Dessutom kan intressentengagemang i hållbarhetsarbete generellt stärka intressenters 

förtroende för företaget, vilket ökar hållbarhetsredovisningens trovärdighet bland dem. Omvänt 

kan intressenters synpunkter på eller styrning av hållbarhetsredovisningen nyttjas som indi-

kationer på hur generellt hållbarhetsarbete bör utformas. Och intressentengagemang i 

hållbarhetsredovisningen kan tjäna som utgångspunkt för ett fördjupat och breddat samarbete 

mellan företag och intressenter även på andra hållbarhetsområden.   

Mål av samtliga typer var av skiftande kvalitet. Generellt kan dock sägas att mål av typ 1 

var minst utvecklade, tydliga och saknade mätetal varmed de måste anses sämst. Ett typexempel 

är följande: 

”La relación de [företaget] con sus Grupos de Interés es una prioridad fundamantal para garantizar 

un desempeño excelente. Por este motivo, [företaget] fomenta el diálogo abierto y transparente con 

[intressenter], integrando sus demandas en la estrategia empresarial” (Genelec, 2015, s. 7). (Fritt 

översatt: Företagets relation till sina intressenter är grundläggande för att säkerställa att vi presterar 

på hög nivå. Av denna anledning uppmuntrar företaget en öppen och transparent dialog med alla 

sina intressenter, vars krav sedermera integreras i vår affärsstrategi. 

                                                 
10 Som framhållits ovan har dock metoder och forum för intressentengagemang som förekommer i den generella 

verksamheten visat sig vara ineffektiva för att informera hållbarhetsredovisningen. 
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Mål av typ 3 var mest utvecklade, tydliga och innehöll ofta mätetal varmed de måste anses bäst. 

Ett typexempel är följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var endast tre spanska företag och två colombianska företag som angav mätetal i relation 

till mål. Dessa mätetal avsåg uppmätt nöjdhet med intressentengagemang och uppskattningar 

på hur mycket resurser som ägnas åt intressentengagemang. Med hänsyn till intresset av att mål 

är mät- och uppnåbara vore önskvärt att fler företag redovisade dylika uppgifter. 

 

5.3.5 Välkomnas feedback? 

 

 

 

 

 

 

 

 

I princip samtliga företag redovisade kanaler för intressenter som ville kontakta företaget, van-

ligtvis en mejladress och/eller ett telefonnummer. Det var emellertid endast drygt hälften av 

 Spanien Colombia 

Särskild uppmaning om att lämna feedback finns 6 4 

Särskilda kanaler för intressentfeedback anges 3 2 

Någon form av kontaktkanal anges 10 8 

Totalpoäng 23 17 

Figur 4. Exempel på målsättning för intressentinkludering (Enagas, 2015, s. 25) 
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spanska företag och knappt hälften av colombianska företag som särskilt uppmanade 

intressenter att lämna feedback på hållbarhetsredovisningen. Vidare var det ännu färre företag 

som i anslutning till en sådan uppmaning angav särskilda kanaler för intressentfeedback. 

Förekommande särskilda kanaler bestod även de vanligtvis av en mejladress och/eller ett tele-

fonnummer, men de var särskilt avsedda för (vissa) intressenter och ledde till en specificerad 

person ansvarig för hållbarhetsfrågor. Endast ett företag i varje land redovisade hur feedback 

skulle komma att behandlas.  

Att företag anger kanaler för feedback är avgörande för att såväl inkluderade intressenter 

som aktörer vilka anser att de bör beaktas som intressenter och inkluderas efter publicering ska 

kunna kritisera både processen för hållbarhetsredovisning och den resulterande produkten, dvs. 

den faktiska redovisningen. Och ju tydligare och öppna dessa kanaler framstår desto troligare 

är det att relevant kritik når företaget. Vidare kan tydlighet och öppenhet bidra till att intressen-

ter upplever redovisningen, och i förlängningen företaget, som mer transparent och trovärdigt.  

 

5.4 Belägg för intressentinkludering 

5.4.1 Redovisas (objektiva) bevis för intressentinkludering? 

Det noterades vilka bevis för intressentinkludering som redovisades. Med utgångspunkt i Kaur 

& Lodhias index utarbetades en lista bestående av tre typer av bevis. För att något skulle anses 

som bevis krävdes att det framgick att aktuellt material var ämnat att belägga förekomst av 

intressentinkludering och att det preciserades vilket/vilka element av intressentinkludering som 

härvid avsågs. Ett företag kunde endast erhålla en notering per bevistyp. 

 

 Spanien Colombia 

Bilder 2 4 

(Fall)studier som refereras 8 7 

Externt bestyrkande 9 3 

Totalpoäng 19 14 

 

Alla spanska företag och en majoritet av colombianska företag presenterade någon from av 

bevis för intressentinkludering. Den vanligaste formen av bevis sett till båda länder var fall-

studier som refererades, vanligtvis en intervju-, enkät- eller fokusgruppsundersökning som 

dokumenterats och presenterades i sin helhet på en hemsida eller kunde utfås på begäran. Denna 

typ av bevis framstår bra för det enskilda element av intressentinkludering som beläggs men 

säger lite om intressentinkludering generellt. 
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Externt bestyrkande var den av spanska företag mest redovisade men av colombianska företag 

minst redovisade typen av bevis. Denna bevistyp måste anses som den främsta i beaktande av 

att den avser hela redovisningen och utfärdas av en oberoende granskare (vanligtvis en revis-

ionsfirma) som saknar incitament att förmedla något annat än sanningen och vars verksamhet 

är föremål för betydande reglering. Följaktligen hade varit önskvärt att fler colombianska 

företag låtit bestyrka sina redovisningar. 

Den ovanligaste formen av bevis sett till båda länderna var bilder från tillfällen av intres-

sentinkludering i hållbarhetsredovisning. Denna form av bevis framstår i mitt tycke även som 

den sämsta. Detta eftersom bilder, liksom fallstudier, endast behandlar ett givet element av 

intressentinkludering och dessutom, till skillnad från fallstudier, endast belägger att något skett 

och inte hur något skett.  

 

5.4.2 Vad är det (subjektiva) helhetsintrycket? 

Jag anser att objektiva bevis, vilket synes vara det enda som har studerats inom tidigare empi-

risk forskning på området, inte är ensamt avgörande för trovärdigheten av redovisad 

intressentinkludering. Som antytts belägger fallstudier och bilder bara enskilda element av in-

tressentinkludering varmed helhetensintrycket av vissa redovisningar, trots förekomst av 

aktuella bevistyper, var osäkert. Härtill framstod redovisningar utan bilder inte mindre 

trovärdiga än andra redovisningar, snarare tvärtom. Många företag anlade nämligen ett (mer) 

tekniskt förhållningssätt till hållbarhetsredovisning, varvid upprättades strama redovisningar 

som helt saknade bilder men vars uppgifter belades genom såväl externt bestyrkande som fall-

studier. Slutligen var tämligen svårt att förstå hur ingående den granskning som låg bakom 

externa bestyrkanden var och i vilken omfattning just intressentinkludering granskades.  

Vidare var den redovisning av intressentinkludering som i mitt tycke framstod mest tro-

värdig sådan som, utöver att styrkas med (objektiva) bevis, redovisades klart och tydligt samt 

förankrades i företags formella institutioner såsom policys, företagsstrategier och återkom-

mande intressentmöten. Ett talande exempel på icke-trovärdig respektive trovärdig redovisning 

av intressentinkludering är hur olika företag beskrev processer för identifiering av intressenter. 

Vissa företag talade svepande om att man genom en omfattande process identifierade alla olika 

aktörer som påverkar och påverkas av företaget medan andra företag tydligt angav hur man 

definierat begreppet intressent, vem som var ansvarig för att identifiera intressenter, vilka 

policys denne hade att förhålla sig till, vid vilka tillfällen identifiering behandlades osv. 
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Under alla omständigheter anser jag att en stor majoritet företag, med lika stor andel inom de 

båda länderna, ger goda belägg för redovisad intressentinkludering. De företag som inte preste-

rade säkra bevis o.d., vilket främst var colombianska företag, redovisade nämligen inte heller 

omfattande intressentinkludering. Omvänt gällde att de företag som redovisade omfattande 

intressentinkludering, vilket främst var spanska företag, gjorde detta på ett klart och tydligt sätt, 

kopplade inkludering till formella institutioner och presterade säkra bevis.  

 

6 Avslutande kommentarer 

6.1 Sammanfattande diskussion 

I enlighet med tidigare forskning finner jag att företag lyfter fram intressentinkludering som en 

avgörande del i hållbarhetsredovisning, vilket gäller i såväl det utvecklade landet Spanien som 

i utvecklingslandet Colombia. Men även om det finns lysande undantag, varav ett i Colombia 

och ett par i Spanien, föreligger betydande brister i redovisad intressentinkludering. Och 

bristerna är särskilt stora bland colombianska företag. Nedan följer en sammanställning av 

kvantitativa indikatorer på (kvalitets)skillnader i intressentinkludering, vilka sedan kommente-

ras tillsammans med kvalitativa observationer. 

 

 
 

 

 

Inledningsvis bör framhållas att dessa indikatorer inte är av samma värde. Såväl inom som 

mellan olika typer av indikatorer förekommer skillnader i deras betydelse för högkvalitativ in-

tressentinkludering. Betänk t.ex. att alla metoder för intressentengagemang här åsätts samma 

värde och att det ger lika stort utslag att identifiera en intressent som att definiera begreppet 

intressent. Icke desto mindre ger dessa kvantitativa indikatorer just indikationer på att och hur 

intressentinkludering i hållbarhetsredovisning brister samt är sämre bland colombianskan 

Intressentkartläggning Spanien Colombia 

Definition ges 8 4 

Identifierade intressenter 64 64 

Intressenter prioriteras 7 5 

Tydlighet av redovisad 

intressentkartläggning 

22 18 

Totalpoäng 101 91 

Intressentengagemang Spanien Colombia 

Tillämpade metoder 61 30 

Tydlighet av redovisat 

intressentengagemang 

24 13 

Mål för 

intressentengagemang 

9 7 

Feedback välkomnas  23 17 

Totalpoäng 117 67 

Bevis för inkludering Spanien Colombia 

Totalpoäng 19 14 Spanien totalt: 237 Colombia totalt: 172  



38 

 

företag än bland spanska företag. Aktuella indikationer stärks och preciseras av mina kvalitativa 

observationer.  

Vad gäller intressentkartläggning är de största förtjänsterna att i princip samtliga företag 

faktiskt uppmärksammar resultatet av denna i sina redovisningar, varvid man identifierar 

många intressenter vilka presenteras på ett tydligt sätt. De största bristerna är att många 

colombianska företag inte redovisar någon process för intressentkartläggning och att den pro-

cess som redovisas av såväl en majoritet spanska företag som alla utom två colombianska 

företag är rent intern och synes präglad av godtycke. Härtill kommer att åtskilliga företag, i 

synnerhet colombianska, inte definierar begreppet intressent samt att merparten av före-

kommande definitioner förefaller tämligen ogenomtänkta och sällan nyttjas i den fortsatta 

kartläggningen. Vidare är överraskande att så många företag både i Spanien och Colombia 

underlåter att prioritera intressenter, vilket även det måste anses som en betydande brist. 

Vad gäller intressentengagemang är de största förtjänsterna att samtliga spanska företag 

utom ett och majoriteten av colombianska företag engagerar intressenter i redovisningsproces-

sen samt att två spanska företag och ett colombianskt företag nyttjar involverande metoder på 

steg 6–7 i ALP, trots att det inte finns lagkrav e.d. härom. Jag anser särskilt uppmuntrande att 

ett colombianskt företag tillämpar intressentgodkännande eftersom detta visar att metoder för 

intressentengagemang av mycket hög kvalitet frivilligt tillämpas även i utvecklingsländer. För-

hoppningsvis kan detta tjäna som inspiration och påtryckningsmedel i förhållande till andra 

företag i Colombia (och andra utvecklingsländer) som brister i detta hänseende. Detta för oss 

in på just brister i intressentengagemang.  

De största bristerna är att en majoritet av colombianska företag och flera spanska företag 

endast nyttjar informerande och responderande metoder för intressentengagemang på steg 3–5 

i ALP samt att endast två colombianska företag och fyra spanska företag engagerar intressenter 

i hållbarhetsredovisningen mer än momentant inför upprättandet av denna. Vidare hade varit 

önskvärt att fler företag lät intressenter vara med och utforma processen för intressent-

engagemang. Det bör emellertid framhållas att ovanstående nedslående resultat var väntade i 

beaktande av tidigare forskning.  

Intressanta observationer i sammanhanget är att flera företag, i synnerhet spanska, nyttjar 

internet och sociala medier för att engagera intressenter samt att metoder och forum för intres-

sentengagemang som förekommer i den generella verksamheten förefaller ineffektiva för att 

informera hållbarhetsredovisning, även när det framhålls att de nyttjas i detta syfte. Såvitt jag 

har kunnat bedöma har inget av dessa områden tidigare studerats varmed de förefaller ange-

lägna att angripa i framtida forskning. 
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Vad gäller belägg för intressentinkludering i hållbarhetsredovisning anser jag att de objektiva 

bevis som studerats i tidigare empirisk forskning på området – bilder, fallstudier och 

bestyrkanden – inte bör beaktas som ensamt avgörande. Härtill är relevant om intressentinklu-

dering redovisas klart och tydligt samt förankras i företags formella institutioner. Vidare är 

uppmuntrande att i princip all den intressentinkludering jag studerat framstår trovärdig, även 

om det hade varit önskvärt att fler colombianska företag låtit bestyrka sina redovisningar. 

 

6.2 Begräsningar av den genomförda undersökningen 

Som en första och uppenbar begräsning bör framhållas att denna undersökning inte direkt berör 

hur spanska och colombianska företag faktiskt inkluderar intressenter i sina hållbarhetsredovis-

ningar, utan endast hur de redovisar denna inkludering. Således kan det hända att företag 

faktiskt inkluderar intressenter i större mån än vad som antyds i aktuell undersökning, men att 

detta inte redovisas. Omvänt kan det hända att vissa företag redovisar intressentinkludering på 

ett som gör att den i aktuell undersökning antyds vara mer omfattande än vad den faktiskt är. 

Risken för underredovisad intressentinkludering bör dock inte överdrivas i beaktande av att i 

princip samtliga företag jag undersökt framhåller just intressentinkludering som avgörande för 

hållbarhetsredovisning och saknar skäl att inte framhålla denna. Omvänt föreligger högre risk 

för överredovisad intressentinkludering. Som framgått har dock belägg för redovisad intres-

sentintressentinkludering undersökts och funnits vara goda.  

Vidare bör framhållas att det uppenbarligen inte kan dras några bestämda slutsatser om 

skillnader i intressentinkludering i hållbarhetsredovisning mellan företag i utvecklingsländer 

och utvecklade länder, eller ens mellan Spanien och Colombia, baserat på denna mycket be-

gränsade och nischade undersökning. I sammanhanget bör även erinras om att det föreligger 

skillnader i intressentinkludering i hållbarhetsredovisning mellan olika industrier och företag 

av olika storlek, varmed resultatet av denna undersökning förlorar i validitet i relation till såväl 

andra industrier än energiindustrin som små och medelstora företag.   
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Bilaga 1 – Kaur & Lodhias index för att utvärdera intressentinkludering 

 

No. Stakeholder engagement indicators Sub-components of each indicator 

1 Stakeholder identification Definition of Stakeholder 

Stakeholder list 

Key attributes of stakeholder groups 

Relationship to the reporting organisation 

2 Basis for stakeholder identification and 

selection 

Differentiation: key/wider 

Method of identification 

Level of interest (perceived) noticed 

3 Media and approaches used for 

stakeholder engagement 

Media used for engagement 

Degree of stakeholder involvement 

Frequency of stakeholder engagement 

4 Key concerns and issues raised through 

stakeholder engagement 

 

Nature of issues and concerns 

Stakeholder comments/concerns/questions quoted 

Concerns and issues addressed 

5 Evidence of stakeholder engagement Case studies on stakeholder engagement 

Photographs/pictures 

Assurance of stakeholder engagement 

6 Future targets for stakeholder 

engagement 

Future target setting 

Report on last year’s targets 

7 Opportunities for feedback Feedback welcomed 

Feedback form provided 

Contact details/email/web site 

Explanation on use of feedback 

 
  



 

Bilaga 2 – Frågeformulär 
 

1  Intressentkartläggning 
 

1.1  Definieras begreppet intressent? 

Indikator:   

Ja/Nej 

 

1.2  Hur lyder förekommande definitioner? 

 

1.3  Vilka intressenter identifieras? 

Indikator: 

Intressentgrupp Primär/sekundär Intern/extern 

Anställda Primär Intern  

(Aktie)ägare Primär Intern 

Leverantörer Primär Extern 

Kunder Primär Extern 

Lokalsamhällen Sekundär Extern 

Civilsamhälle och NGO:s Sekundär Extern 

Fackförbund Sekundär Extern 

Andra intressenter N/A N/A 

 

1.4  Vilka intressenter prioriteras? 

Indikator: 

Viktigast Näst viktigast 

Anställda Anställda 

(Aktie)ägare (Aktie)ägare 

Leverantörer Leverantörer 

Kunder Kunder 

Lokalsamhällen Lokalsamhällen 

Civilsamhälle och NGO:s Civilsamhälle och NGO:s 

Fackförbund Fackförbund 

Andra intressenter Andra intressenter 

 

1.5 Är det tydligt vilka intressenter som identifieras och prioriteras? 

Indikator: 

 

 

 

 

 

 

1.6 Hur kartläggs intressenter? 

 

 

 
 

 Ja Nej 

Intressentkartläggning ägnas ett särskilt avsnitt   

Intressenter presenteras i en lista e.d.   

Intressenter rankas i en lista e.d.   



 

2  Intressentengagemang  
 

2.1 Vilka metoder för intressentengagemang tillämpas? 

Indikator: 

Metod för intressentengagemang Metodkategori Steg i ALP 

Presskonferenser och pressutskick Informerande 2-3 

Information på hemsida Informerande 2-3 

Informationsmöte ”på plats” Informerande 3 

Informationsmöte på företaget Informerande 3 

Sociala medier Informerande/Responderande 3-4 

Intranät Informerande/Responderande 4-4 

Gruppdiskussioner o.d. Responderande 4 

Enkäter o.d. Responderande 4 

Intervju och direktdialog Responderande 4-5 

Samverkan med andra organisationer Involverande 5-6 

Intressentrepresentation Involverande 6 

Intressentorgan Involverande 7 

Intressentgodkännande Involverande 7-8 

Annat intressentengagemang N/A N/A 

 

2.2 Är det tydligt vilka och hur metoder för intressentengagemang tillämpas? 

Indikator: 

 

2.3 Hur ser den övergripande processen för intressentengagemang ut? 

 

2.4 Formuleras målsättning för intressentengagemang? 

Indikator: 

Ja/Nej 

 

2.5 Hur lyder förekommande målsättningar? 

 

2.6 Välkomnas feedback? 

Indikator: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ja Nej 

Intressentengagemang ägnas ett särskilt avsnitt   

Metoder för intressentengagemang presenteras i en lista e.d.   

Metoder för intressentengagemang kopplas till intressenter   

 Ja Nej 

Särskild uppmaning om att lämna feedback finns   

Särskilda kanaler för intressentfeedback anges   

Någon form av kontaktkanal anges   



 

3 Belägg för intressentinkludering 
3.1 Redovisas (objektiva) bevis för intressentinkludering? 

Indikator: 

 Ja Nej 

Bilder   

(Fall)studier som refereras   

Externt bestyrkande   

 

3.1 Vad är det (subjektiva) helhetsintrycket? 

 


