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Abstract 

Today's stakeholders have high demands on companies' work for sustainable development. 

Companies’ want to meet these demands by publishing information about their sustainability 

related activities in their sustainability reports. In these reports, there may be challenges in 

terms of who the report should be addressed, whether it meets all stakeholder’s demands or if 

the company should focus on a particular stakeholder group. Previous studies discuss the 

static versus dynamic perspective on stakeholders, in which we found an interest in studying 

in this field.  

This paper aims to provide an understanding of whether if and, in such cases how, focus on 

stakeholders’ change in sustainability reports, as well as contribute with increased knowledge 

about static versus dynamic views of stakeholders. To answer the purpose of this paper, we 

apply a content analysis of the sustainability reports of the ten largest global automotive 

companies, according to their revenue, between 2006–2015. By using two collection methods 

in the form of word-frequency and counting sentences, the results have shown that companies 

have a dynamic focus on their stakeholders, rather than static. The dynamics can be confirmed 

by seeing that companies' focus on their stakeholders changes over time, where the focus of 

each stakeholder is temporary and shifts. The results show, among other things, that the focus 

from the companies on employees and society has increased over time, while focus on 

shareholders and the environment has decreased.  

 

Key words: Stakeholders, Stakeholder Theory, Stakeholder dynamics, Stakeholder focus, 

Sustainability Reports 
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1. Inledning 
Detta kapitel inleder med bakgrunden och problematiseringen om området. Vidare 

presenteras syftet och frågeställning, som sedan mynnas ut i avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund  

 

Hållbar utveckling har under de senaste årtiondena vuxit fram och utvecklats till en allt mer 

viktig fråga (Deegan & Unerman, 2011). Företagens intressenter ställer högre krav på 

organisationers arbete med hållbar utveckling vilket också medfört att man utvecklat så 

kallade hållbarhetsrapporter (Junior, Best & Cotter, 2014). Dessa rapporter har vidare blivit 

ett verktyg för företag att bidra med mer transparent information om verksamheten samt att 

framstå som goda samhällsaktörer (Deegan & Unerman, 2011; Junior et al., 2014). 

Hållbarhetsrapporterna kan användas på ett effektivt sätt då det där finns utrymme att 

kommunicera med intressenterna. Företagen kan genom hållbarhetsrapporter visa sitt 

engagemang och hur de arbetar för en hållbar utveckling (Deegan & Unerman, 2011). I flera 

årtionden har företag kommunicerat med sina intressenter genom de årliga finansiella 

rapporterna, men under de senaste åren har allt fler företag börjat hållbarhetsrapportera och 

fler börjar nu också att redovisa hållbarhet integrerat med den finansiella informationen 

(Weber & Marley, 2012). 

 

Ett centralt begrepp som beskriver ett företags engagemang för att driva samhällsfrågor är 

Corporate Social Responsibility (Borglund, De Geer & Halvarsson, 2008). CSR går hand i 

hand med hållbarhetsrapporterna där själva idén med dessa är att företag ska inrikta sig på 

miljömässiga och sociala mål, ekonomisk tillväxt samt lönsamhet och arbeta med en hållbar 

utveckling av dessa (Massa, Farneti & Scappini, 2015). Dessutom hävdar Massa et al. (2015) 

att hållbarhetsrapporterna även ska uppmärksamma företagets sociala och miljömässiga 

påverkan samt skapa värde för sina intressenter. 

 

Fler intressenter i form av bland annat myndigheter, investerare och globala icke-statliga 

organisationer efterfrågar i större utsträckning information för arbetet kring hållbar 

utveckling, vilket resulterat i ett större engagemang hos företag när det gäller att redovisa 

samhällsfrågor (Ballou, Heitger, Landes & Adams, 2006).  En annan anledning som lett till 

den ökade rapporteringen kring företagens hållbarhetsarbete är allmänhetens ökade 

medvetenhet om miljö-och sociala frågor (Tagesson, Klugman & Ekström, 2013). Tidigare 

fokuserade företagen främst på att kommunicera med aktieägare och investerare i sina 

rapporter, men idag tar de också hänsyn till andra intressenter som myndigheter, samhället 

och miljön, vilket syns i deras hållbarhetsrapporter (Ballou et al., 2006). 

 

Traditionellt sett har det uppfattats som att företagets mål var att maximera vinsten och få 

avkastning på kapitalet, då företag ansågs endast ha en intressent, nämligen ägarna (Ballou et 

al., 2006).  Under 80-talet började Edward Freeman förespråka att företagen borde utöka sin 

intressentkrets och inkludera fler intressenter utöver aktieägarna (Freeman, 1984; Ditlev-

Simonsen & Wenstop, 2013). Idén var emellertid inte ny eftersom företag alltid tagit hänsyn 
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till kundernas preferenser och de anställdas välbefinnande (Ditlev-Simonsen & Wenstop, 

2013). Däremot var nytt var att man skulle balansera kundernas och anställda intressen 

tillsammans med övriga intressenter i en mer medveten och planerad strategi (Ditlev-

Simonsen & Wenstop, 2013). Tidigare forskning betonar vikten av att involvera intressenter i 

hållbarhetsrapporterna och man kan se att fokus på intressenterna har ökat i dessa rapporter 

(Wheeler & Elkington, 2001; Manetti & Toccfondi, 2012). Studier inom hållbarhet 

argumenterar om att ju större involvering av intressenterna i hållbarhetsrapporterna, desto mer 

signifikanta fördelar medföljer, som exempelvis högre trovärdighet och större möjligheter för 

interaktion med intressenterna (Gray 2000; Manetti & Toccfondi 2012). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Dagens intressenter ställer stora krav på att företag ska redovisa sitt hållbarhetsarbete kring 

miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter (Larsson & Ljungdahl, 2008). För att uppfylla 

intressenternas krav, behöver företag publicera information om sin verksamhet genom 

hållbarhetsrapporter (Deegan & Unerman, 2011). Vid upprättande av en hållbarhetsrapport 

finns det många frågor som företag bör ta hänsyn till såsom hur den ska utformas, vem 

rapporten ska riktas till, om den ska möta samtliga intressenters krav, om man ska välja någon 

eller några specifika intressentgrupper, om rapporten ska integreras i årsredovisningen och om 

i sådana fall i vilken utsträckning man ska följa GRI:s riktlinjer (Deegan & Unerman, 2011). 

Tanken är att företagen ska tillmötesgå intressenternas förväntningar vilket kan vara 

problematiskt eftersom det inte är lätt att känna till varje intressents förväntning och möta 

dessa krav (Deegan & Unerman, 2011). 

 

Perrin (2007) förklarar att företagens hållbarhetsrapporter kan skilja sig åt beroende på hur 

man prioriterar bland sina intressenter, därav utformar varje företag sina hållbarhetsrapporter 

utifrån sina intressenters specifika önskemål. För att genomföra detta, måste företag 

identifiera dessa behov eller förväntningar som förändras över tiden (Perrin, 2007). Företag 

måste hitta en balans mellan aktieägarna och andra intressenters krav, därför bör inte 

företagens aktiviteter riktas mot endast aktieägare, anställda eller kunder utan alla intressenter 

ska beaktas i företagets verksamhet (Valiente, Ayerbe & Figueras, 2015). 

 

Freemans intressentmodell som beskriver organisationens relation till sin omvärld har varit 

omtyckt på grund av att den är tydlig och lättbegriplig (Fassin, 2010). Det har dock 

argumenterats att den är tydlig och lättbegriplig på grund av att den uppfattas som statisk 

(Fassin, 2010). Modellen har blivit kritiserad av många forskare som argumenterar att den ger 

en bild av en oföränderlig relation mellan företag och intressenter som inte stämmer överens 

med verkligheten (Parvinen & Savage, 2008; Fassin, 2010; Mainardes, Alves & Raposo, 

2011).  Det har till exempel argumenterats att hade modellen haft en dynamisk karaktär skulle 

den framstå som mer komplex att förstå (Windsor, 2010). 

 

Tidigare studier visar att företagens syn och förväntningar på olika intressenter förändras över 

tid (Milne & Trediga, 2006; Weber & Marley, 2012; Valiente et al., 2015). Företagens CSR-

arbete kan på ett varierande sätt rikta sig mot olika intressenter och det finns alltså ingen 



3 
 

fastställd strategi vid upprättande av hållbarhetsrapporter, till vem eller vilka den ska riktas 

mot (Valiente et al., 2015). Strategin om vem man ska rikta fokus på ändras över tid, vilket 

indikerar att fokuset inte är statiskt utan snarare dynamiskt, där företag byter fokus från en 

intressentgrupp till en annan beroende på intressenternas krav och förväntningar (Weber & 

Marley, 2012). Det finns dock begränsat med tidigare studier som närmare har undersökt hur 

intressentfokus förändras över tid (Samkin, 2012; Şenera, Varoğlub & Karapolatgi, 2016). 

Vidare har de som fokuserat på det dynamiska intressentsynsättet enbart identifierat en ny 

intressentgrupp vid namn stakeseekers (Holzer, 2008; Fassin, 2010). Stakeseekers är en 

intressentgrupp som vill bli företagets riktiga intressenter genom att få mer uppmärksamhet 

(Holzer, 2008; Fassin, 2010). Mer kunskap behövs om den dynamiska kontra statiska synen 

på intressenter.  

 

Ett sätt att undersöka det dynamiska fokuset är att analysera vilket utrymme, i form av hur 

mycket de nämns, olika intressenter får i hållbarhetsrapporter (Şener, Varoğlub & 

Karapolatgila, 2016). Şener et al. (2016) undersökte intressentfokuset under år 2014 och fann 

att aktieägare och staten hade fått mer fokus i företagens hållbarhetsrapporter än anställda, 

leverantörer och miljö-och aktivistgrupper. Milne & Tregidga (2006) har i en annan studie 

undersökt hur företagens fokus på intressenterna har förändrats i hållbarhetsrapporterna 

mellan 1993–2003. Det Milne & Tregidga (2006) kom fram till var att företagen hade lagt 

mer fokus på allt fler intressentgrupper än man tidigare hade gjort. Helmig, Spraul & 

Ingenhoff (2016) har tittat på intressenternas inflytande på företaget i hållbarhetsrapporter 

under en treårsperiod mellan 2004–2006. Det man fann var att intressenterna har ett stort 

inflytande på företagens arbete med hållbarhet och slutsatsen var att olika intressenter har 

olika stort inflytande, vilket innebär att vissa intressenter får mer fokus än andra över tid 

(Helmig et al., 2016). Vidare fann Helmig et al. (2016) att den starkaste influensen kom från 

intressentgruppen anställda. Helmig et al. (2016) argumenterar att de anställda observerar och 

deltar i företagets aktiviteter och engagemang, därför är det av betydelse för företag att vara 

socialt ansvariga eftersom det kan leda till positiva fördelar för företaget i form av lojalitet 

och positiv word-of-mouth (spridning av gott rykte). De anställda var huvudämnet i CSR-

diskussioner under hela 70-talet och enligt Helmig et al. (2016) borde de idag få lika stor 

uppmärksamhet (Helmig et al., 2016). 

 

Det finns begränsat med undersökningar där man har använt sig av en longitudinell ansats och 

analyserat innehållet i hållbarhetsrapporter under en längre tidsperiod (Samkin, 2012) och det 

är därför nödvändigt att använda en longitudinell och mer detaljerad ansats för att studera 

dynamiken över tid (Şener et al., 2016). De studier som har genomförts har tittat på 

utveckling av hållbarhetsrapporter i dess helhet genom att exempelvis undersöka hur man 

integrerat hållbar utveckling i sina affärsmodeller (Milne & Tregidga, 2006; Samkin 2012; 

Goswami & Brookshire, 2015). Mer kunskap behövs om företagets fokus på intressenterna 

och dess utveckling i hållbarhetsrapporter över tid, vilket bidrar till en ökad förståelse för och 

kunskap om det dynamiska perspektivet på intressenter. 

 

Vi kommer i den här uppsatsen att undersöka företagets intressentfokus över tid genom att 

analysera hållbarhetsrapporter för de tio största globala billeverantörerna sett till 
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omsättningen, under en 10-årsperiod. Vi har valt att studera bilindustrin då den klassas som en 

”högrisk” bransch, vilket innebär att de har ett ökat tryck och större krav från sina intressenter 

att ta ansvar för sin sociala och miljömässiga påverkan (Hackston & Milne, 1996). Genom att 

hållbarhetsrapportera vill företag visa att man tar ett ansvar för en hållbar utveckling 

(Hackson & Milne, 1996). Bilindustrin har vidare genomgått stora förändringar under de 

senaste decennierna och står inför en stor rad utmaningar då de inte längre tävlar mot de 

traditionella konkurrenterna som andra bilproducenter. Idag finns det andra konkurrerande 

aktörer som exempelvis Google som lanserar självkörande bilar 1och Tesla 2 som erbjuder 

elbilar som sätter press på de befintliga aktörerna. 

 

1.3 Syfte  

Syftet med vår uppsats är att bidra med förståelse för hur intressentfokus förändras i 

hållbarhetsrapporter, samt bidra med ökad kunskap om statisk kontra dynamisk syn på 

intressenter. 

 

Det kommer vi att göra genom att undersöka hur intressentfokus förändras i 

hållbarhetsrapporter för de tio största företagen inom bilindustrin, sett till omsättningen 

mellan år 2006–2015. 

 

1.4 Frågeställning 

Utifrån studiens syfte har vi kommit fram till följande forskningsfråga: 

 

 Hur har intressentfokus i hållbarhetsrapporter förändrats över en 10-årsperiod? 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att studera vilket fokus företag ger sina intressenter i sina hållbarhetsrapporter över 

tid. Med fokus menar vi vilket utrymme intressenter får, sett till antalet gånger de nämns och i 

hur många meningar man skrivit om respektive intressent i hållbarhetsrapporterna. Däremot 

riktas studien inte mot att studera relationen mellan intressenten och företaget, sett ur ett 

intressentperspektiv.  

 

Våra valda företag består av tio bilföretag på den internationella marknaden. Vi valde de 

bolag med högst omsättning eftersom de har etablerade hållbarhetsrapporter och dessutom 

redovisat om hållbarhet över en längre tid, vilket möjliggör för oss att besvara vårt syfte.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.google.com/selfdrivingcar/ 
2 https://www.tesla.com/sv_SE/models 

https://www.google.com/selfdrivingcar/
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2. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras de teorier som vi har använt oss av. Vi inleder kapitlet med 

intressentteorin begreppet intressent. Vidare kategoriseras intressenter och med stöd från 

tidigare litteratur redogör vi för tidigare kunskap om dynamik och intressenter. 

2.1 Intressentteori 

 

För över 30 år sedan publicerades R Edward Freemans bok, Strategic Management: A 

Stakeholder Approach, där begreppet intressent definierades:  
 

”A stakeholder in an organization is (by definition) any group or individual who can affect or 

is affected by the achievement of the organization’s objectives” (Freeman, 1984). 

 

Teorin kallades för intressentteorin vilket gav ett nytt perspektiv för företag att utvecklas och 

sedan 1990-talet har teorin avancerats och utgör idag en central roll i företagens verksamhet 

(Vandekerckhove, 2009). Idéer om intressenter förekom emellertid redan i mitten av 1960-

talet, men då dem inte användes i praktiken fick den ingen slagkraft (Vandekerckhove, 2009). 

Freemans intressentteori utgjorde så småningom en central roll i företagets 

verksamhetsstyrning, vilket resulterade i att det förändrade synen på hur man skulle hantera 

sina intressen. Det innebar en ny värld där förhållningsättet fick ett bredare perspektiv då 

fokus gick från ekonomiska intressen, till en bredare skara intressenter (Vandekerckhove, 

2009). 

 

2.2 Intressentteorin över tid 

Intressentteorin har så småningom blivit en av de mest använda teorierna i studier inom 

företagsekonomi och har utvecklat sig som ett av de mest optimala sätten att förstå företagens 

samhällsansvar och hållbarhet (Fassin, 2012). Intressentteorin har sina rötter från Freeman 

(1984) som hävdar att en intressent är en grupp eller en enskild individ som kan påverka eller 

bli påverkad av företaget (Freeman, 1984). Efter Freemans arbete om intressenter har andra 

forskare också studerat intressentteorin, där dessa kommer att presenteras nedan. 

Vissa författare argumenterar att intressentteorin handlar om att det är ledningen som ska ta 

hänsyn till sina intressenter (Donaldson & Preston 1995). Donaldson & Preston (1995) hävdar 

att intressentteorin är ett verktyg för företagsledningen att genom en kombination av 

intressenternas attityder, förväntningar och krav skapa en sund intressentfilosofi (Donaldson 

& Preston, 1995). Starik (1995) argumenterar att intressentteorin enbart fokuserar på de 

mänskliga intressenterna som exempelvis aktieägare och kunder, vilket gör att han tar det ett 

steg längre och utvecklade Freemans intressentteori. Starik (1995) hävdar att naturen och 

miljön också borde klassas som intressenter. En intressent definierar Starik (1995) som ”Any 

naturally occurring entity which affects or is affected by organizational performance”, vilket 

kan översättas till att alla naturliga och levande enheter som kan påverka eller bli påverkade 

av en organisations prestation är en intressent. Mitchell, Agle och Wood (1997) kom fram till 

att intressenter är grupper eller individer som besitter antingen villkoren makt, legitimitet eller 
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angelägenhet (Mitchell et al., 1997). En mer utförlig beskrivning följer i kapitel 2.5. Andra 

studier argumenterar om att intressentteorin handlar om vem som har hand om beslutsfattande 

gentemot intressenter och så väl vilka/vilken intressent som drar nytta av besluten (Philips, 

Freeman & Wicks 2003).  

Senare forskning om intressentteori argumenterar att alla människor är intressenter, eftersom 

vi har möjligheten att påverka företaget och samtidigt kan bli påverkade (Mainardes et al., 

2011). Det går inte att dela upp intressenterna i olika grupper eftersom att det skulle bli en 

oändlig mängd (Mainardes et al., 2011). Genom att ta hänsyn till samtliga intressenter, kan 

företaget på så sätt agera i riktning mot en hållbar utveckling (Fassin, 2012). Företagen bör ta 

ställning till intressenternas rättigheter och uppfylla deras förväntningar, samtidigt som 

företagen ska ha en jämlik behandling av samtliga intressenter (Fassin, 2012).  

Intressentteorin är en viktig utgångspunkt för företag för att förstå affärs-och sociala relationer 

med sina intressenter (Cantrell, Kyriazis & Noble, 2015). Företag har olika relationer med 

sina intressenter eftersom deras intressenter har olika krav och förväntningar, vilket leder till 

att det kan vara svårt för företag att ta hänsyn till de olika intressena (Cantrell et al., 2015). 

Vissa intressenter har ett ekonomiskt intresse, medan andra efterfrågar mer arbete kring 

hållbarhet. Dessa intressen bör företag ta hänsyn till genom att kommunicera med sina 

intressenter och kontinuerligt följa upp relationen för att balansera intressenternas intressen 

(Cantrell et al., 2015). 
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I figur 1 nedan presenteras ett urval av tidigare litteratur om intressenter och intressentteorin.  

 

Författare  Urval av tidigare litteratur om intressentteorin 

Freeman (1984) En intressent är i en organisation är en grupp eller en enskild individ som kan 

påverka eller bli påverkad av företaget. 

Donaldson & Preston 

(1995) 

Intressentteorin är ett sätt för ledningen av ett företag att genom en kombination av 

intressenternas attityder, förväntningar och krav kan skapa en sund 

intressentfilosofi. 

Starik (1995) Alla naturliga och levande enheter som kan påverka eller bli påverkade av en 

organisations prestation är en intressent 

 

Mitchell et al., (1997) Intressenter är grupper eller individer som besitter antingen villkoren makt, 

legitimitet eller angelägenhet. 

Philips et al. (2003) Intressentteorin handlar om vem som har hand om beslutsfattande gentemot 

intressenter, så väl vilka/vilken intressent som drar nytta av dessa besluten 

(Mainardes et al., 

2011). 

Alla människor är intressenter, eftersom vi har möjligheten att påverka företaget 

och samtidigt bli påverkade. 

Fassin (2012) När man har sina intressenter i åtanke, driver det företagen vidare att ta hänsyn till 

sin påverkan av sitt agerande och beslutsfattande mot de olika intressenterna. 

Företagen bör ha en jämlik behandling av sina intressenter 

Cantrell et al. (2015) Företag har olika relationer med sina intressenter eftersom deras intressenter har 

olika krav och förväntningar. Detta leder till att det kan vara svårt för företag att ta 

hänsyn till de olika intressena. 

Figur 1. Urval av tidigare litteratur om intressentteorin och intressenter 

  

Den tidigare litteratur om intressentteori som vi tar med oss till den fortsatta teoretiska 

referensramen är Donaldson och Preston (1995), Starik (1995), Mitchell et al. (1997) och 

Philips et al. (2003) då dessa författare har skrivit mer djupgående om de olika intressenterna.  

 

 

2.3 Intressentgrupper 

 

Det finns olika intressentgrupper att urskilja i intressentlitteraturen och man delar oftast in 

dem i olika kategorier för att särskilja de. Clarkson (1995) kom fram till att det finns primära 

och sekundära intressenter och delade således in dem i två kategorier. De primära 

intressenterna är den grupp som gör att företaget kan existera, med andra ord är de så pass 

viktiga att företaget inte kan överleva utan deras engagemang. De intressenter som ingår i den 

s.k. primära intressentgruppen är aktieägare, investerare(kreditgivare), anställda samt 

leverantörer. I den primära intressentgruppen ingår även en grupp som kallas för publika 

intressentgrupper, där regeringen och samhället ingår. De står för bland annat infrastrukturen 

och marknaden i samhället, samtidigt som de rådande lagarna måste följas i form av att 

exempelvis betala skatt och andra avgifter. De fyra förstnämnda intressenterna och den 
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publika intressentgruppen utgör alltså de primära intressenterna. Det väsentliga för företaget 

är att se till att ingen av de primära intressentgrupperna blir missnöjda och bryter kontakten. 

Eftersom företaget har ett beroendeförhållande till den primära intressentgruppen, kan en 

förlorad relation till en av de primära intressenterna leda till stor skada för företaget. I värsta 

fall kan det till och med resultera i att företaget slutar existera (Clarkson, 1995; Bendheim, 

Waddock, Graves, 1998). 

 

De sekundära intressenterna är inte lika avgörande för företagets överlevnad, men de kan 

däremot skada företaget. Sekundära intressenter påverkar eller blir påverkade av företaget 

precis som primära intressenter, emellertid är den stora skillnaden mellan de två 

intressentgrupperna att de sekundära intressenterna inte är involverade i några transaktioner 

med företaget (Clarkson, 1995; Bendheim et al., 1998). En typisk sekundär intressent är 

media, men även intressegrupper med t.ex. miljö som specialintresse klassas som det. De har 

förmågan att skapa en åsikt till fördel för företaget, men även till nackdel vilket gör att man 

bör vara försiktiga med sin relation till dem (Clarkson, 1995; Bendheim et al., 1998).   

 

Andra författare har valt att separera intressenterna i två andra grupper, så kallade normativa 

och derivata intressenter (Philips et al., 2003). Den grupp som företaget har en obligatorisk 

skyldighet till att ta hänsyn till deras välbefinnande är de normativa intressenterna. Några 

utmärkande normativa intressenter är bland annat kunder, leverantörer, anställda, investerare 

och det lokala samhället. Vidare framkommer det att företaget inte har en moralisk skyldighet 

mot de derivata intressenterna. De derivata intressenterna är exempelvis konkurrenter, 

aktivistgrupper och media. Trots att man inte har någon moralisk skyldighet mot dessa, har 

företaget en viktig uppgift att ändå har de derivata intressenterna i åtanke eftersom de faktiskt 

kan påverka företaget, men även påverka de normativa intressenterna (Philips et al., 2003). 

 

En annan intressent som har diskuterats i litteraturen är miljön (Starik, 1995; Bendheim et al., 

1998; Gibson, 2012). Starik (1995) hävdar att naturen och miljön onekligen borde ses som en 

intressent eftersom företag kan påverka eller bli påverkade av miljön. Gibson (2012) påpekar 

likt Starik (1995) och Bendheim et al. (1998) att när man tittar på olika intressenter och vad 

de har för effekt på företaget kan man se att alla bidrar på olika sätt, som till exempel genom 

samhället får man avkastning på kapitalet och genom anställda får man arbetskraft som kan 

producera varor som senare kunderna köper. Miljön är mer problematiskt eftersom det är 

svårare att konkretisera dess effekt med samma metod som tidigare nämnda intressenter. 

Emellertid argumenterar Gibson (2012) för att miljön indirekt påverkar företaget, eftersom att 

den har en direkt påverkan på företagets intressenter. Leverantörerna, kunderna och samhället 

i stort är beroende av miljön och därav borde miljön vara en viktig intressent för företaget 

(Bendheim et al., 1998; Gibson, 2012). Ett annat argument till varför företag borde ta hänsyn 

till miljön som intressent är för att företagets intressenter förväntar sig det. För att uppnå 

legitimitet hos sina intressenter, främst samhället i denna fråga, bör miljö vara en intressent 

(Gibson, 2012). Av dessa skäl väljer vi att inkludera miljön som en intressent.  
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2.4 Intressentfokus 

 

Studier kring vilka intressenter som företag bör fokusera på finns det ett flertal av (Donaldson 

& Preston, 1995; Mitchell et al., 1997; Bailey, Harte, Sugden, 2000; Deegan & Unerman, 

2011). Holzer (2008) hävdar att företag bör inte enbart fokusera på exempelvis aktieägare och 

investerare utan behöver även fokusera på andra intressentgrupper. Donaldson & Preston 

(1995) argumenterar om att man bör inkludera samtliga intressenter, oavsett grupp, i sin 

strategi då det på längre sikt bör leda till ekonomiska fördelar. Man bör inte begränsa sig till 

enbart kunder, anställda, leverantörer och ägare utan måste bredda sin vy och även inkludera 

samhället. Alla personer eller grupper som har en relation till företaget bör vara med i 

beaktning sett ur ett företagsperspektiv, och där både företaget och intressenterna drar lika 

stor fördel av varandra (Donaldson & Preston, 1995). Vidare förklarar Donaldson och 

Prestons (1995) att i deras intressentmodell är pilarna lika stora och går i båda riktningarna, 

alltså att alla har lika stor nytta av varandra. Vidare har alla intressenter fått lika stort utrymme 

eftersom alla intressenter bör få samma fokus. 

 

Andra studier hävdar att företag tenderar att fullfölja förväntningarna av vissa intressenter och 

därför fokusera på de intressenter som företaget anser vara viktigast (Deegan & Unerman, 

2011). Företag kommer inte kunna förhålla sig till samtliga intressenters förväntningar, utan 

väljer att prioritera de som anses vara starkast (Bailey et al., 2000; Deegan & Unerman, 

2011). En intressents förmåga att påverka företaget beror på hur viktiga deras resurser är för 

företaget, i form av exempelvis kunskap eller fysiska resurser (Deegan & Unerman, 2011). Ju 

viktigare resurserna är för företagets fortsatta framgång eller överlevnad, desto mer fokus 

lägger företaget på att leva upp till just deras förväntningar. Företag bör vara uppmärksam på 

förändringar av t.ex. normer och uppfattningar i samhället och agera allt eftersom det sker 

(Deegan & Blomquist, 2006). Företag bör inte enbart fokusera på vad som är förväntat av 

intressenterna, utan de behöver ta det ett steg längre och informera de om sina aktiviteter och 

förändringar för att ligga i fas med samtidens normer och värderingar (Deegan & Blomquist, 

2006). Ett sätt för att förstå förändringen av intressentfokus och intressentdynamiken, är 

genom Mitchell et al. (1997) modell som kommer att presenteras i nästa avsnitt.  

2.5 Makt, legitimitet, angelägenhet 

För att förstå vilka som är de mest utmärkande intressenterna, utvecklade Mitchell et al. 

(1997) en modell som de kallade för stakeholder salience (intressentframträdande). För att 

identifiera intressentframträdandet skulle intressenterna uppfylla ett eller flera villkor, vilka 

var 1. makt, 2. legitimitet, 3. angelägenhet. 

 

Det första villkoret makt är ett begrepp med många olika tolkningar. Generellt kan makt 

beskriva en relation mellan parter där t.ex. part A kan få part B att göra något den annars inte 

skulle göra. I det här fallet menar man snarare i vilken utsträckning en intressent kan utöva sitt 

inflytande på ett företag (Deegan & Unerman, 2011). Emellertid refererar Mitchell et al 

(1997) till Etzioni (1964) som delar upp makt i tre kategorier och menar att dennes tolkning 

gör att man får en klarare bild. Tvingande makt som kännetecknas av fysisk kraft eller våld, 
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praktisk makt som omfattar materiella och/eller finansiella tillgångar och till sist normativ 

makt som är baserat på symboliska tillgångar. Vid innehav eller i den mån man kan få, av 

tvingande, praktisk och normativ makt kan antingen företaget eller intressenten utöva makt. 

Vidare är innehavet av tillgångarna obeständig, det är inget fastslaget faktum, vilket gör makt 

till en föränderlig faktor eftersom man både kan erhålla och förlora makten (Mitchell et al, 

1997). De intressenter som har makt utgör bland annat aktieägare, anställda media och 

myndigheter (Mitchell et al, 1997). 

 

Det andra villkoret legitimitet definieras som socialt accepterat beteende, där det finns ett 

socialt kontrakt mellan företaget och dess intressenter (Mitchell et al, 1997; Deegan & 

Unerman, 2011). Företaget bör agera enligt rådande normer och förväntningar för att framstå 

som legitima, och i det här fallet kan man vända på det. De intressenter som är legitima, är de 

intressenter vars förväntningar av normer, värderingar och uppfattningar uppfylls av företaget. 

Om företaget exempelvis tar upp ett område i sina hållbarhetsrapporter som intressenterna 

efterfrågar, anses de som legitima intressenter (Deegan & Unerman, 2011). De intressenter 

som har legitimitet hävdar Mitchell et al. (1997) är aktieägarna och myndigheter. 

 

Genom att inkludera makt och legitimitet får man en klarare bild av vilka intressenter som är 

de mest utmärkande, men det täcker ingen föränderlig modell. Då behöver man ett tredje och 

sista villkor för att få en föränderlig modell i jakten på de mest utmärkande intressenterna 

(Mitchell et al, 1997). Angelägenhet är således det sista villkoret, där angelägenhet enbart kan 

existera vid två uppfyllda kriterier. Första kriteriet är tidskänslighet, med andra ord att 

förhållandet kännetecknas av att det finns en slags tidspress på att företaget måste uppfylla en 

förväntning inom en specifik tidsperiod innan intressenten anser att det är oacceptabelt. 

Kritisk är det andra kriteriet vilket innebär att relationen ska vara viktig för intressenten och i 

vilken utsträckning den får uppmärksamhet av företaget (Mitchell et al, 1997; Deegan & 

Unerman, 2011). Kunder är den intressentgrupp som anses ha angelägenhet som egenskap 

(Mitchell et al., 1997). 

 

Ju större utsträckning organisationer uppfattar att intressenterna besitter dessa villkor makt, 

legitimitet och angelägenhet, desto viktigare är de för företaget. Företag är således mer 

benägna att prioritera och fokusera på de intressenterna med makt, legitimitet och 

angelägenhet (Deegan & Unerman, 2011). Dessutom hävdar Mitchell et al. (1997) att om 

samtliga villkoren är uppfyllda leder det till en dynamisk syn på intressenter, vilket innebär att 

relationer och förväntningar förändras med tiden. 

    

2.6 En dynamisk dimension av intressentteorin 

 

Befintlig litteratur om intressentteori kännetecknas i stor utsträckning av en statisk bild av 

intressenter, och relationen mellan intressenter och företag (Milne & Trediga, 2006; Windsor, 

2010; Mainardes et al., 2011). En statisk dimension av intressentteorin innebär att alla 

intressenter är lika viktiga och inte förändras över tid (Windsor, 2010).  
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Det finns dock tidigare forskning som istället argumenterar att relationer mellan ett företag 

och dess intressenter förändras över tid, och att varje intressents roll är temporär, vilket istället 

ger ett intryck av att det finns en dynamisk dimension i intressentteorin (Holzer, 2008; Fassin, 

2010). Den dynamiska dimensionen innebär att ett system är benäget att förändras och att den 

här förändringen bör vara en viktig dimension i intressentteorin (Aaltonen & Kujala, 2015). 

2.6.1 Förändring av fokus på intressenter över tid 

I några fall är det företagen som ser över vilka intressenter som ska få mest fokus, men i andra 

fall kan intressenterna själva aktivt agera för att förändra sitt inflytande och då få ökat fokus 

från företaget (Aaltonen & Kujala, 2015). Genom att själva agera för att förändra sitt 

inflytande kan intressenter ha olika strategier för att upprätta sin position och få mer fokus 

(Aaltonen et al., 2015). Strategierna kan vara alltifrån att de kommunicerar eller att de direkt 

agerar mot företagen för att upprätta bättre positioner och få mer fokus. Dessa strategier är 

som aktiviteter som direkt kan öka nivån av hur framträdande de är och samtidigt påverka 

andra intressenters framträdande som i sådana fall kan minskas (Aaltonen et al., 2015). I en 

annan studie av Aaltonen & Kujala (2010) använder man sig av Mitchells et al. (1997) modell 

och visar att vissa intressenter förändrar sin makt och legitimitet vilket gjorde att de blev mer 

framträdande och fick mer fokus (Aaltonen & Kujala, 2010). 

Andra forskare som har studerat det dynamiska perspektivet argumenterar att företagens fokus 

på sina intressenter förändras över tid, och att skiftning kan bero på förändringar i omvärlden 

som till exempel den ökade globaliseringen (Windsor, 2010). En annan faktor som kan 

påverka hur företagens dynamiska perpsektiv kan förändras är att vissa intressenter under 

vissa perioder får mer uppmärksamhet då de spelar en viktig roll i företagets befintliga 

livscykel (Jawahar & McLaughlin, 2001). Med hänsyn till att organisationer utvecklas från ett 

stadie till ett annat under sin livscykel, blir vissa intressenter mer eller mindre viktiga under 

dessa perioder. Vidare tillägger Jawahar & McLaughlin (2001) att företagens interaktion med 

intressenterna i hållbarhetsrapporter varierar över tid, beroende på hur viktig en särskild 

intressent är i relation till de resterande intressenterna (Jawahar & McLaughlin, 2001). Weber 

& Marley (2012) argumenterar att företag blir alltmer medvetna om olika intressentgruppers 

respektive krav på deras verksamhet. En indikation på hur intressentdynamik fungerar är att 

företag byter fokus från en intressentgrupp till en annan beroende på intressenternas krav och 

förväntningar (Weber & Marley, 2012).  

Ett annat kunskapsbidrag till den dynamiska dimensionen inom intressentteori, är 

diskussionen kring stakeseekers (Holzer, 2008; Fassin, 2010). Fassin (2010) illustrerar först 

intressentteorin med några begrepp där intressenterna delas upp. Den första gruppen är de 

traditionella intressenterna som har ett genuint intresse och lojalitet för företaget. Denna grupp 

är således de ”riktiga” intressenterna som besitter en ägarandel i företaget, med andra ord kan 

det vara aktieägare. Företaget har ett ansvar gentemot dessa intressenter, eftersom de besitter 

egenskaperna legitimitet, makt och här inflytande (Fassin, 2010) som kan liknas vid Mitchells 

et al. (1997) modell. Vidare introduceras av Fassin (2010) en annan grupp intressenter så 

kallade stakewatchers som varken har samma genuina intresse för företaget som de riktiga 

intressenterna eller besitter en ägarandel. Emellertid är de intresserade av de riktiga 

intressenternas välmående och intressen för företaget. Fackförbund och miljöförbund är 
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exempel på stakewatchers och dessa förbund har makt genom de riktiga intressenterna 

(Fassin, 2010). Emellertid kan inte företaget påverka dem, men stakewatchers kan påverka 

företaget. Ytterligare en annan grupp som Fassin (2010) introducerar är stakekeepers. De har 

ingen ägarandel i företaget och inte heller ett direkt intresse för företaget, men framstår 

fortfarande som en intressent i företagets intressentgrupp eftersom de påverkar företaget 

genom lagar eller krav som företaget rättar sig efter. Olika myndigheter och regeringar är 

tydliga exempel på dessa. Stakekeepers är helt självständiga men kan genom lagar och regler 

påverka företaget (Fassin, 2010). 

 

Den mest intressanta intressentgruppen för den här uppsatsen är den som Fassin (2010) kallar 

för stakeseeker, då det är den grupp som tillför en dynamisk dimension till 

intressentmodellen. Stakeseeker som också presenterats av Holzer (2008), har ambitionen att 

få verksamhetens uppmärksamhet för att kunna övergå från att inte vara framträdande 

intressenter till företagets riktiga intressenter. I och med att företag behöver samhällets 

acceptans och legitimitet är det viktigt att företagen tar hänsyn till vilka intressenter som anses 

vara viktiga (Fassin, 2010) vilket också i detta fall kan jämföras med Mitchell et al. (1997) 

egenskap angelägenhet. Stakeseeker har viljan att bli företagets riktiga intressenter och 

eftersträvar aktivt att få uppmärksamhet (Fassin, 2010). Företag kan i sin tur ta hänsyn till 

denna vilja och då kan stakeseeker utvecklas till riktiga intressenter. En annan tänkbar 

motivering till att prioritering av intressenter kan förändras över tid är enligt Fassin (2010) att 

intressenterna själva aktivt vill få sina krav och förväntningar tillfredsställda. Fassin (2010) 

hävdar att stakeseeker kan tillföra en dynamisk dimension i intressentteorin på samma sätt 

som Mitchell et al., (1997) argumenterar att det finns en dynamik i företagets syn på 

intressenter, då relationer och förväntningar förändras över tid. 
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I figur 2 nedan presenteras ett urval av tidigare litteratur om intressentteorin ur ett dynamiskt 

perspektiv.  

Figur 2. Urval av tidigare litteratur om intressentdynamiken 

 

2.7 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Genom de tidigare presenterade studierna i den teoretiska referensramen har vi lyckats 

identifiera olika intressentgrupper som exempelvis primära, sekundära, normativa och 

derivativa (Clarkson, 1995; Philips et al. (2003). Vi har även sett att intressenter kan besitta 

ett av de tre villkoren makt, legitimitet och angelägenhet (Mitchell et al., 1997) samtidigt som 

vi argumenterat utifrån Starik (1995) och Gibson (2012) att miljön borde ses som en 

intressent. Vi kommer också att använda tidigare kunskap om intressentteori och dynamiskt 

perspektiv när vi analyserar vår empiri. Dessa teorier tar vi med oss vidare när vi konstruerar 

en figur som vi presenterar våra intressenter och samlar in vår empiri.  

 

 

 

Författare  Intressentdynamik 

Perrin (2007) Varje företag utformar sina hållbarhetsrapporter utifrån sina intressenters specifika 

önskemål. Därför kan hållbarhetsrapporter skilja sig åt.  

Aaltonen et al., (2015). Vissa intressenter använder olika strategier som kan öka nivån av sitt framträdande 

och även påverka andra intressenters framträdande hos företagen.  

Weber & Marley, 

(2012). 

Företag blir alltmer medvetna om intressenternas krav på sin verksamhet. Detta 

syns hur denna intressentdynamik fungerar i verkligheten där företag byter fokus 

från en intressentgrupp till en annan beroende på intressenternas krav och 

förväntningar. 

Mitchell et al., (1997) Det finns en dynamik i intressenternas framträdande eftersom relationer och 

förväntningar förändras över tid. 

 

Deegan & Blomquist 

(2006) 

Företag bör inte enbart fokusera på vad som är förväntat av intressenterna, utan de 

behöver ta det ett steg längre och informera de om sina aktiviteter och förändringar 

för att ligga i fas med dagens normer och värderingar. 

Jawahar & 

McLaughlin,( 2001) 

Vissa intressenter under vissa perioder får mer fokus då de spelar en viktig roll i 

företagets befintliga livscykel, detta i sin tur kan påverka företagets dynamiska syn 

på sina intressenter.  

Helmig et al., (2016) Vissa intressenter har ett stort inflytande på företagens arbete med hållbarhet vilket 

leder till att dessa intressenter får mer fokus än andra över tid. 
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Nedan följer sammanfattning över de intressentgrupper från litteraturen som vi kommer att 

analysera i företagens hållbarhetsrapporter.  

Anställda – De anställda anses vara primära intressenter (Clarkson, 1995; Bendheim et al., 

1998). Enligt Mitchell et al. (1997) har de anställda makt som de kan utöva genom 

exempelvis strejker. Vidare anses de anställda vara en av de viktigaste resurserna och fungera 

som ett verktyg i varje företag (Helmig et. al., 2016). Genom att noga observera företagets 

aktiviteter och sociala engagemang, framställs de anställda som viktiga intressenter för 

företaget. Om man tar hänsyn till sina anställda, leder det till fördelar i form av lojalitet och 

positiv word-of-mouth vilket gör att de anställda är en viktig intressentgrupp (Helmig et. al., 

2016). 

 

Aktieägare/Investerare – Ur ett historiskt perspektiv så är aktieägarna de mest traditionella 

intressenterna och det är endast de man ska ta hänsyn till (Mitchell et al, 1997) eftersom de 

har investerat i företaget. Aktieägarna besitter två egenskaper i Mitchell et al. (1997) modell i 

form av makt och legitimitet. Fassin (2010) hävdar att ”riktiga” intressenter har en ägarandel 

och företaget har därför ett ansvar över dem. Enligt Fassin (2010) besitter de utöver 

egenskaperna legitimitet och makt även den sista egenskapen, angelägenhet. 

 

Traditionella intressenter är investerare och kreditgivare, där dessa är så kallade primära 

intressenter för företaget och utan de kan företaget inte fortsätta sin verksamhet och är därför 

livsviktiga för företagets överlevnad (Clarkson, 1995). Tidigare riktades fokus på att ge 

investerare finansiell information, men idag finns det en efterfrågan hos investerare att få 

information gällande det hållbara arbetet (Ballou, et al. 2006). 

 

Konkurrenter – Intressentgruppen konkurrenter framkommer inte i lika stor utsträckning 

som tidigare nämnda intressenter i teorin och är varken en primär eller sekundär intressent, 

utan är en derivativ intressent (Philips et al., 2003). Om man utgår efter Freemans (1984) 

beskrivning om vad en intressent är borde konkurrenter onekligen vara en intressent eftersom 

de både påverkar eller påverkas av ett företag i fråga. Fassin (2010) hävdar att eftersom 

konkurrenterna inte förser med något positiv så bör man utesluta de som intressenter. I vår 

uppsats anser vi att konkurrenterna bör betraktas som intressenter om man utgår ifrån 

Freemans definition av intressenter.  

 

Kunder – Genom att arbete med hållbarhet vill företagen skapa sig ett gott rykte hos sina 

intressenter, och i första hand kunderna (McDonald & Rundle-Thiele, 2008). Kunder räknas 

både primära intressenter (Clarkson, 1995), som normativa (Philips et al., 2003) och är en 

viktig intressent för företaget på så sätt legitimiteten kan äventyras om man inte agerar enligt 

de sociala riktlinjerna inom legitimitetsteorin (Deegan & Unerman, 2011). Enligt Mitchell et 

al. (1997) besitter kunder egenskapen angelägenhet. 

 

Leverantörer – Leverantörerna är primära intressenter (Clarkson, 1995) och normativa 

intressenter (Philips et al., 2003) vilket innebär att företaget obligatorisk skyldighet att ta 

hänsyn till deras välbefinnande. Eftersom företaget ingår i ett socialt kontrakt där ett snedsteg 
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kan det leda till att deras legitimitet skadas, måste företaget ta hänsyn till sina intressenter och 

i det här fallet leverantörer. Leverantörerna är viktiga intressenter och kan i värsta fall avsluta 

relationen med de. För att bibehålla legitimitet måste man se till att förbättra interna processer 

och därför är arbetet med leverantörer viktigt eftersom andra intressenter noga beaktar 

företages leverantörer och då får företaget oftast stå till svars om leverantörerna skulle begå 

misstag (Deegan & Unerman, 2011) 

 

Media – Denna intressentgrupp går under beteckningen sekundära intressenter vilket innebär 

att de kan påverka eller bli påverkade av företaget, men att de inte gör några transaktioner 

med företaget (Clarkson, 1995). Media kan påverka företaget genom att skapa en åsikt till 

fördel för företaget, men även till nackdel vilket gör att man ska ta hänsyn till relationen man 

har till media (Clarkson, 1995; Bendheim et al., 1998). Denna intressentgrupp besitter makt, 

enligt Mitchell et al. (1997) och trots det väljer företag att vara att undvika att nämna de 

eftersom att de inte vill få onödig uppmärksamhet (Grafström, Göthberg & Windell, 2008).  

 

Miljö – Att kalla miljön för en intressent vore felaktig, trots att företaget borde ta hänsyn till 

miljön eftersom många intressenter förväntar sig det (Phillips och Reichart, 2000). Det finns 

forskare som säger tvärtom som t.ex. Mitchell et al., (1997) som menade att miljön var en 

potentiell intressent i framtiden. Miljön påverkar företaget mer indirekt, då den i sin tur har en 

direkt påverkan på företagets intressenter. Kunderna, leverantörerna och samhället är 

beroende av miljön vilket borde innebära att de ska betraktas som viktiga intressenter (Starik, 

1995, Bendheim et al., 1998; Gibson, 2012). Företag ämnar också framstå som legitima hos 

sina intressenter och för att göra det, bör företagen se miljön som en viktig intressent (Starik 

1995; Gibson, 2012).  

 

Miljö-och aktivistgrupper(NGO:s) – Under denna intressentgrupp kommer vi inkludera 

miljö-och aktivistgrupper. Dessa grupper brukar gå under namnet NGO som är en förkortning 

för non-governmental organization. Dessa miljö- och aktivistgrupper är oftast organisationer 

utan koppling till statliga band och verkar ideellt eller kommersiellt. Miljö- och 

aktivistgrupper förekommer ofta i intressentteorin och är sekundära och derivata intressenter 

(Clarkson, 1995; Philips et al., 2003). Fassin (2010) hävdar att miljö- och aktivistgrupper är så 

kallade stakeseekers som strävar efter att bli genuina intressenter.  

 

Myndigheter – En större efterfråga för företagets hållbara arbete önskas från bland annat 

myndigheter (Ballou, et al. 2006) vilket gör att företagen bör beakta önskemålet. Myndigheter 

utgör gruppen publika intressentgrupper som är en del av de primära intressenterna, således är 

de en viktig intressentgrupp (Clarkson, 1995). Myndigheter har likt miljö- och aktivistgrupper 

ingen ägarandel eller något direkt intresse i företaget men påverkar företaget genom lagar och 

regleringar som företagen anpassar sig efter och är därför stakekeepers (Fassin, 2010). I 

modellen av Mitchell et al. (1997) framkommer det att myndigheter besitter både makt och 

legitimitet. 

 

Samhälle – Denna intressentgrupp går under beteckningen normativa intressenter (Philips et 

al., 2003). Samhället är en av de traditionella intressenterna och är viktig att ta hänsyn till 
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eftersom företagen har en moralisk skyldighet att hänsyn till dem (Bendheim et al., 1998; 

Philips et al., 2003). För att vara legitima i samhällets ögon, bör företag vara uppmärksam på 

förändringar av normer och uppfattningar som anses vara legitimt. Vidare behöver det som 

ansågs vara legitimt en period, inte vara legitimt under en annan period vilket gör att företaget 

bör rikta fokus på att vara dynamisk i sitt arbetssätt och anpassa sig (Deegan & Blomquist, 

2006). 
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3. Metod 
I detta kapitel behandlas studiens metodologiska avsnitt. Vi redogör för hur vi gått tillväga 

vid insamlingen och hur vi bearbetat vår empiri. Metodreflektioner har skrivits löpande. 

 

3.1 Undersökningsdesign  

 

Syftet med uppsatsen är att bidra med förståelse för hur intressentfokus förändras i 

hållbarhetsrapporter, samt bidra med ökad kunskap om statisk kontra dynamisk syn på 

intressenter. För att uppfylla syftet har vi valt att genomföra en innehållsanalys av 

hållbarhetsrapporter för de tio största globala bilföretag mellan åren 2006–2015. Huruvida en 

innehållsanalys är kvalitativ eller kvantitativ forskning är en omdiskuterad fråga (Lock & 

Seele, 2015). Innehållsanalysen är den mest dominanta metoden forskare använt sig av när det 

kommer till forskning kring företagens hållbarhetsrapportering (Milne & Adler, 1999; Branco 

& Rodrigues, 2006). Genom att använda innehållsanalys för att analysera hållbarhetsrapporter 

är forskningen mer lagd åt det kvantitativa synsättet (Lock & Seele, 2015). Kvantitativa 

studier har under tiden varit mest förekommande tillvägagångssättet i forskning inom 

företagsekonomi och främst hållbarhet (Lock & Seele, 2015). Denna typ av forskning 

utmärker sig genom kvantifiering av data, det vill säga mätning och analys av förutbestämda 

teman (Bryman & Bell, 2013). 

 

En faktor som är avgörande om innehållsanalys är kvantitativ eller kvalitativ är beroende av 

den data som samlas in. Har forskaren samlat in data i form av frekvensen av ett ord och 

använder statistiska metoder är den kvantitativ, kontra om den data som samlats in är 

observationer och intervjuer som sedan har tolkats, så är den kvalitativ (Taneja, Taneja & 

Gupta, 2011). I denna undersökning använder vi en kvantitativ ansats då vi samlar in data i 

form av frekvensen av ord och meningar från hållbarhetsrapporter. Fördelen med en 

kvantitativ innehållsanalys är framförallt att man kan mäta förändringen mellan olika 

tidsperioder (Bryman & Bell, 2013). Tack vare detta har vi haft möjlighet att studera 

dynamiken i hållbarhetsrapporter över en längre tidsperiod och således besvara vårt syfte.  

 

En fördel med att använda en kvantitativ innehållsanalys är att metoden går att applicera på 

många områden inom forskning av företagsekonomi, som exempelvis företagens 

kommunikation av hållbarhet på deras hemsidor samt hållbarhetsrapporter (Lock & Seele, 

2015). Nackdelen med en kvantitativ innehållsanalys är att den täcker en större mängd data i 

form av ord eller siffror, vilket innebär att innehållet inte tolkas lika djupt och detaljerad som 

med en kvalitativ innehållsanalys (Lock & Seele, 2015) 

 

3.2 Insamling av data 

Forskare brukar skilja på primär- och sekundärdata. Empirin som kommer att förekomma i 

studien kommer att utgöras av sekundärdata, i form av hållbarhetsrapporter. Det som klassas 

som primärdata är ifall forskare själv samlat in data, från t.ex. intervjuer (Cowton, 

1998).  Eftersom företagen själva publicerar sina hållbarhetsrapporter på respektive hemsida 
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på internet, behöver inte vi samla in primärdata själva utan vi använde oss av den 

sekundärdata som fanns tillgänglig på respektive företages hemsida. En fördel med att 

använda hållbarhetsrapporter som empiri är att dessa dokument inte är upprättade i första 

hand för att uppfylla just denna studies syfte, vilket bidrar med att minska partiskheten 

(Krippendorff, 2013).  

Då vi valt att studera vilket fokus, sett till antal sökträffar och meningar, företagen ger sina 

intressenter i sina hållbarhetsrapporter kommer således empirin bestå av hållbarhetsrapporter. 

Dessa dokument innehåller information om företagens sociala och miljömässiga ansvar, 

samhällspåverkan och utveckling. Från intressenternas perspektiv bidrar hållbarhetsrapporter 

med åtagande åtgärder företagen gjort gällande sitt arbete kring hållbar utveckling 

(Leszczynska, 2012). Företag uppdaterar sina hållbarhetsrapporter regelbundet vilket är en 

fördel när det gäller att kunna jämföra dessa rapporter över tid (Guthrie, Petty, Yongvanich & 

Ricceri, 2004). Genom att analysera hållbarhetsrapporterna över tid, kan vi se vilka 

intressenter företag lägger fokus på och då kan vi undersöka en eventuell dynamik när det 

gäller intressenter.  

Eftersom hållbarhetsrapporter har en direkt påverkan på företagets image, bör informationen 

vara legitim, heltäckande, reliabel och jämförbar (Leszczynska, 2012). Att den är jämförbar 

innebär att man kan se över tid vad som förändrats, vilket gör att det kan besvara studiens 

syfte.  Det finns även nackdelar med att använda hållbarhetsrapporter, som till exempel att 

informationen som finns innehåller vilseledande information och där texten inte avspeglar 

hela sanningen (Leszczynska, 2012).  Företag strävar ständigt efter att tillfredsställa sin 

intressent och uppnå legitimitet, därför kan de ge ut information som inte speglar verkligheten 

(Leszczynska, 2012).  

 

3.2.1 Urval 

Vi har valt att analysera de tio största globala bilföretagen, sett till omsättning. Fortune 500 

rankar varje år de 500 största globala företagen sett till omsättning och det är denna lista vi 

utgått ifrån när vi valt våra företag3. Även andra forskare har baserat sitt urval på de största 

företagen sett till omsättning (Leszczynska, 2012). Det finns ett samband som anses vara 

positivt gällande företagets storlek sett till omsättning och deras aktiva arbete med hållbarhet 

och det är också därför vi valt att avgränsa urvalet till just de företagen. Bilbranschen har valts 

då den anses vara en ”högrisk” bransch, vilket innebär att de har ett ökat tryck från sina 

intressenter att hållbarhetsrapportera (Hackston & Milne, 1996). Dessutom har bilindustrin 

genomgått stora förändringar på senare år i form av nya aktörer som utmanar de traditionella 

konkurrenterna genom teknik och annan innovation45.  

 

                                                           
3 http://beta.fortune.com/fortune500/ 
4 https://www.google.com/selfdrivingcar/   
5 https://www.tesla.com/sv_SE/models 

https://www.google.com/selfdrivingcar/
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Vi har vidare analyserat de valda företagens hållbarhetsrapporter mellan 2006–2015. Detta 

gjorde vi eftersom det fanns brist på tidigare studier som studerat över en längre tidsperiod 

(Samkin, 2012; Şener et al., 2016). Eftersom alla företag inte hade publicerat rapporter för år 

2016, valde vi bort det året för att få så få bortfall som möjligt och därav blev 2015 det sista 

året i urvalet. Bland de tio största företagen, sett till omsättning, fann vi ett kinesiskt företaget 

vid namn Saic Group. Detta företag exkluderades från urvalet eftersom att de hade börjat 

redovisa sitt hållbarhetsarbete först 2012.  

 

Vidare fanns det bortfall, som exempelvis KIA vars hållbarhetsrapport från 2011 inte gick att 

öppna, trots att den fanns tillgänglig. Daimler och VW hade ännu inte släppt sina 

hållbarhetsrapporter för 2015 och General Motors saknade sin rapport för 2006 samt 2009. 

Andra företag hade integrerat sin hållbarhetsrapportering i sin årsredovisning, som BMW år 

2005–2006 och Mitsubishi 2011–2015. Då valde vi att använda den årsredovisningen, men 

enbart informationen som återfanns i kapitlet med hållbarhet, allt annat har exkluderats. 

Tabellen nedan illustrerar de valda företagen och hållbarhetsrapporterna för respektive 

företag. De åren med ett ”x” har använts i denna studie och resterande är bortfall. 

 

 
Figur 3. De studerade företagen 

3.3 Tillvägagångssätt 
 

Vi började med att läsa in oss på artiklar och böcker som behandlar intressenter och specifikt 

intressentteori och det dynamiska perspektivet. Artiklarna som denna studie består av är 

inhämtade från Örebro universitetsbibliotek och där databasen varit ABI Inform och Business 

Source Premier. Även Summon (Primo) har använts, men då har vi valt att kryssa i området 

”business” så att artiklarna varit inom företagsekonomi. Samtliga artiklar har varit 

vetenskapligt granskade. Sökorden för att hitta artiklar har varit en kombination av 

”stakeholder theory”, ”stakeholder”, ”stakeholder dynamics”, ”stakeholder sustainability”, 

”stakeholder salience”, ”stakeholder focus”, ”stakeholder evaluation”, ”stakeholder 

development”. Empirin som denna studie är baserad på är hållbarhetsrapporter från de valda 

företagen, vilket har gjort att samtliga hållbarhetsrapporter är hämtade från respektive företags 

hemsida på Internet. Inga hållbarhetsrapporter är hämtade genom olika sökmotorer, utan 

rapporterna är direkt hämtade från företagens hemsida.  
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För att kunna besvara vårt syfte har material samlats in från hållbarhetsrapporter mellan år 

2006–2015 från de tio största globala bilföretagen. I några fall har vissa år av vårt urval varit 

hållbarhetsrapporter integrerade tillsammans med årsredovisningarna. I dessa rapporter har 

information hämtats ifrån endast det avsnitt som handlar om hållbarhet. Majoriteten av 

företagen har publicerat sina hållbarhetsrapporter i separata dokument som benämns som 

”Sustainability Report” eller endast ”Sustainability” och det är således dessa dokument vi 

använt oss av.   

 

Vår kvantitativa ansats bestod av två olika metoder där den ena kallas för word frequency-

count som enligt Neuendorf (2002) är en datorassisterad analysmetod där man räknar antal 

sökträffar. Den andra metoden är insamling av skrivna meningar av varje intressentgrupp som 

hamnar under en tiogradig skala, med inspiration av Beattie, Goodacre & Thomson (2006). 

Inledningsvis gjorde vi en ordräkning utifrån de intressentgrupper som vi hade identifierat 

teoretiskt, därefter räknades ett värde ut för sökträffarna. Sedan lästes alla rapporter på ett 

noggrant sätt med fokus på meningar som handlar om våra identifierade intressenter, därnäst 

hamnade meningarna under en skala som var egenkonstruerad. Resultatet av dessa två 

metoder redovisas separat med ambitionen att stärka reliabiliteten. Mer utförlig beskrivning 

om respektive tillvägagångsätt presenteras under avsnitt 3.3.1.  

 

 

3.3.1 Hur vi samlat in och analyserat data 
 
Sökträffar 

I vår teoretiska referensram har vi identifierat de intressenter som ingår i vår undersökning. 

Dessa intressenter sammanfördes i en tabell och sedan översattes de till den engelska 

motsvarigheten, med tanke på att alla hållbarhetsrapporter var skrivna på engelska. 

Översättningen leder till en underlättad kodning och ger mer omfång av varje begrepp, vilket i 

sin tur ger flera sökningsalternativ för vissa intressenter. En del intressenter fick fler 

sökträffar, medan andra intressenter endast hade en sökträff. Samma sökord användes 

konsekvent genom hela undersökningen, för att kunna få en rättvis bild av undersökningens 

resultat. 

Under sökningens gång har vi följt upp alla träffar för att säkerställa att träffarna tillhör just 

det ordet vi syftar på. Det förekom situationer där vi fick fram andra ord under sökningen som 

hör till andra sammanhang än våra valda intressentgrupper. Exempelvis inkluderades ordet 

”media” i sökordet immediately som ger en träff, ordet ”NGO” återfinns i staden Ingolstadt 

som förekom i Volkswagens hållbarhetsrapporter. Dessa sökord som ger en felträff har 

noggrant kontrollerats och felträffarna har räknats bort. Andra sökord används för några 

intressentkategorier på grund av deras komplexitet som blev en utmaning vid val av korrekt 

sökord. Aktieägare och NGO:s är några exempel på intressenter som fått flera sökord.  
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En gemensam tabell för samtliga intressenter presenteras nedan för att visa vilka sökord vi 

använt oss utav vid sökningen.  

 

Figur 4. Intressenter 

Tillvägagångssättet för ordberäkningen börjades med att räkna samtliga träffar vi fick för 

respektive intressent. Det förekom felträffar som exkluderades, som vi redogjort för tidigare. 

Sedan skrev vi ned antal sökträffar för respektive intressent per år i en tabell i Excel 

Fortsättningsvis summerades sökträffarna för respektive intressent från alla företag per år. 

Avslutningsvis räknade vi ut det slutliga värdet för respektive intressent genom att dela det 

totala antalet sökträffar per år för varje intressent med totala antal sidor för ett år från samtliga 

företag. Det slutliga värdet är vad som kommer att presenteras i figurerna för våra sökträffar i 

kapitel 4. För att tydliggöra beräkningen illustrerar vi med formeln nedan: 

Totalt antal sökträffar per år för varje intressent / totalt antal sidor från samtliga företag per år 

= slutligt värde.  

 

Meningar 

Meningsberäkningar är tillförlitligare än de andra analysmetoderna, då i de flesta sociala och 

miljömässiga innehållsanalyser i själva verket använder meningar som grund för 

empiriinsamling (Milne & Adler, 1999). Vidare skriver Milne och Adler (1999) att det inte är 

tillräckligt att enbart använda ordberäkning eller mäta utrymme per sida för att kunna ge ett 

mått på de sociala och miljömässiga dokumenten. Milne och Adler (1999) menar att 

ordräkning och mätning av utrymme inte ger en tillräcklig grund för kodning, där meningar 
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istället ger en mer omfattande grund. Exempelvis kan mänskliga rättigheter handla om 

intressentgruppen samhället eller anställda, beroende på vilket sammanhang. Detta beskrivs 

oftast i meningar och med en insamlingsmetod baserade på ordräkning hade det blivit svårt att 

fånga hela innehållet. Meningarna hjälper oss därför att få ett större omfång på vår empiri.    

Genom denna metod studerades varje hållbarhetsrapport med noggrannhet och med mer fokus 

på de områden som berör våra identifierade intressenter. I denna metod inkluderades 

meningar som innehåller information om dessa intressenter. Hänsyn har tagits till de meningar 

som handlat om en specifik grupp, och även utan att själva gruppen nämns i meningen. Nedan 

visas några exempel på olika intressenter och hur vi tänkt när vi tilldelat meningar för varje 

intressent. 

 ‘’Product quality starts with our customers. Every improvement in how we design, engineer 

and manufacture our vehicles is centered on the people who purchase GM products.’’ 

(General Motors 2011, s.66). Här har intressenten kunder fått två meningar tilldelade. 

 I andra fall handlar en mening om flera intressenter som följande exempel: 

 ‘’GM Holden has endeavored to adapt to the needs of its customers, employees, suppliers and 

communities, and to ensure the adoption of best practices in the way it works and in the 

vehicles it manufactures and sells.’’ (General Motors 2011, s.110). Här har samtliga 

intressenter som funnits i meningen fått var sin mening vid datainsamlingen.  

”In this same context, our employees are important partners who are both the beneficiaries 

and providers of our CSR services. In order to help them maintain a healthy work-life 

balance, Kia Motors launched a company-wide Smart Work Campaign in 2014.” (KIA 2015, 

s.3). Här har intressentgruppen anställda fått två meningar tilldelade då meningen som följer 

fortfarande berör dem.  

 

Tillvägagångssättet för meningsberäkningen börjades med att läsa hållbarhetsrapporterna och 

räkna meningarna som handlade om varje intressent. Sedan skrev vi ned antal meningar för 

respektive intressent per år i en tabell i Excel. Vidare summerade vi meningarna för 

respektive intressent för alla företag per år. Under det nästkommande steget räknade vi ut 

resultatet genom att ta summan av meningar för varje intressent från alla företag och delade 

det med totalt antal år. Beroende på vilket resultat varje intressent fick, hamnar de under en 

skala från 1–10. 
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Genom figuren nedan visar vi hur vi har gått till väga för att samla in vår empiri med våra två 

insamlingsmetoder. 

 
Figur 5. Tillvägagångssätt för datainsamling 

 

3.4 Skala 

 

Efter att vi samlat in meningsdatan och fått fram ett resultat hamnade respektive intressent 

under en tio-gradig skala. Hackston & Milne (1996) diskuterar problematiken kring 

användandet av en få gradig skala i jämförande studier. Om man har en skala med få grader 

ger det inte en rättvis bild av resultatet eftersom man inte får en god spridning (Hackston & 

Milne, 1996) 

Beattie et al. (2006) använde sig av en fyrgradig skala i sin studie. De tillägger att 

användningen av en flergradig skala underlättar kodningen samt möjliggör mer tillförlitliga 

beräkningar. Vi inspirerades av deras skala, men eftersom vi hade en bredare empiri och 

behövde få mer spridning, behövde vi använda en större skala i vår undersökning.  

En svårighet som uppstod efter insamlingen av meningar var att vi hade ett långt spann över 

antal meningar, där meningarna bestod ifrån 1 mening till 285 meningar. Inledningsvis valde 

vi att ha en skala mellan 1–5, men det resulterade i att flera intressenter hamnade under 

samma skala eftersom skalorna var för få. Då några intressenter hade betydligt fler meningar 

än andra skulle en femgradig skala resultera i en missvisande bild av vårt resultat. Miljön 

hade exempelvis hamnat under samma skala som leverantörer. Efter mycket testande fram 
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och tillbaka med olika skalor, kom vi fram till att skala 1–10 passade vår meningsempiri 

bättre. Med tanke på att meningsresultatet bestod från 1 mening till 285 meningar, behövdes 

en bredare spridning på skalan vilket gjorde att skala 1–10 valdes.  

Nedan presenteras den egenkonstruerade skalan där vi redogör för hur många meningar som 

respektive intressent ska få för att hamna under respektive skala. 

 

1–15 meningar hamnar under skala 1  16–30 meningar hamnar under skala 2 

31–45 meningar hamnar under skala 3  46–60 meningar hamnar under skala 4 

61–75 meningar hamnar under skala 5  76–90 meningar hamnar under skala 6 

91–105 meningar hamnar under skala 7                   106–120 meningar hamnar under skala 8  

121–135 meningar hamnar under skala 9                       135<meningar hamnar under skala 10 

 

Utifrån fördelningen ovan har vi försökt att ge en rättvis fördelning till våra skalor, då det 

skiljer 15 meningar mellan varje skala förutom skala 10. Det enda intressenten som hamnat 

under skala 10 över samtliga år är miljön. Andra intressenter som hamnade under skala 10 var 

anställda från och med år 2010, samt samhället i år 2015 då båda intressenterna fick mellan 

136–285 meningar. I våra grafer från empirin kan vi därför se en rak linje över de åren 

intressentgrupperna anställda och miljön hamnat under skala 10 och det blir således svårt att 

se någon förändring över åren. För att se över denna brist och kunna urskilja förändringen har 

vi skrivit antal meningar för respektive år på linjen för anställda och miljön, som hamnat 

under skala 10. Resterande intressenter har vi inte behövt skriva någon siffra på, då 

förändringen på dem är urskiljbar.  

För vår andra metod som var baserat på sökträffar har vi direkt överfört resultat från vår 

beräkningsformel till graferna. För att kunna visa en bättre spridning och urskilja förändringen 

har vi medvetet angett olika grafskalor i Y-axeln. Exempelvis fick aktieägare en skala mellan 

0–0.5 då de fick låga värden, medan anställa fick en grafskala från 0–4 då deras värde var 

betydligt högre. Med en skala från 0–4 hade vi svårt att urskilja förändring för aktieägarna 

över åren, därför anpassade vi skalorna utifrån värdena för att se en förändring över tid. 

 

3.5 Undersökningens validitet och reliabilitet 
 
Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp inom kvantitativ forskning som inte ska 

förbises då de är en gynnande faktor till undersöknings goda kvalitet (Bryman & Bell, 2013). 

Reliabilitet syftar till att om det är möjligt att göra om samma studie på ett tillförlitligt sätt 

utan att få ett olikt resultat. Weber (1990) hävdar att för att en studie ska vara reliabel krävs 

det en tydlig och konsekvent kategorisering av data. I vår undersökning har vi använt oss av 

två olika kvantitativa metoder, att räkna ord och att räkna meningar vilket bidragit till ökad 

reliabilitet jämfört om vi endast hade valt ett sätt. Vår ambition har varit att besvara 
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uppsatsens syfte och frågeställning och har genom att både räkna ord och meningar kunnat 

jämföra resultaten och på sätt gjort vårt yttersta för att komma fram till ett slutresultat. 

Eftersom att vi räknat antalet ord och meningar och alltså inte haft en subjektiv bedömning 

om intressenterna exempelvis nämns först eller sist i en text, samt uteslutit grafer och bilder, 

skulle någon göra om vår undersökning skulle den högst troligt få liknande resultat.  

Validitet innebär att man ämnar undersöka det som avses att undersöka (Bryman & Bell 

2013). Valet av de intressenter som vi undersökt i hållbarhetsrapporterna, är utifrån vår 

teoretiska referensram och därmed har vi inte själva bestämt och konstruerat intressenter som 

ska ingå i undersökningen. För att uppnå en hög validitet och säkerställa resultatet av vår 

studie krävs även en tydlig utformning av insamlingsmetoder som är applicerbara för en 

longitudinell analys (Bryman & Bell 2013). Vi har därmed konstruerat utförliga 

insamlingsmetoder som är lämpliga för vår studie. Genom att definiera våra sökord på ett 

tydligt sätt har vi även underlättat insamlingen baserad på meningsberäkningar så att vi 

inkluderat de meningar som handlar om just den intressent vi sökt. I vanliga fall använder 

företag ordet ”customer” när de nämner kunder i sina hållbarhetsrapporter, men genom att 

läsa rapporten noggrannare och fler gånger, hittade man istället ”people who purchase our 

products”, vilket är ett annat sätt att nämna kunder. En sådan mening har inkluderats i vår 

mätningsmetod som är baserad på meningsberäkning. 

 

3.6 Metodreflektion 

 

Hållbarhetsrapporter som empirisk grund kan vara problematiskt att använda sig av eftersom 

det är företagen själva som publicerar dem, vilket kan innebära att informationen som ges ut 

kan vara förvrängd. Det företagen ger ut tjänar oftast andra syften än det forskaren själv har 

tänkt sig använda av, vilket gör att forskaren inte kan ha kontroll över kvalitén (Bryman & 

Bell, 2013). Därför är det av vikt att vara kritisk och fundera över vad som faktiskt står i 

dessa, då olika dokument, som exempelvis hållbarhetsrapporter, sällan är objektivt skrivna 

(Bryman & Bell, 2013). Dessutom lades ingen vikt på hur företagen skrev om sina 

intressenter, utan det som fokuserades på var hur ofta de fick en sökträff samt hur många 

meningar varje intressent fick. Vikt lades alltså inte på när i rapporten som företagen beskrev 

intressenterna, som exempelvis om de beskrev en intressent först eller sist i ett sammanhang, 

vilket kan vara en begränsning eftersom fokus också kan mätas genom att se på vilket sätt 

företagen lyfter fram sina intressenter och inte enbart i antalet ord och meningar. När vi gick 

igenom hållbarhetsrapporterna försökte vi att endast använda de rapporter som företagen givit 

ut via sin hemsida, för att inte använda felaktiga rapporter. 

Vid insamlingen av empiri togs det inte hänsyn till textens storlek, då vissa texter och 

meningar kan ha skrivits med större typsnitt än andra. En text med större typsnitt och flera 

stora rubriker kan inte bedömas på samma sätt som en text med mindre typsnitt och mindre 

rubriker (Paterson & Woodward, 2006). Samtidigt finns det risk för att olika företag har olika 

skrivtekniker, som exempelvis att vissa företag skriver långa meningar med få punkter och 
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andra skriver korta meningar med få punkter. Vissa företag kanske medvetet väljer att 

upprepa sina intressentgrupper ofta vilket andra inte gör, och som i sin tur leder till antingen 

många eller få sökträffar. Emellertid var det inget vi kunde styra över vilket gör att det kan 

vara en begränsning i vår studie.  

I vår studie uteslöt vi grafer och bilder som var skrivna om varje intressent, som också kan ha 

varit en begränsning. Beattie & Jones (1997) skriver att 80 % av företag i USA och 

Storbritannien använder sig av bilder och grafer i sina hållbarhetsrapporter. Bilder och grafer 

med olika färger har bättre effekt på läsarna i hållbarhetsrapporter och gör att läsarna kommer 

lättare ihåg information (Hackston & Milne, 1996; Beattie & Jones, 1997). Hade vi inte 

uteslutit grafer och bilder i vår empiriinsamling och haft en subjektiv bedömning om varje 

intressent kan kanske resultatet sett annorlunda ut, då företag säkerligen lagt fokus på sina 

intressenter genom grafer och bilder.  

Ett annat övervägande som vi hade var gällande aktieägarna och investerarna som inte hade 

fått så mycket fokus i hållbarhetsrapporterna, eftersom de oftast blir mer uppmärksammade i 

årsredovisningarna. Men eftersom vi valde att exkludera årsredovisningar, kan det givetvis 

också varit en begränsning i denna studie.  
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4. Empiri och analys 
Nedan presenteras resultatet av vår undersökning tillsammans med en analys. Diagrammen 

som finns till vänster är sammanställning av våra sökträffar och de som finns på höger utgör 

resultatet utifrån meningsberäkningar. Vi har valt att lägga diagrammen bredvid varandra 

för att presentera en jämförbar bild av vårt resultat och se om båda insamlingsmetoderna 

presenterar liknande resultat. Som tidigare nämnts har insamlingsmetoden som är baserade 

på sökträffar fått ett värde som presenteras direkt i diagrammen. Medan den andra metoden 

som är baserat på meningsberäkningar har hamnat under en skala utifrån 1–10.  

4.1 Gemensam figur för sökträffar och meningar 

4.1.1 Sökträffar 

I figuren 6 nedan återfinns här sökträffarna för alla intressentgrupper som sammanställts i en 

gemensam graf. Det vi kan urskilja i grafen är att det finns ett dynamiskt perspektiv från 

företagens syn. Det finns en indikation på att företagens fokus förändras och att exempelvis 

intressentgrupperna anställda och samhället fått ett ökat fokus i slutet av den studerade 

tidsperioden. En annan märkbar observation är att fokuset på intressentgruppen samhället har 

ökat de sista tre åren, där de gick om både leverantörer och kunder.  

Från och med 2011 kan vi uppmärksamma att de anställda gick om miljön till år 2013. Året 

efter fick miljön återigen mest fokus av de studerade företagen, men däremot fick de anställda 

mer fokus än miljön år 2015, vilket var slutet av vår studerade tidsperiod.  

Vi kan även se att miljön fick ett allt mindre fokus i företagens hållbarhetsrapporter. Från att 

vara den intressent som fick mest fokus i början av vår studerade tidsperiod, ser vi att miljön 

överlag får ett minskat fokus. 

Figur 6. Sammanställning av sökträffar för samtliga intressenter. 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Anställda Aktieägare/investerare Kunder
Konkurrenter Leverantörer Media
NGO Samhället Myndigheter
Miljö



28 
 

4.1.2 Meningar 

I figur 7 nedan presenteras en gemensam sammanställning av alla intressentgrupper för vår 

meningsberäkning. Ur grafen kan vi urskilja att även här finns det en dynamik i företagens 

fokus på sina intressenter. För intressentgrupperna anställda och samhället ser man att de fått 

ett ökat fokus från företagen. Utifrån grafen ser vi att miljön från 2006 till 2015 alltid hamnat 

högst utifrån vår skala, där även intressentgruppen anställda hamnat under samma skala som 

miljön från och med 2010. En annan förändring är att intressentgruppen samhället också 

hamnade högst utifrån vår skala år 2015. I senare analysdel kommer samtliga 

intressentgrupper att presenteras var för sig och analyseras mer djupgående. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 7. Sammanställning av meningar för samtliga intressenter. 
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4.2 Anställda 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Graf 1.1 Anställda sökträffar                      Graf 1.2 Anställda meningar 

 

I graferna 1.1 och 1.2 för kan man se trenderna för de anställda. Eftersom resultatet av 

meningsberäkningen blev över 135 från och med 2010, hamnade de åren under samma skala. 

Därför har vi valt att skriva ut meningsresultatet för intressentgruppen anställda från och med 

2010 för att underlätta för läsaren att se förändringen. I graf 1.1 kan man se att år 2006 låg 

värdet på 1,68 och där de fick lägst fokus år 2009 med ett värde på 1,58. I samma graf fick de 

anställda den högsta noterade fokuset år 2012 med ett värde på 2,08. Det sista året sänktes 

fokuset och hamnade på 1,84. I graf 1.2 hamnade de anställda år 2006 under skala 7 utifrån 

vår kodning, vilket var det lägsta fokuset de fick tillsammans med år 2009. Efter 2010 har 

anställda fått ett konsekvent fokus och landat på högsta betyget 10.  

För de tio studerade åren kan man urskilja både ökningar och minskningar av sökträffar, men 

även en ökning av meningar. De anställda anses vara primära intressenter och utan dem och 

deras engagemang kan företaget inte existera (Clarkson, 1995; Bendheim et al., 1998). De 

besitter även makt (Mitchell et al., 1997) vilket borde innebära att företagen ger mer fokus i 

sina hållbarhetsrapporter till sina anställda. Utifrån graf 1.1 och 1.2 kan vi se en dynamik i 

företagets fokus på anställda och där anställda är tillsammans med miljön de intressenter som 

fått mest fokus i slutet av vår studie. En tänkbar anledning till företagets ökade fokus på 

anställda är vad Helmig et al. (2016) argumenterade i sin studie, där han hävdade att de 

anställda var huvudämnet för några decennier sedan och borde idag få lika stor 

uppmärksamhet (Helmig et al., 2016). En annan tänkbar anledning till att företagen ökat sitt 

fokus på de anställda, är att de anställda blir lojala till företaget och sprider ett gott rykte om 

dem vilket är i enlighet med det Helmig et al. (2016) hävdade. 

Utifrån graferna ovan finner vi ett dynamiskt fokus från företagets sida på anställda, då 

fokuset varierar över tid. Förändringen av fokuset kan bero på det Deegan & Blomquist 

(2006) argumenterar om, där de hävdar att för att ligga i fas med dagens normer och 

värderingar bör man informera om sina aktiviteter och förändringar. En indikation på det är 
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att företagen väljer att fokusera sitt arbete på att informera om förändringarna i högre 

befattningar med jämställdhetsarbete och att integrera en mångfald på arbetsplatsen.  

 

4.3 Aktieägare och investerare 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2.1 Aktieägare och investerare sökträffar    Graf 2.2 Aktieägare och meningar 

Graferna 2.1 och 2.2 är resultaten av aktieägarna och investerare i vår studie. Grafen 1.1 visar 

att år 2006 hade aktieägarna och investerarna värdet 0,34 och där det lägsta fokuset de hade 

fått var år 2014 på ett värde av 0,18. Det högsta fokuset fick aktieägarna och investerare år 

2007 där värdet var 0,37 och sista året som studerades låg värdet på 0,19. I graf 2.2 får 

aktieägarna inte mer än betyg 2 och har en vacklande utveckling där de skiftar mellan betyg 1 

och 2 och till slut landar på betyget 1 vilket är det lägsta betyget utifrån vår skala.  

För samtliga år i denna studie har aktieägarna och investerare fått en minskning av sökträffar 

och skiftat mellan de låga skalorna 1 och 2, där de slutligen hamnat under skala 1 i graf 2.2. 

Till skillnad från Şener et al. (2016) som i sin studie hade kommit fram till att aktieägarna 

hade fått allt mer fokus, kan vi konstatera att aktieägarna snarare fått mindre fokus i vår 

studie. En tänkbar anledning till varför aktieägarna fått mindre fokus än de anda 

intressenterna i vår studie, är för att aktieägarna kanske får mer fokus i de finansiella 

rapporterna, snarare än i hållbarhetsrapporterna.  

Trots att aktieägarna och investerarna är primära intressenter (Clarkson, 1995) och där 

dessutom aktieägarna har makt och legitimitet (Mitchell et al., 1997; Fassin 2010) så har 

företagen valt att lägga mindre fokus på dess i sina hållbarhetsrapporter över tid. Det 

framkommer i graferna 2.1 och 2.2 att företagens fokus på aktieägare och investerare visar en 

negativ utveckling. Holzer (2008) hävdar att företagen bör fokusera på fler intressenter än 

aktieägarna och investerarna, vilket kan tänkas förklaras varför aktieägarna och investerarna 

fått mindre fokus. En annan tänkbar anledning till varför aktieägarna och investerarna fått 

mindre fokus av företagen är för att de väljer att fokusera på andra intressenter än de 

traditionella intressentgrupperna aktieägare och investerare. Detta är i linje med vad Aaltonen 

et al., (2015) hävdar, där vissa intressenter kan öka eller minska sitt fokus, vilket kan ha lett 

till dem har fått lägre fokus och därmed kan vi se en intressentdynamik i form av en negativ 

utveckling för aktieägarna och investerarna (Aaltonen et al., 2015). 
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4.4 Kunder 

 

            
Graf 3.1 Kunder sökträffar    Graf 3.2 Kunder meningar 

 

I graferna 3.1 och 3.2 kan man urskilja resultatet för kunderna. I graf 3.1 låg värdet på 1,16 

det första året och år 2014 fick de det lägsta fokuset med ett värde på 1,05. Det år kunderna 

fick mest fokus i vår studie var med värdet 1,45 år 2010 och i det sista året fick kunderna ett 

värde på 1,11. I graf 3.2 kan vi se en ökning av intressentgruppen kunder där de hamnar högt 

utifrån vår skala då de har gått från att ligga under skala 5 till 7. 

Kunderna ses vara primära (Clarkson, 1995) och normativa (Philips et al., 2003) vilket 

innebär att företagen har en obligatorisk skyldighet att ta hänsyn till dem. Detta har de valda 

företagen gjort enligt denna studie, då att de lagt fokus på kunderna vilket resulterat i att de 

hamnat högt i vår skala samt fått ett högt värde i jämförelse med exempelvis leverantörer och 

aktieägare. Däremot har kunderna i denna undersökning inte fått lika mycket fokus som 

exempelvis miljö och samhälle. 

När hållbarhetsrapporternas meningar analyserades fann vi att de valda företagen fokuserade 

på många kundområden, så som exempelvis kundnöjdhet, kundhantering och kundrelationer. 

Detta resulterade i att kunderna fick höga betyg i meningsberäkningen, vilket inte kunde 

identifieras via sökträffarna. Enligt Mitchell et al. (1997) besitter kunderna villkoret 

angelägenhet, som är uppdelade i tidspress och relationer. Vi kan genom vårt empiriska 

material se att företagen lagt fokus på sin relation med kunderna i hållbarhetsrapporterna som 

bekräftar Mitchell et al. (1997) teori.  
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4.5 Konkurrenter 

   

Graf 4.1 Konkurrenter sökträffar                                           Graf 4.2 Konkurrenter meningar 

 

Graferna 4.1 och 4.2 visar denna studies resultat av konkurrenterna. År 2006 fick 

konkurrenterna det låga värdet 0,01 vilket var samma låga värde år 2009 och 2013. Det högsta 

fokuset som går att urskilja ur graf 4.1 är 2011 och 2012 där respektive år hamnade på värdet 

0,03, och där värdet hamnade på 0,02 det sista året för konkurrenterna. Då företagens fokus av 

konkurrenterna varit så lågt, har det resulterat i att konkurrenterna hamnat lägst utifrån vår 

skala, nämligen en 1 för samtliga år.  

Konkurrenter går under namnet derivata intressenter, då företaget inte har någon moralisk 

skyldighet att ta hänsyn till de (Philips et al., 2003). De derivata intressenterna kan däremot 

påverka andra intressenter och därför bör företagen tagit hänsyn till de (Philips et al., 2003), 

vilket vi sett att de valda företagen gjort enligt denna studie. En tänkbar anledning kan vara att 

de vill visa på att de är medvetna om sina konkurrenter och det dem gör. De låga värdena och 

skalan vi fått i denna studie visar på att företagen fortfarande lägger fokus på de, men att de 

tillsammans med media och NGO fått minst fokus. Det låga fokuset kan bero på att 

konkurrenterna inte förser företaget med något positivt som Fassin (2010) hävdar, och därav 

väljer företagen att inte lägga fokus på dem. 
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4.6 Leverantörer 

 

 

    

Graf 5.1 Leverantörer sökträffar                      Graf 5.2 Leverantörer meningar  

I graferna 5.1 och 5.2 kan vi se hur resultatet blev för intressentgruppen leverantörer. I graf 

5.1 låg värdet på 0,67 och där man kan urskilja i tabellen att år 2011 fick leverantörerna lägst 

fokus enligt denna studie. Leverantörerna fick mest fokus år 2014 med ett värde på 0,89 och 

det sista året en mindre sänkning till 0,88. I graf 5.2 kan vi se en ökning av fokuset på 

leverantörerna, då de har gått från att ligga på skala 3 enligt denna studie till skala 5.  

Vi kan se att fokuset på leverantörerna har ökat då de benämns som normativa (Philips et al., 

2003) och dessutom som primära intressenter (Clarkson, 1995) och är därför en viktig 

intressentgrupp för företagen. Det vi upptäckte i hållbarhetsrapporterna var att företagen bland 

annat skrev om supply chain management i samband med leverantörerna, vilket gjorde att de 

fick hamnade under en hög skala utifrån vår insamlingsmetod baserad på meningar. Deegan 

& Unerman (2011) hävdar att företag får stå till svars om deras leverantörer gör ett misstag, 

som exempelvis att inte arbeta för en hållbar utveckling. Genom att läsa 

hållbarhetsrapporterna kunde vi se att företagen ville visa att de hade koll på sina leverantörer, 

ställde krav på dem och la fokus på sina leverantörer genom att förbättra samarbetet med de, 

vilket är i enlighet med det Deegan & Unerman (2011) hävdade.  

I jämförelse med andra intressenter kan vi urskilja att intressenterna inte fått högst fokus som 

exempelvis miljön, anställda och kunder. De har heller inte hamnat med de intressenter som 

fått lägst fokus, som konkurrenter, media och aktieägare utan har istället hamnat i mitten av 

grafen med samtliga intressenter.  
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4.7 Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6.1 Media sökträffar                                                           Graf 6.2 Media meningar 

 

Graferna 6.1 och 6.2 visar resultat för intressentgruppen media. Det första året fick media ett 

värde på 0,03 vilket i denna studie är ett lågt resultat, men det värdet var ändå högre än år 

2007, 2009 och 2010 som samtliga resulterade i ett värde på 0,02. År 2012 och 2014 fick 

media mest fokus med ett värde på 0,06 och där värdet det sista året noterades till 0,03. Media 

fick tillsammans med konkurrenterna lägst fokus av de studerade företagen. De hamnade 

under 1 för samtliga år utifrån vår skala vilket är det lägsta fokuset tillsammans NGO och 

konkurrenter.  

Under empiriinsamlingen kunde vi se att media fick ett fåtal sökträffar samt meningar. Även 

fast företagen nämnde att media var en intressent för dem, saknades innehåll som visade att de 

faktiskt lade fokus på de. En tänkbar anledning till att företagen lade mindre fokus på media 

är för att de inte vill få onödig uppmärksamhet (Grafström et al., 2008). Media besitter makt 

enligt Mitchell et. al., (1997) och har förmågan att skapa en åsikt till fördel eller nackdel för 

företaget, vilket kan vara en anledning till att de studerade företagen ändå var försiktiga med 

att nämna media.  
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4.8 NGO:s 

 

 

 

Graf 7.1 NGO:s sökträffar                      Graf 7.2 NGO:s meningar 

    

Graferna 7.1 och 7.2 är resultatet av intressentgruppen NGO. Graf 7.1 visar att det första 

studerade året hamnade värdet på 0,08 vilket också var det högst noterade värdet för NGO:s. 

Det lägsta fokuset de hade fått var år 2003 och 2004 då värdet låg på 0,03. I graf 7.2 ser vi att 

NGO:s hamnade under samma skala för samtliga studerade åren, nämligen skala 1. 

NGO:s var en av de intressentgrupperna tillsammans med media och konkurrenter, som 

visade sig få lägst fokus av företagen enligt denna studie. Denna intressentgrupp nämns ett 

fåtal gånger i hållbarhetsrapporterna och har ett fåtal meningar, där en tänkbar anledning kan 

vara att företagen enligt (Philips et al., 2003) inte har en moralisk skyldighet att ta hänsyn till 

dem. Då företagen nämnt NGO:s kan det tyda på att de ändå tas i beaktning, eftersom att 

NGO:s kan påverka företaget och dess andra intressenter. Enligt Fassin (2010) är NGO:s 

stakeseekers, som strävar efter att bli företagens riktiga intressenter, men däremot har NGO:s i 

vår studie inte fått lika mycket fokus som exempelvis kunder, anställda, myndigheter och 

aktieägare och därmed inte kan anses vara riktiga intressenter.  
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4.9 Samhället 

 

 

Graf 8.1 Samhället sökträffar                  Graf 8.2 Samhället meningar 
  

I graferna 8.1 och 8.2 visas resultatet för intressentgruppen samhället. I graf 8.1 hamnade 

värdet på 0,7 för samhället och där lägsta hamnade år 2013 med ett värde på 0,39. Vidare 

utvecklades fokuset på samhället där den högsta noteringen hamnade på år 2015 med ett 

värde på 1,38, vilket är en stor ökning av fokus om man jämför med den lägsta noteringen år 

2013. Även i graf 8.2 kan vi se en ökning av fokus för intressentgruppen samhälle, där de som 

lägst hamnade på skala 3 och till slut hamnade högst i vår skala, nämligen 10. Utifrån våra 

grafer kan vi se att fokus på samhället har ökat under de tre senaste åren och att de ligger över 

samtliga intressentgrupper, förutom miljö och anställda. 

Vi kan se utifrån vår samlade empiri att samhället får ett ökat fokus över åren. Samhället kan 

utöva sitt inflytande på företaget genom att ställa krav på att företagen tar hänsyn till sin 

omgivning som exempelvis ett socialt ansvar och en arbetsplats med mångfald. När 

intressenter utövar sitt inflytande på ett företag besitter de villkoret makt enligt Mitchell et al., 

(1997), vilket vi anser att samhället har. Vidare kan man tänka sig att samhället besitter 

legitimitet vilket gör att företagen söker deras acceptans genom att agera utifrån samhällets 

normer samt värderingar och anpassar sig efter det. De skiftningar som uppstått i båda 

graferna ovan kan bero på att det som ansågs vara legitimt en period, inte nödvändigtvis är 

legitimt en annan period (Deegan & Blomquist, 2006). Graferna 8.1 och 8.2 visar liknande 

trendlinjer och utifrån skiftningarna som kan bero på att företagen känner press att uppfylla en 

förväntning under en viss tidsperiod, tolkar vi det som att samhället besitter villkoret 

angelägenhet. Genom att se ett ökat fokus på samhället kan vi utläsa att företagen värdesätter 

deras relation med samhället, vilket är ett annat kriterium för att intressenten ska besitta 

angelägenhet. Genom att besitta de tre villkoren makt, legitimitet och angelägenhet så hävdar 

Mitchell et al. (1997) att företagen är mer benägna att fokusera på just denna intressentgrupp, 

vilket leder till en dynamisk syn på intressenten. Utifrån de tidigare nämnda villkoren av 

Mitchell et al. (1997), anser vi att intressentgruppen samhället besitter samtliga villkor och 

bidrar till en dynamisk syn på intressenter.  
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4.10 Myndigheter 

 

 

Graf 9.1 Myndigheter sökträffar                      Graf 9.2 Myndigheter meningar 

 

Graferna 9.1 och 9.2 är resultatet av intressentgruppen myndigheter. Det vi kan se på graf 9.1 

är att på första studerade året hamnade värdet på 0,22. År 2008 fick de lägsta fokuset då 

värdet låg på 0,16. Det högsta värdet fick de år 2010 på 0,26. Sista året fick myndigheterna ett 

värde på 0,19. I graf 9.2 ser vi att myndigheterna ligger på samma skala över samtliga åren, 

nämligen 1. 

Det vi kan se ur graferna är att skiftningarna skett på ett liknande sätt samt att det inte 

förekommer någon större ökning av fokuset på myndigheter över tiden. Vi kan däremot se att 

fokuset på denna intressentgrupp är lägre än de flesta intressenter förutom NGO:s och media, 

och där myndigheter under vissa år hamnar under samma skala som aktieägare. En tänkbar 

anledning till varför de inte får mycket fokus är att de inte har något särskilt intresse i 

företaget utan endast kan påverka företaget genom sina lagar och krav (Fassin, 2010). Trots 

att de besitter makt och legitimitet (Mitchell et al., 1997) så väljer företagen att inte lägga 

någon större fokus på dem, enligt vår studie. 
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4.11 Miljö 

 

 

 

 

 

   

Graf 10.1 Miljö sökträffar                      Graf 10.2 Miljö meningar 

Graferna 10.1 och 10.2 visar studiens resultat av intressentgruppen miljö. Eftersom resultatet 

av meningsberäkningen blev över 135 för samtliga år, hamnade samtliga år under samma 

skala. Därför har vi valt att skriva ut meningsresultatet för intressentgruppen miljö för att 

underlätta för läsaren att se förändringen. Första året fick miljön ett värde på 3,58 och det 

lägsta värde fick miljön år 2011 på 1,67. År 2009 fick miljö det högsta värdet på 3,59 och år 

2015 hamnade de på 1,68. I graf 10.2 kan vi utläsa det högsta betyget för samtliga år.  

Utifrån båda insamlingsmetoder kan vi konstatera att miljön har fått högst fokus bland alla 

intressentgrupper förutom det sista året, då anställda gick om och fick mer fokus utifrån våra 

sökträffar. En tänkbar anledning till varför miljön är högst prioriterad kan vara att företag vill 

framstå som legitima och för kunna lyckas med så bör man beakta miljön som en viktig 

intressent (Gibson, 2012). Vidare hävdar Gibson (2012) att miljön har en indirekt påverkan på 

företaget, då den direkt påverkar företagets intressenter och därav borde tas i beaktning vilket 

vi kan se i vår studie, då miljön fått mest fokus över samtliga intressenter.  

Trots att de fått mest fokus av samtliga intressenter, förutom ett år, kan vi se en nedåtgående 

trend. I graf 10.1 ser vi att företagen inte fokuserar lika mycket på miljön som man tidigare 

gjort. Aaltonen et al., (2015) hävdade att vissa intressenter använder olika strategier som kan 

öka nivån av sitt framträdande och som i sin tur påverkar dynamiken, vilket kan vara en 

tänkbar förklaring till att företagen fokuserar mindre på miljön och istället fokuserar på andra 

intressentgrupper. I vår studie kan en rimlig förklaring vara att fokuset på intressentgruppen 

samhället och leverantörerna ökat över tiden, som i sin tur påverkat att fokuset på miljön 

minskat. 
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5. Slutsatser 

Nedan kommer vi att presentera studiens slutsatser för att besvara studiens syfte och 

frågeställning. Sedan kommer vi att diskutera mer genomgående de möjliga förklaringarna 

till företagens förändrade fokus på sina intressenter. Avslutningsvis kommer vi att presentera 

studiens teoretiska samt praktiska bidrag och ge förslag för vidare forskning. 

Syftet med uppsatsen är att bidra med förståelse för hur intressentfokus har förändrats i 

hållbarhetsrapporter. Genom att studera innehållet i hållbarhetsrapporter över en 10-årsperiod 

kan vi konstatera att intressentgrupperna anställda och samhället har fått ett ökat fokus över 

tid, medan de mer traditionella intressenterna som aktieägare och investerare får ett minskat 

fokus över tid.  

 

I denna studie har vi argumenterat för att företagen har ett dynamisk fokus på sina 

intressenter, eftersom fokuset är benäget att förändras då vi sett ökningar och minskningar av 

fokuset. Till skillnad från en del av litteraturen om intressentteori som kännetecknas av en 

statisk syn från företaget på sina intressenter (Milne & Trediga, 2006; Windsor, 2010; 

Mainardes et al., 2011), kan vi genom vår undersökning stödja tidigare litteratur som 

argumenterar att det finns en dynamik i företagens fokus på sina intressenter. Resultatet av vår 

uppsats indikerar att traditionella intressenter som aktieägare och investerare får mindre fokus 

av företagen över tid, samtidigt som intressentgrupperna samhället och anställda får ett ökat 

fokus över tid. Resultatet av uppsatsen visar på att företagens fokus på sina intressenter 

förändras över tid, där fokuset på varje intressent är temporär och skiftar. Det gör att vi kan 

bekräfta att det finns en föränderlighet i företagens fokus på sina intressenter vilket också 

bekräftar den dynamik som bland annat Mitchell et al. (1997), Jawar & McLaughin (2001), 

Holzer (2008), Fassin (2010), Helmig et al. (2016) skriver om. 

 

Intressentgruppen miljö får mest fokus av samtliga intressenter, men trots det minskar fokuset 

över vår studerade tidsperiod. Det minskade fokuset på miljön från företagen, resulterar i att 

intressentgruppen anställda får mer fokus än miljön det sista året. Vidare ser vi istället att 

fokuset på intressentgrupper konkurrenter, media, myndigheter och NGO:s inte skiftar i någon 

större utsträckning. En möjlig förklaring till de svaga skiftningarna vi ser för dessa 

intressentgrupper, är för att företagen väljer att inte skriva eller uppmärksamma de i sina 

hållbarhetsrapporter. Eftersom konkurrenterna inte bidrar till något positivt (Fassin, 2010) och 

media kan skapa en negativ uppfattning om företaget (Mitchell et al., 1997; Grafström et al., 

2008) har det resulterat i att företagen inte lagt så mycket fokus på dessa intressentgrupper 

och varit försiktiga med att uppmärksamma dem. Trots att myndigheter besitter makt och 

legitimitet (Mitchell et al., 1997) kan vi i denna undersökning inte se att de fått något stort 

fokus från företagen. Företagen har ingen moralisk skyldighet till NGO:s (Phillips et al., 

2003) vilket kan vara anledning till att vi inte ser något större fokus på dem. Fassin (2010) 

hävdar att NGO:s är stakeseekers som strävar efter att bli genuina intressenter, men vi 

kommer aldrig fram till att de blir stakeseekers i vår studie.  

Vi ser även att intressentgrupperna kunder och leverantörer får ett ökat fokus utifrån båda 

insamlingsmetoderna. Det ökade fokuset på leverantörerna och kunderna, kan bero på att 
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företaget har en obligatorisk skyldighet att ta hänsyn till sina leverantörer och kunder (Phillips 

et al., 2003). Utifrån vår analys har vi argumenterat för att intressentgruppen samhället 

besitter makt, legitimitet och angelägenhet, som enligt Mitchell et al. (1997) ger en dynamisk 

syn på intressenterna. Samhället får i vår undersökning mest ökat fokus på sig över tid där de 

till och med går om miljön det sista året, vilket ger en ytterligare indikation att det finns en 

intressentdynamik.  

5.1 Diskussion 

Vi har i slutsatserna besvarat vårt syfte där vi kom fram till hur intressentfokuset hade 

förändrats i hållbarhetsrapporterna. Ett intressant angreppsätt är att försöka förstå varför dessa 

skiftningar av fokus skett. En tänkbar förklaring till varför skiftningarna har skett är att vi idag 

lever i en mer hållbarhetsmedveten värld. Människor är idag mer medvetna om sociala och 

miljömässiga aspekter vilket gör att företagen försöker leva upp till dessa normer och 

värderingar som är aktuella för samtiden (Deegan & Blomquist, 2006). Företagen i 

bilbranschen agerar i en så kallad högrisk bransch (Hackston & Milne, 1996), vilket gör att de 

har ett ökat tryck och större krav från sina intressenter att ta ansvar för sitt agerande. Det som 

också är aktuellt idag är arbetet med mångfald och jämställdhet. Genom att läsa 

hållbarhetsrapporterna och upptäcka att företagen väljer att bland annat belysa arbetet med att 

involvera kvinnor i högre befattningar, mer jämställda löner bland personalen och få en större 

mångfald på arbetsplatserna, kunde vi se att det också kan vara en tänkbar anledning till 

varför anställda fick ett större fokus.  

Även samhället fick ett större fokus och gick till och med om miljön det sista året, där en 

tänkbar förklaring till det kan vara de globala omvärldsfaktorerna. Under sitt samhällsansvar 

nämnder de bland annat att om sitt sociala arbete i samhället, med exempelvis välgörenhet i 

form av donationer till skolor och sjukhus. De belyser också sin satsning på ett 

välfärdssamhälle, volontärarbete och medicinsk hjälp i krisdrabbade länder.  

Givetvis kan det även finnas andra faktorer som påverkar dynamiken i företagens fokus på 

sina intressenter, som exempelvis att bilbranschen ständigt förändras. Som tidigare nämnt har 

nya aktörer uppkommit i form av självkörande bilar samt elbilar, vilket gör att de etablerade 

bilföretagen måste hänga med i utvecklingen och minska sin miljöpåverkan. Vi fann då att 

andra intressentgrupper som exempelvis anställda och leverantörer fick ett större fokus, 

eftersom företagen valde att nämna att med hjälp av sina anställda och leverantörer erbjuda 

nya alternativ till fossila bränslen.  

En anmärkning vi gjort är att de anställda fick ett högre fokus efter finanskrisen 2008. En 

möjlig förklaring till det är att företagen vill ge en trygghet till sina anställda, trots den 

rådande krisen. Det kan också ha påverkat fokuset på miljön, då vi ser de får ett minskat fokus 

samtidigt som fokus på anställda ökat.  
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5.2 Uppsatsens bidrag 

Ambitionen med denna studie var att teoretiskt bidra med ökad kunskap om det dynamiska 

perspektivet när det gäller intressentteori. Det finns begränsat med tidigare studier som 

närmare har undersökt hur intressentfokus förändras över tid och vår uppsats kan bidra till 

ytterligare kunskap om att intressentfokus är dynamisk då den förändras över tid. Dynamiken 

visar att bland annat på att fokus på intressentgrupperna anställda och samhället ökat, 

samtidigt som exempelvis aktieägare fått mindre fokus över tid.  

Utifrån vårt teoretiska bidrag kan vi också generera ett praktiskt bidrag där mindre företag i 

bilbranschen som hållbarhetredovisar kan lägga mer fokus på intressentgrupperna anställda 

och samhället, eftersom de större företagen visar att de är viktiga för dem. För bolag i 

bilbranschen kan vår uppsats vara intressant då den bidrar med ökad kunskap om olika 

intressenter och hur mycket fokus de fått av de stora bilproducenterna. 

5.3 Förslag till framtida forskning 

Då det finns begränsat med studier kring det dynamiska perspektivet på intressenter över tid, 

kan fler studier genomföras inom detta område. Ett intressant angreppssätt vore att undersöka 

intressentdynamiken i två olika länder, då man kan ha olika normer och värderingar i 

samhället. I länder där exempelvis myndigheter har större inflytande på företagen, skulle det 

vara intressant att se denna intressent fokuseras i jämförelse med andra. Ett annat intressant 

förslag till vidare forskning är att undersöka intressenternas framträdande efter en 

företagsskandal för att se vilka intressenter som tas i mest beaktning.  
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