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Purpose: The purpose of this paper is to understand how managements perception of 

stakeholder attributes power, legitimacy and urgency can influence them to report on their 

work with sustainability. 

Method: The study is qualitative, based on multiple case studies. The collection of data was 

made through semi-structured interviews with four different companies in Bosnia and 

Herzegovina. It includes companies that has previously reported their sustainability work and 

with companies that are doing it today. The interviews were performed on site in Bosnia and 

Herzegovina at the headquarters of each company.  

Result and conclusion: The results indicate that management interpret some stakeholders as 

more important than others in their work with sustainability reporting. The research 

concludes that management tend to put resources on sustainability reporting if they 

experience urgent demands from stakeholders with both power and legitimacy.  

Suggestion for future research: Apart from what we have investigated the results also show 

that knowledge about sustainability is an important factor when it comes to sustainability 

demands from stakeholders. The interviews all suggested that the lack of knowledge about 

sustainability in Bosnia and Herzegovina softens the demands on sustainability reporting. 

Thus, it seems interesting for future research to examine if increased awareness about 

sustainability may lead to increased demands on sustainability reporting and thereby more 

stakeholders with urgent demands. 
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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare och de opponentgrupper vi ingått i, för den 

konstruktiva kritik vi fått som höjt kvaliteten på denna uppsats. Vi vill även tacka alla företag 

som medverkade i uppsatsen för det stora engagemang och tillmötesgående under vår resa 

i Bosnien och Hercegovina.  
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1 Inledning 

Att arbeta med hållbarhet är något som idag ses som vitalt för en bättre framtid både 

ekonomiskt, socialt och för miljön (Melkonyan, Gottschalk & Kamath 2017). Detta tvingar 

företag till att ändra sina strategier för att tillgodose kraven på hållbarhet. Hållbart 

företagande innebär arbete mot att balansera finansiella mål med krav och förväntningar på 

socialt och miljömässigt ansvarstagande (Carroll & Buchholtz 2003). 

Porter och Kramer (2011) redogör för hur många företag anser att kostnader för ökade 

förmåner till samhället innebär minskad ekonomisk vinst. Exempelvis kan mer miljövänliga 

alternativ kortsiktigt innebära ökade kostnader. Vidare relaterar Porter och Kramer detta 

synsätt till externaliteter. Begreppet innebär att företagens verksamhet kan leda till ökade 

kostnader för samhället. Detta leder till att samhället måste försöka flytta tillbaka dessa 

kostnader på företagen genom regleringar, skatter och böter av olika slag. Att lösa de sociala 

problemen har därmed legat på regeringar och icke statliga organisationers (NGOs).  

Förenta nationerna (FN) har uppmärksammat problemet med våra globala utmaningar. Som 

ett resultat av detta tog de i september 2015 fram en handlingsplan för människor, planeten 

och välfärden, kallad Agenda 2030. Den beskriver 17 mål och 169 delmål som medverkande 

länder ska försöka uppnå till år 2030. Dessa mål tar upp tre dimensioner av hållbar utveckling, 

den ekonomiska, sociala och miljömässiga (UN 2015).  

Som stöd för att uppnå FNs globala mål för hållbar utveckling används initiativet United 

Nations Global Compact (UNGC). UNGC är ett initiativ till att göra de globala målen mer 

aktuella för lokala företag (UNGC 2017a). Visionen med UNGC är att stödja företag i deras 

arbete att integrera 10 principer om miljöhållbarhet, skydd för mänskliga rättigheter, rättvis 

behandling av arbetstagare och eliminering av mutor och korruption (UNGC 2017b) (Se bilaga 

1). Företagen är även skyldiga att årligen ta fram en redogörelse för deras arbete kallad 

Communication on Progress (COP). Genom COP rapporten informerar företagen sina 

intressenter om dess arbete att implementera UNGCs principer. Rapportens främsta mål är 

att framföra företagets hållbara prestation. Den kan också fungera som en dialog med 

intressenterna kring val av metoder för ett mer hållbart företagande. Rapporten visar även 

företagets vilja att ta ansvar och vara transparenta (UNGC 2013). Således är UNGC ett sätt för 

företag att redovisa hållbarhetsinformation.  
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UNGC har anslutna företag över hela världen. Bosnien och Hercegovina (Bosnien) är ett land 

med få anslutna företag och är underlägsna exempelvis Sverige, Frankrike och Spanien 

gällande hållbart arbete. Bosnien har skrivit på FNs agenda 2030, och därmed förbundit sig 

till att jobba för att uppnå ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Landet har däremot 

inte rapporterat något arbete sedan förbindelsen skrevs på (UN 2017). Det viktiga arbetet har 

heller inte delegerats vidare till någon statlig institution som ska arbeta hållbarhetsfrågor. De 

politiska påtryckningarna gällande hållbart arbete och hållbarhetsredovisning kan som följd 

av detta tänkas vara mildare i Bosnien.  

Att redovisa företagets arbete kring hållbarhet har kraftigt aktualiserats de senaste åren till 

att i vissa länder innebära ett lagkrav (Regeringskansliet 2016). Historiskt har 

hållbarhetsredovisningen varit ett frivilligt tillägg i företagets rapportering. På senare tid har 

dock en betydande standardisering ägt rum (Frostenson 2015).  

I Bosnien är hållbarhetsredovisning i allmänhet mer sällsynt i jämförelse med i Sverige. En 

studie av Rogosic (2014) visar att endast en av 18 banker i Bosnien publicerar en CSR rapport 

på deras hemsida. I Sverige är hållbarhetsredovisning mycket mer vanligt även bland banker 

(Fair finance guide 2017). 

Bosnien har en stor omsättning av företag i UNGC. De har idag 9 medlemmar men har under 

de senaste 8 åren haft nästan 3 gånger så många (25) avregistrerade företag (UNGC 2017c). 

Det finns många olika sätt att redovisa sitt hållbara arbete. Vissa företag kan göra det direkt 

till sina intressenter. Andra via initiativ som påminner om UNGC.  

Att Bosnien har få företag anslutna till UNGC tillsammans med en hög omsättning av anslutna 

företag gör det intressant att studera fenomenet hållbarhetsredovisning i detta land. Studien 

ägde rum på plats i Bosnien där fyra företag besöktes och intervjuades angående deras arbete 

med hållbarhetsredovisning. 
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1.1 Problematisering 

Forskning visar att hållbart arbete kan vara lönsamt men också att det är nödvändigt (Porter 

& Kramer 2011, Melkonyan, Gottschalk & Kamath 2017). En utveckling som skett är kravet på 

transparens. Organisationer granskas alltmer vilket skapar krav på öppenhet och insyn. 

Möjligheterna för kunden att välja rätt måste tillgodoses. Detta innebär att företagen aktivt 

måste arbeta för att bli mer transparenta. Hållbarhetsredovisningen har framförallt blivit ett 

verktyg för att hantera kravet på transparens (Frostenson, Helin & Sandström 2015). Således 

innebär hållbarhetsredovisning att företagens arbete med hållbarhet blir synligt för 

intressenterna. 

Det är inte helt uppenbart varför företag redovisar hållbarhetsinformation om inte lagen 

bestämmer det. Att arbeta hållbart och redovisa detta arbete innebär ett socialt 

ansvarstagande. Carroll (1991) beskriver företagens ansvarstagande som bemötande av 

samhällets förväntningar på ekonomiskt, legalt, etiskt och filantropiskt ansvar. 

Hållbarhetsredovisningen kan fungera som ett verktyg för att bemöta dessa förväntningar.  

Förväntningar och krav på företag kommer från flera olika aktörer. Intressentteorin beskriver 

företaget som en del av ett större system och handlar om hur företag ska hantera sina 

intressenter för att i slutändan överleva (Carroll & Buchholtz 2003). Utifrån detta resonemang 

blir intressenternas förväntningar och krav, kärnan i företagets verksamhet. Gray, Owens och 

Adams (1996) menar att intressenterna identifieras efter hur företaget tror att samspelet 

med dem behöver hanteras för att främja företagets intressen. Företagen måste hela tiden 

arbeta för att tillgodose krav och förväntningar från deras intressenter. En del intressenter 

kan dock anses viktigare än andra. Ett framgångsrikt företag är enligt Deegan och Unerman 

(2011) ett företag som arbetar för att tillgodose kraven från de intressenter vars resurser är 

viktigast för företagets överlevnad. 

Problematiken med att se vilka intressenter som är av större betydelse än andra har 

behandlats på olika sätt inom intressentteorin (Clarkson 1995, Mitchell, Agle & Wood 1997, 

Wheeler & Sillanpää 1997). Clarkson (1995) beskriver intressenter efter deras primära och 

sekundära ställning till företaget. De primära intressenterna är de intressenter som direkt är 

kopplade till företagets överlevnad medan sekundära intressenter kan ha legitima krav eller 

möjlighet att påverka men är inte väsentliga för företagets överlevnad. Mitchell, Agle och 
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Wood (1997) menar istället att företagets intressenter skiljer sig åt i förhållande till 

företagsledningens uppfattning av deras makt (power), legitimitet (legitimacy) och 

brådskande angelägenheter (urgency). De hävdar att ju fler av dessa attribut intressenter 

uppfattas besitta, desto högre grad uppmärksamhet, tid och prioritering kommer de att ges. 

Mitchell, Agle och Wood (1997) beskriver dessa intressentattribut som dynamiska och att 

intressenternas betydelse beror på relationen till företaget och vilka frågor som behandlas. 

De menar därmed att intressenternas primära och sekundära ställning inte är konstant. 

Mitchell, Agle och Wood (1997) beskriver med hjälp av intressentattributen olika 

intressenttyper (redogörs för senare i uppsatsen) vars betydelse bygger på huruvida de, av 

företagsledningen, uppfattas inneha attributen makt, legitimitet och brådskande 

angelägenheter. 

Som nämnt är hållbarhetsredovisning mer ovanligt i Bosnien, en del företag som börjat 

redovisa hållbarhetsinformation har efter en tid även avslutat detta arbete. 

Hållbarhetsredovisningen är beroende av vilka krav som ställs på företaget. Företag har 

många intressenter och det är kraven från dessa som bestämmer hur redovisningen kommer 

att utformas (Larsson & Ljungdahl 2008). Inom forskningen om vilka intressenter som anses 

betydande är några generiska exempel vanligt förekommande. Dessa är anställda, ägare, 

kunder, leverantörer, lokala samhället samt staten (Se exempelvis: Agle, Mitchell & 

Sonnenfeld 1999; Gago & Antolín 2004; Winkler 2009; Weber & Marley 2012). Utifrån dessa 

tidigare framtagna betydelsefulla intressenter är det intressant att undersöka ledningen i 

bosniska företag och hur deras uppfattning av intressenternas makt, legitimitet och 

brådskande angelägenheter kan vara grunden till att en hållbarhetsredovisning framförs.   

Studien avser att studera företag som verkar i Bosnien. De studerade företagen består av två 

grupper, de som idag redovisar hållbarhetsinformation och de som tidigare har redovisat 

hållbarhetsinformation men inte längre gör det.  

1.2 Syfte 

Syftet är att förstå hur företagsledningens uppfattning av intressenters makt, legitimitet och 

brådskande angelägenheter kan få dem att redovisa hållbarhetsinformation.  
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1.3 Frågeställning 
Ovanstående resonemang gör det intressant att, utifrån intressentteorin och med hjälp av 

intressentattributen makt, legitimitet och brådskande angelägenheter, försöka besvara 

forskningsfrågan: 

o Vilken/vilka, av företagsledningen, uppfattade intressentattribut driver företag i 

Bosnien till att redovisa hållbarhetsinformation?  

1.4 Avgränsning 

Ett företag kan ha ett stort antal intressenter. Dessa intressenter anses dock inte alltid vara 

lika betydelsefulla. Att undersöka betydelsen hos alla tänkbara intressenter anses därmed 

falla utanför uppsatsens räckvidd. Intressenterna studien avgränsar till är: anställda, kunder, 

leverantörer, lokala samhället, media samt staten. Avgränsningen bygger både på Gago och 

Antolins (2004) resultat över betydelsefulla intressenter samt Winklers (2009) resultat av 

intressenter som ofta nämns i företags uppförandekoder. Ägarna bortses i studien eftersom 

de bland andra kommer att vara våra respondenter. Media inkluderas då de kan anses sprida 

samhällets förväntningar. 

1.5 Begreppet hållbarhetsredovisning  

Den nämnda COP rapporten handlar om att företag redovisar information om deras arbete 

med frågor associerade med socialt ansvarstagande och hållbart arbete. Andra företag kanske 

väljer att publicera detta arbete via andra kanaler såsom deras hemsidor. All typ av 

rapportering kring företagens arbete med frågor om hållbarhet kommer därför i arbetet 

refereras till som hållbarhetsredovisning.  

Utveckling av riktlinjer och praxis gällande hållbarhetsredovisning har lett till den bör 

inkludera miljö, sociala/etiska och ekonomiska aspekter (Bergström, Catasús & Ljungdahl 

2002). Därför kommer dessa aspekter ej betraktas enskilt utan som en del av begreppet 

hållbarhetsredovisning.  
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2 Referensram och teori 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens referensram och teori. Först beskrivs begrepp som 

hjälper skapa mening åt data vi samlat in. Teorierna som presenteras ligger tillsammans med 

empirin till grund för vår analys. 

 

2.1 Hållbar utveckling och hållbart företagande 

Hållbarhetsredovisning sammanför begreppet redovisning med hållbar utveckling 

(Frostenson, Helin & Sandström 2015). För att förstå begreppet hållbarhetsredovisning måste 

innebörden av hållbar utveckling och hållbart företagande förstås. 

Spridningen av begreppet hållbar utveckling har sin bakgrund i behovet av att lösa våra 

samhällsproblem ur ett mer helhetsorienterat perspektiv (Frostenson, Helin & Sandström 

2015). Den kanske mest kända definitionen av hållbar utveckling är: "en utveckling som 

tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillgodose sina behov" (United Nations 1987, Sid. 41 egen översättning). Denna definition 

härstammar från en rapport skriven av Världskommissionen för miljö och utveckling på 

uppdrag från FN år 1987. Begreppets innebörd är inte helt entydigt förutom att man är 

övergripande överens om att hållbar utveckling består av tre delar: ekonomi, miljö och 

samhälle (Frostenson, Helin & Sandström 2015). Larsson (2009) beskriver arbetet för hållbar 

utveckling som en process utan färdig lösning. Han menar att en helhetssyn, kritiskt tänkande 

och dialog är grundläggande för att bidra till utvecklingen.  

Arbetet för hållbar utveckling leder till hållbart företagande eller ansvarsfullt företagande 

vilket myntat uttrycket CSR (corporate social responsibility). Svårigheter i att bedöma vad CSR 

har för operationell påverkan på ledningen gör det även svårt att få en klar definition av 

begreppet (Carroll & Buchholtz 2003). EU kommissionen skriver i en rapport från 2001 att det 

inte räcker för företag att bara följa lagen utan att socialt ansvarstagande betyder att företag 

investerar "mer" i humant kapital, miljön och relationer med intressenter (European 

Commission 2001). EU kommissionen utvecklar i en senare rapport från 2011 definitionen av 

CSR som "the responsibility of enterprises for their impacts on society" (European Commission 

2011, Sid. 6). I rapporten skriver de att företag aktivt ska integrera sociala, miljömässiga och 
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etiska frågor i affärsverksamheten samt konsumentfrågor och frågor gällande mänskliga 

rättigheter. Senare kommer en modell framtagen av Carroll (1991) beskrivas (se 2.3 CSR 

pyramiden). Carroll (1991) menar att CSR innefattar fyra dimensioner av ansvarstagande. 

Definitionen lyder; "Det sociala ansvaret hos företag omfattar de ekonomiska, legala, etiska 

och filantropiska förväntningarna samhället har på organisationer under en given tidpunkt" 

(Carroll & Buchholtz 2003, Sid. 36). UNGC har spelat en stor roll i att få företa gå mot mer 

ansvarsfullt företagande. Genom att företag skriver under på att stödja 10 principer för 

ansvarsfullt företagande bygger man en värdegrund inom verksamheten. Men i linje med det 

ökade intresset för transparens innebär CSR att företag också måste visa vad de gör. Genom 

hållbarhetsredovisning kan företag lyckas med just detta.  

2.2 Hållbarhetsredovisningens funktion och syfte 

GRI (2006, Sid. 3) menar att hållbarhetsredovisning handlar om att "mäta, presentera och ta 

ansvar gentemot intressenter, både inom och utanför organisationen, för vad organisationen 

uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling". I praktiken har hållbarhetsredovisning blivit 

ett instrument för att möta kravet på transparens. Detta genom att den synliggör företagets 

arbete med hållbarhet för företagets intressenter (Frostenson, Helin & Sandström 2015). 

Syftet är att redovisningen kan vara att visa hur företaget behandlar hållbarhetsfrågor som 

ligger inom ramen för verksamheten (Bergström, Catasús & Ljungdahl 2002). Företag som 

väljer att flytta sin produktion till utvecklingsländer kan riskera att få dåligt rykte på grund av 

sämre arbetsförhållanden. Här är det viktigt att företaget kommunicerar sitt ansvar genom 

hela produktionskedjan (Larsson 2009). Det går även att använda hållbarhetsredovisningen 

för att se på resultatet av företagets arbete med hållbarhetsfrågor och se så att man är på väg 

i rätt riktning (Bergström, Catasús & Ljungdahl 2002). Ett annat syfte som kanske inte är lika 

aktuellt ännu är att hållbarhetsredovisningen även kan fungera som ett internt 

styrningsinstrument mot de hållbarhetsfrågor som företaget anser är väsentliga. Styrningen 

handlar om att hållbarhetsredovisningen kan skapa tydligare mål inom företaget och bättre 

struktur inom arbetet mot hållbar utveckling (Frostenson, Helin & Sandström 2015). 

Utifrån intressentperspektivet handlar en stor del av företagande att mäta betydelsen av 

kraven som olika intressenter ställer på företaget och redovisning är ett viktigt verktyg för att 

hantera dessa krav (Deegan & Unerman 2011). Företaget vill visa sina intressenter att de tar 
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sitt ansvar i frågor om hållbarhet (Bergström, Catasús & Ljungdahl 2002). Olika intressenter 

kan ha motstridiga krav på företaget vilket kan försvåra arbetet med hållbarhetsredovisning. 

Samtidigt skiljer intressenternas påverkansmöjligheter på företaget och företaget kan därför 

behöva prioritera bland intressenter (Frostenson, Helin & Sandström 2015).  

2.3 CSR pyramiden 

Då hållbarhetsredovisning främst uppvisar företagets sociala ansvarstagande krävs det att ett 

sådant ansvar först kan identifieras. I denna uppsats identifieras företagens sociala 

ansvarstagande genom Carrolls (1991) CSR pyramid. I analysen används Carrolls (1991) CSR 

pyramid för att undersöka i vilken utsträckning företagen är socialt ansvarstagande.  

I figuren nedan demonstreras företagets ansvar utifrån fyra kategorier. Det mest 

grundläggande är det ekonomiska ansvaret vilket beskrivs som obligatoriskt. Carroll (1991) 

menar att det ekonomiska ansvaret är en del av socialt ansvarstagande eftersom företag 

förväntas existera för att producera varor och tjänster samhället behöver och på samma gång 

sträva efter att göra vinst. Att göra vinst blir därför en skyldighet och kräver att företaget gör 

goda strategiska beslut och maximerar försäljning. Företagen får dock inte agera helt fritt. 

Även om samhället kräver att företagen strävar efter att göra vinst menar Carroll (1991) att 

samhället förväntar sig att företagen gör detta utifrån fastställda lagar och regleringar. Lagen 

fungerar alltså som ett ramverk över vad som är tillåtet och inte tillåtet för företag. Även om 

det legala ansvaret ligger ovanför det ekonomiska ses de lämpligen som samexisterande 

eftersom det ekonomiska ansvaret sker utifrån det legala ansvaret. Carroll (1991) menar dock 

att lagen inte är tillräcklig för att beskriva förväntningar på vad som är tillåtet och inte. Företag 

förväntas därmed att agera efter etiska normer och värderingar och därmed göra mer än vad 

som står skrivet i lagen. Det etiska ansvaret ger utryck för hela omfattningen av normer, 

standarder och förväntningar som företagets intressenter förväntar sig att företaget ska ta 

verka efter. Även om det etiska ansvaret ligger ovanför det legala menar Carroll (1991) att 

etiskt ansvar och legalt ansvar samspelar genom att nya etiska värderingar leda till införandet 

av nya lagar. Högst upp i pyramiden återfinns filantropiskt ansvar. Detta ansvar skiljer sig från 

det etiska genom att det inte förväntas utifrån etiska eller moraliska värden. Carroll (1991) 

beskriver detta ansvar som mer frivilligt är påkallat. Även om det finns förväntningar från 

samhället att företaget ska vara en ”bra företagsmedborgare” är filantropiskt ansvarstagande 
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mer något som önskas. Företagens sociala ansvar är fullständigt när alla delar av pyramiden 

är uppfyllda. Carroll (1991) menar däremot att filantropiskt ansvar inte måste existera för att 

företaget ska anses socialt ansvarstagande. Filantropiskt ansvar är högst önskvärt men inte 

lika betydande som pyramidens resterande delar.  

CSR pyramiden beskriver företagets ansvarstagande. Det är dock viktigt för varje enskilt 

företag att själva definiera vilket ansvar som är rimligt i relation till sina intressenter och sin 

omvärld (Löhman & Steinholtz 2003). Även om filantropiskt ansvar kan vara önskvärt kan det 

gå emot vissa intressenters förväntningar på hur pengarna ska användas. 

 
Figur 1.1 CSR pyramiden (Carroll 1991 Sid. 42, egen översättning) 
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2.4 Intressentteori 

2.4.1 Val av perspektiv inom intressentteorin 

Intressentteorin är en väldigt bred teori och det är därför viktigt att först etablera hur den 

kommer att användas. Två olika perspektiv är möjliga att använda (Deegan & Unerman 2011). 

Det ena utgår från en mer etisk syn på intressentteorin och kan ses som mer normativ. Den 

etiska synen utgår från att alla intressenter, oavsett deras påverkan på företaget, har rätt att 

behandlas rättvist av företaget (Deegan & Unerman 2011). Att behandlas rättvist av företaget 

föranleds av att intressenter har rättigheter som inte borde kränkas. Var och en av företagets 

intressenter bör beaktas efter deras egna intressen och inte efter vad de kan bidra till för 

andra intressenter och företaget. Företagets intressenter identifieras efter om de har något 

intresse i företaget och inte om företaget har något intresse i dem (Donaldson & Preston 

1995). Att kategorisera intressenter efter deras primära och sekundära ställning går emot den 

etiska synen. Detta eftersom det etiskt argumenteras för att alla intressenter har rätt till 

hänsyn från företaget (Deegan & Unerman 2011). Intressentteorin utifrån det normativa 

perspektivet försöker förklara hur företag borde agera mot deras intressenter. Verkligheten 

om hur de faktiskt agerar behöver inte vara detsamma.  

Det andra perspektivet, det deskriptiva, handlar om att intressenterna identifieras efter hur 

företaget tror att samspelet med dem behöver hanteras för att främja företagets intressen 

(Gray, Owen & Adams 1996). Donaldson och Preston (1995) menar att det normativa 

perspektivet försöker förstå och ge vägledning till hur företag bör agera, utifrån 

underliggande principer om moral. Det deskriptiva perspektivet menar de kan beskriva vad 

ett företag är istället för vad det borde vara, nämligen en sammanställning av samarbetande 

och konkurrerande intressen. 

Empiriskt kan intressentteorin testas utifrån det deskriptiva perspektivet. Det ger oss ett 

språk och koncept som går att applicera på företag för att beskriva och förstå hur de fungerar 

(Carroll & Buchholtz 2003). Det är svårt att testa normativa teorier empiriskt då de beskriver 

verkligheten efter vad den borde vara och bidrar därmed inte till någon förklaring eller 

förutsägelse (Frostenson 2015). Undersökningen i denna uppsats kommer utgå från det 

beskrivande perspektivet och hädanefter kommer intressentteorin förstås ur ett deskriptivt 

perspektiv. 



 11 

2.4.2 Vad är en intressent 

En intressent är klassiskt definierat som en person eller grupp som kan påverka eller påverkas 

av företagets verksamhet (Freeman 1984). Denna breda definition gör dock att väldigt många 

grupper eller personer kan anses vara intressenter till företaget. Andra forskare har delat upp 

intressenter i primära och sekundära grupper (Clarkson 1995, Wheeler & Sillanpää 1997). 

Primära intressenter definieras av Clarkson (1995) som dem vars delaktighet i företaget är 

direkt kopplat till företagets överlevnad. Ägare, anställda, leverantörer och affärspartners är 

tydliga exempel på primära intressenter då det även finns kontraktsenliga band mellan 

företaget och dessa intressenter. Kunder är också en primär intressentgrupp eftersom 

företaget inte kan fortsätta verksamheten utan deras kunder. Clarkson (1995) inkluderar även 

staten och samhällen som primära intressenter eftersom de erbjuder infrastruktur och 

marknader till företaget, lagar och regleringar som måste följas samt andra skyldigheter 

såsom skatter. Den formella anknytningen mellan företaget och dess primära intressenter 

skapar alltså en viktig relation företaget måste beakta. Clarkson (1995) menar att företagets 

långsiktiga överlevnad kräver att man framförallt tar hänsyn till sina primära intressenter och 

att företaget drivs till deras fördel. Sekundära intressenter definieras av Clarkson (1995, Sid. 

107) som "de som påverkar eller kan påverkas av företaget, men som inte är engagerade i 

transaktioner med företaget och inte förutsätter företagets överlevnad". Sekundära 

intressenter inkluderar exempelvis media och grupper med speciella intressen. Dessa kan ha 

förmåga att påverka företagets image och hur det påverkas av omgivningen men företaget är 

ändå inte beroende av dem för att överleva i samma utsträckning som av dess primära 

intressenter (Clarkson 1995).  

Att dela upp intressenter efter det kontraktsenliga förhållandet mellan företaget och olika 

aktörer har dock ifrågasatts inom forskningen kring intressenternas betydelse och vem och 

vad som verkligen räknas. I nästa avsnitt kommer vi att se på teorin att dela upp företagets 

intressenter efter hur företaget uppfattar deras betydelse. 

2.5 Intressenternas betydelse 

Mitchell, Agle och Wood (1997) erbjuder ett ramverk för att identifiera företagets 

intressenter efter deras relativa betydelse. I analysen används detta ramverk för att 

undersöka intressenternas betydelse för företagens redovisning av hållbarhetsinformation. 
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Analysmodellen som presenteras i metodavsnittet (3.6 Genomförande av analys) bygger på 

dessa föreställningar om att företagsledningens syn på sina intressenter påverkar deras 

anpassning.  

 Mitchell, Agle och Wood (1997) argumenterar för tre attribut hos intressenter som företaget 

måste beakta. Dessa är makt (power), legitimitet (legitimacy) och brådskande angelägenheter 

(urgency). Mitchell, Agle och Wood (1997) menar att ledningens uppfattning av vilka attribut 

en intressent har, bestämmer intressentens betydelse. Intressenternas betydelse definieras 

som graden uppmärksamhet, tid och prioritering företagets ledning ger till sina intressenter. 

Mitchell, Agle och Wood (1997) beskriver dessa attribut som variabler och inte stabila lägen. 

Detta innebär att intressenternas makt är beroende av relationen de har med företaget och 

deras legitimitet är beroende av vilka frågor som behandlas.  

2.5.1 Makt 

Med makt menas förmågan att påverka företaget, att kunna få företaget att göra något det 

annars inte hade gjort (Deegan & Unerman 2011). Enligt Mitchell, Agle och Wood (1997) kan 

makt hos intressenter ha tre former: förmågan att straffa eller ta kontroll, värdet av 

intressentens resurser och belöningar samt intressentens symboliska makt. Dessa tre skapar 

förmåga och kapacitet hos intressenter att kunna få företaget att arbeta efter deras behov. 

Mitchell, Agle och Wood (1997) menar dock att makt ensamt inte gör en intressent 

betydelsefull eftersom deras makt inte direkt antyder att de kommer agera mot företaget. 

Däremot är kan det vara viktigt att i alla fall känna till intressenter med makt eftersom de med 

ytterligare attribut kan bli betydelsefulla. Mitchell, Agle och Wood (1997) menar att makt 

skapar auktoritet genom legitimitet och ger grund för utövande genom brådskande 

angelägenheter. 

2.5.2 Legitimitet 

Legitimitet handlar om den upplevda validiteten eller lämpligheten av en aktörs krav eller 

intresse. Legitimiteten grundar sig i ett socialt accepterat beteende utifrån sociala normer och 

värderingar (Mitchell, Agle & Wood 1997). Generellt har intressenter med en formell eller 

tydlig relation till företaget hög legitimitet. Exempelvis anställda, ägare och kunder. 

Intressenternas krav måste uppfattas rimliga i förhållande till deras legitimitet. Anställda som 
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ställer krav på goda arbetsvillkor, kunder som ställer krav på kvalité är exempel på krav som 

upplevs rimliga i förhållande till intressentens legitimitet.  

Även legitimitet som ensamt attribut beskrivs av Mitchell, Agle och Wood (1997) som 

otillräckligt för att en intressent ska uppnå högre grad betydelse. De menar att legitimiteten 

ges rättigheter genom makt och röst genom brådskande angelägenheter. 

2.5.3 Brådskade angelägenheter 

Mitchell, Agle och Wood (1997) menar att brådskande angelägenheter hjälper till att förstå 

och skapa dynamik i relationen mellan företaget och intressenten. De definierar brådskande 

angelägenheter som graden av omedelbar uppmärksamhet intressenten kräver. De menar att 

brådskande angelägenheter består av två kännetecken: 1) att det finns ett tidsbegränsat 

utrymme att bemöta intressentens behov, och 2) intressenten anser att kravet eller 

relationen med företaget är kritisk.  

Brådskande angelägenheter innebär således att intressenten ställer krav på företaget och 

accepterar inte fördröjning i tillfredsställandet av kravet. Samt att intressentens krav är 

förenat med kriticitet.   

2.6 MAW-modellens olika intressenttyper 

Modellen namnges i uppsatsen efter författarna som lanserat den, Mitchell, Agle och Wood 

därmed MAW – modellen. Modellen bidrar till att dela in företagens intressenter i olika 

intressenttyper beroende på ledningens uppfattning av deras makt, legitimitet och 

brådskande angelägenheter. Att det är just ledningens uppfattning av intressenterna som 

bestämmer deras betydelse bygger på att det är företagets ledning som är i mitten av alla 

intressenter och därför måste prioritera bland olika intressenters krav och förväntningar. 

Ledningens uppfattning av intressenternas olika egenskaper kommer därför utgöra grunden 

för deras betydelse (Mitchell, Agle & Wood 1997). Modellen fungerar som ett verktyg för att 

förstå förhållanden under vilka företagens ledning faktisk ser på aktörer som avgörande 

intressenter (Mitchell, Agle & Wood 1997). Ju fler av ovanstående attribut en intressent 

uppfattas ha, desto viktigare kommer kraven och förväntningarna anses vara.  
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Figur 1.2 MAW – modellen (Mitchell, Agle & Wood 1997 Sid. 874, egen översättning) 

 

2.6.1 Latenta intressenter  

Intressenter med bara ett av attributen makt, legitimitet och brådskande angelägenheter 

beskrivs som latenta. Dessa innefattar passiva intressenter, godtyckliga intressenter och 

krävande intressenter och illustreras i figur 1.2 under siffrorna 1, 2 & 3. 

Passiva intressenter är de som endast har makt men deras krav saknar brådska och legitim 

koppling till företaget. Passiva intressenter har makt genom att de exempelvis har förmågan 

att ta till våld, har stora resurser eller har förmågan att exempelvis påverka företagets image. 

Godtyckliga intressenter bedöms ha legitima krav och kopplingar till företaget men saknar 

makt och deras krav anses inte brådskande. Godtyckliga intressenter menar Mitchell, Agle 

och Wood (1997)  är intressanta när man ser på företagets sociala ansvar. Kraven kan anses 

legitima men eftersom intressenten saknar makt och brådska har företaget ingen press att 
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engagera sig i dessa krav. Det filantropiska ansvaret hos företag som beskrivits i CSR 

pyramiden kan vara riktat mot företagets godtyckliga intressenter.  

Krävande intressenter beskrivs av Mitchell, Agle och Wood (1997 sid. 875) som ”myggor 

surrandes i öronen”. Liknelsen kommer från att krävande intressenter har brådskande 

angelägenheter men saknar makt och legitimitet och är därmed ofarliga men "irriterande". 

2.6.2 Förväntande intressenter  

Med två av attributen makt, legitimitet och brådskande angelägenheter blir dessa 

intressenter förväntande. Mitchell, Agle och Wood (1997) kallar dem förväntande 

intressenter då de faktiskt förväntar sig något. Dessa innefattar dominanta intressenter, 

farliga intressenter och beroende intressenter och illustreras i figur 1.2 under siffrorna 4, 5 

och 6. Förväntande intressenter beskrivs som aktiva i jämförelse med latenta intressenter 

som beskrivs som passiva.  

Dominanta intressenter har förmåga att påverka företaget och kraven anses även legitima. 

Detta gör att de säkerligen kommer att betraktas som betydelsefulla intressenter för 

företagets ledning. Mitchell, Agle och Wood (1997) menar att verksamheten kommer ta väl 

hand om deras krav och formella arrangemang är ofta vanliga. De menar exempelvis att ett 

företags HR-avdelning ses som ett formellt arrangemang som styrker det viktiga förhållandet 

mellan företaget och dess anställda.  

Farliga intressenter har både makt och brådskande angelägenheter men saknar legitima krav 

på verksamheten. De anses farliga eftersom de lägger tung vikt på deras krav samtidigt som 

de har förmåga att påverka verksamheten. Det är viktigt för företaget att identifiera sina 

farliga intressenter för att undvika att de gör skada på verksamheten, trots att de inte anses 

legitima.  

Beroende intressenter karaktäriseras av att de saknar makt men har ändå legitima och 

brådskande krav på verksamheten. Mitchell, Agle och Wood (1997) menar att dessa är 

beroende av andra (andra intressenter med makt) för att få deras vilja igenom. Beroende 

intressenter kan även få deras vilja igenom genom företagets egna interna värderingar. 

Mitchell, Agle och Wood (1997) använder händelsen av ett stort oljeläckage från Exxon Valdez 

som ett exempel. Då identifierades flera intressenter med legitima och brådskande krav men 

som saknade makt att genomdriva sin vilja. Lokalbefolkningen blev här ett exempel på en 
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beroende intressent då miljön de levde i hade tagit stor skada vilket ledde till brådskande krav 

på företaget att åtgärda detta. Eftersom företaget låg bakom oljeläckaget var det även 

legitima krav som ställdes. Då de saknade möjlighet att själva påverka företaget hamnade de 

i en beroendeställning. Då kunde exempelvis staten (med makt) få företaget att lösa 

problemen de åsamkat, eller så kunde företagets välvilja och interna värderingar leda till ett 

frivilligt ansvarstagande och resurser till att åtgärda problemen. 

2.6.3 Avgörande intressenter 

Mitchell, Agle och Wood (1997) föreslår att intressenternas betydelse och därmed graden 

uppmärksamhet, tid och prioritering de får av företagets ledning kommer vara störst när alla 

tre attribut uppfattas hos en intressent. Som tidigare nämnt beaktas dominanta intressenter 

som betydelsefulla, när dessa intressenter ställer brådskande krav på verksamheten kommer 

de direkt hamna i kategorin avgörande intressenter. När en intressent är avgörande kommer 

företagets ledning ha tydliga mandat att ge uppmärksamhet och prioritera denna intressent. 

2.6.4 Modellens dynamik 

Mitchell, Agle och Wood (1997) menar att modellen är dynamisk och intressenter kan röra sig 

mellan olika kategorier beroende på ledningens uppfattning av deras makt, legitimitet och 

brådskande angelägenheter. De säger dock att den vanligaste rörelsen kommer vara från 

dominanta intressenter som hamnar i den avgörande intressentkategorin. Intressenter kan 

även samarbeta och bli avgörande, som tidigare nämnt kan beroende intressenter få hjälp av 

intressenter med makt och därmed bli avgörande.  

Den tidigare kategoriseringen av primära och sekundära intressenter erbjuder inte samma 

dynamik som MAW-modellen. Däremot har attributen kunnat appliceras, sekundära 

intressenter kan bli primära när deras brådskande angelägenheter och makt blir mer 

avgörande än deras brist på legitimitet vilket gör att företaget ser dem som mer betydande 

(Carroll & Buchholtz 2003). 

2.6.5 Tidigare forskning kring MAW-modellen 

Tidigare forskning har undersökt hur attributen makt, legitimitet och brådskande 

angelägenheter är förknippade med graden uppmärksamhet, tid och prioritering företagets 

ledning ger till sina intressenter (Agle, Mitchell & Sonnenfeld 1999; Gago & Antolín 2004; 
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Parent & Deephouse 2007; Magness 2008; Weber & Marley 2012). Agle, Mitchell och 

Sonnenfield (1999) bekräftar MAW-modellens anekdotiska antaganden i deras forskning. De 

undersökte Vd:n på 80 olika företag och kom fram till att attributen enskilt (med ett undantag) 

samt att attributen kumulativt (utan undantag) leder till högre grad betydelse 

(uppmärksamhet, tid och prioritering). Gago och Antolin (2004) drog samma slutsats då de 

undersökte 277 chefer från spanska tillverkningsföretag och deras uppfattning av olika 

intressenters makt, legitimitet och brådskande angelägenheter kopplat till intressenternas 

betydelse. De undersöker företagens arbete med att hantera miljöproblem och kommer fram 

till att staten har högst betydelse i dessa frågor. En stor del av denna betydelse kommer från 

statens makt genom att införa lagar och regleringar för miljöhantering. Parent och Deephouse 

(2007) undersökning stöder också den positiva kopplingen mellan intressenternas attribut 

och deras betydelse. De kommer även fram till att makt har den tydligaste effekten på 

intressentens betydelse. De menar att de flesta intressenter faller in under de typer som 

inkluderar makt, nämligen passiva, dominanta och avgörande intressenter.  

I Gago och Antolins (2004) forskning på graden makt, legitimitet och brådskande 

angelägenheter hos olika intressenter kommer de fram till att staten, ägare, kunder, lokala 

samhället och anställda anses vara mest betydande. I en tidigare vetenskaplig artikel av 

Winkler (2009) bekräftas att ovanstående intressenter är bland de som nämns mer ofta än 

andra i företags uppförandekoder. Winklers (2009) undersökning är visserligen gjord på tyska 

företag men är även för denna studie högst relevant.  
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3 Metod 

I detta avsnitt presenteras metodval för studien. Vidare beskrivs processen av 

datainsamlingen samt att vår analysmodell beskrivs.  

Själva förarbetet där vi identifierade problemet och vidgade våra kunskaper om relevanta 

teorier och tidigare forskning skedde i Sverige, Örebro. När Bosnien och Hercegovina 

fastställdes som marknad att studera kontaktade vi företagen som skulle intervjuas. Utifrån 

den positiva respons vi fick utav de kontaktade företagen bestämde vi oss för att flyga ner till 

Bosnien och på så sätt få mer personliga intervjuer och skapa ett större djup. Företagen var 

glada över ett visat intresse för företagandet i Bosnien och Hercegovina. Utöver intervjuerna 

stannade vi på rundvandring samt lunch hos tre av företagen. 

 

3.1 Metodval 

Enligt Harboe (2013) är metod de överväganden som görs vid planering av hur man ska gå till 

väga i en undersökning. Detta avsnitt kommer till följd av detta försöka besvara följande 

frågor; Vilken metod har valts? Hur skedde datainsamlingen? Vilka frågor ställdes? Hur 

analyserades svaren på frågorna?  

Undersökningsmetoden i denna studie är av kvalitativ karaktär. Datainsamlingen skedde 

genom semistrukturerade intervjuer, på plats i Bosnien och Hercegovina, där frågor om 

företagens syn på hållbarhet, ansvar, hållbarhetsredovisning och dess intressenter ställdes. 

Kvalitativ och kvantitativ metod lämpar sig för att belysa olika frågor och problemställningar 

(Jacobsen 2017). De kvalitativa metoderna utgår från studiesubjektens perspektiv, medan de 

kvantitativa metoderna ofta i högre grad utgår från forskarnas idéer om vad som skall stå i 

centrum (Alvesson & Sköldberg 2008). Då avsikten i denna studie är att se på våra 

respondenters motivations- och beslutsfaktorer kommer denna studie att vara byggd på 

kvalitativa metoder.  

Vidare skriver Jacobsen (2017) om tre viktiga fördelar med kvalitativ data som är motiv till 

metodvalet. Han beskriver nyansrikedom, flexibilitet och öppenhet samt närhet och relevans. 

Då kvalitativ datainsamling bygger på studiesubjektets perspektiv ger detta en närhet i hög 
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grad. Denna närhet kräver i sig en hög grad av öppenhet, dvs. att forskaren inte är helt 

förutbestämd om vilka svar han eller hon söker. Som följd av detta får studien en relevans 

genom att forskaren får fram den korrekta informationen genom respondentens ärlighet. En 

annan fördel med kvalitativ forskning är nyansrikedomen som uppstår till följd av att kvalitativ 

forskning ofta är öppen. Då respondenten lägger fram sina egna tolkningar och åsikter blir 

data som samlas in ofta unik. Den tredje viktiga fördelen Jacobsen (2017) skriver om är 

flexibilitet. Eftersom att data som samlas in är nyansrik kan det leda till att problemet 

forskaren hade som utgångspunkt ändras eller specificeras ännu mer.  

3.2 Forskningsdesign 

Forskningsdesign utgör ramen för generering av empirisk data som passar för en viss 

frågeställning (Bryman & Bell 2013). Bryman och Bell (2013) skriver om fem olika typer av 

forskningsdesign: experimentell design, tvärsnittsdesign, longitudell design, fallstudiedesign 

och komparativ design. 

Avsikten med studien är att skapa förståelse kring varför företag redovisar 

hållbarhetsinformation. Enligt Yin och Nilsson (2007) är en fallstudie den metod som föredras 

då frågor om ”varför” och ”hur” ställs, då man har ringa kontroll över den situationen som 

studeras och då fokus ligger på aktuella skeenden i ett konkret socialt sammanhang. I och 

med detta tycker vi att fallstudie är den design bäst lämpad för undersökningen. Mer precist 

bygger studien på en multipel fallstudie. Detta innebär att flera företag i landet kommer att 

intervjuas. Eftersom få företag i landet redovisar hållbarhetsinformation blir studien mer 

generaliserbar. Nackdelen med valet är att den begränsade tiden gör att undersökningen inte 

kommer att kunna gå lika djupt i varje fallföretag. Eftersom att syftet är att förstå hur 

företagsledningens uppfattning av intressenters makt, legitimitet och brådskande 

angelägenheter kan få dem att redovisa hållbarhetsinformation prioriterades en något ökad 

generaliserbarhet före djup i ett enskilt fallföretag. Den multipla fallstudien innefattar fyra 

företag.  

3.3 Urval  

Då det är väldigt få företag som redovisar hållbarhetsinformation via UNGC i Bosnien och 

Hercegovina begränsades urvalet kraftigt. För tillfället finns det nio medlemsorganisationer. 
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Av dessa medlemsorganisationer är endast fyra företag. Resterande är kommuner eller 

stiftelser, vilka inte uppfattas som intressanta för studien. Detta eftersom intressenter anses 

skilja sig mellan stiftelser och NGOs (icke statliga organisationer) i jämförelse med företag. 

För att vidga urvalet inkluderades även andra företag som på något sätt arbetar med 

redovisning av hållbarhetsarbete. Förutom företag som redovisar hållbarhetsinformation 

kommer denna studie att behandla företag som tidigare gjort det. Som nämnts i inledningen 

är omsättningen av företag i UNGC i Bosnien och Hercegovina väldigt hög. Då syftet med 

uppsatsen att förstå hur företagsledningens uppfattning av intressenters makt, legitimitet och 

brådskande angelägenheter kan få dem att redovisa hållbarhetsinformation är det intressant 

att inkludera företag som tidigare varit medlemmar i något initiativ för redovisning av 

hållbarhetsarbete. Det vill säga företag som tidigare ansett att hållbarhetsredovisning är 

viktigt men efter ett tag ändrat åsikt. Att inkludera avregistrerade företag ger uppsatsen en 

högre grad av generalisering av slutsatser. Ett kriterium för urvalet av fallföretag kallas ”bredd 

och variation” (Jacobsen 2017). Med det menas att respondenter delas in i grupper för att 

därefter slumpmässigt väljas ut. Denna metod säkerställer att man i studien får med de 

grupper som betraktas som relevanta. Precis som Jacobsen (2017) beskriver metoden delas 

potentiella fallföretagen i grupper. De aktuella medlemmarna i UNGC samt andra företag som 

redovisar hållbarhetsinformation delades in i en grupp. Vidare kontaktades UNGC via mail och 

ombades skicka ett utdrag av företag som de senaste tio åren av olika anledningar 

avregistrerats från medlemsorganisationen. Dessa tillhör den andra gruppen potentiella 

fallföretag. Vidare kontaktades potentiella fallföretag inom båda grupperna. Detta 

resulterade i att en medlem i UNGC, ett företag som redovisar på annat vis samt två företag 

som inte längre är medlem i UNGC, ställde upp att medverka i studien. Förhoppningen var att 

höra hur företagen som redovisar hållbarhetsinformation ser på sina intressenter. Lika 

intressant ansågs det även vara att höra hur företagen som tidigare redovisat, men nu inte 

gör det, ser på sina intressenter. Detta för att möjligtvis tydligare se vad som utmärker de 

företag som redovisar hållbarhetsinformation. En utmaning vi hade var att få tillgång till 

intervju med rätt personer. För studien var det kritiskt att intervjun skedde med en 

beslutsfattare. En person som sitter högt upp i hierarkin, som förstår företagets vinning med 

hållbarhetsredovisning och inte bara någon som utför det administrativt. 
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3.4 Datainsamling  

Kvalitativ datainsamling kan ske på ett antal olika sätt. Den kan utgöras av textanalyser, 

observationer, strukturerade och semistrukturerade intervjuer. Ovan nämnda metoder är 

gynnsamma när jämförelser och likheter ska studeras, samt när nyanserad data för 

flerdimensionella tolkningar samlas in (Jacobsen & Järvå 2007). För att få en så nyanserad, 

tillförlitlig och säker information som möjligt används endast primärdata i denna uppsats 

(Kylén 2004). Primärdata som ligger tillgrund för studiens empiri består av fyra intervjuer där 

samtliga företag befinner sig i Bosnien och Hercegovina. Primärdata samlades in i form utav 

semistrukturerade intervjuer. Det innebär att vissa förutbestämda frågor ställs till 

respondenten. Utifrån respondentens svar ställs sedan följdfrågor (Bryman & Nilsson 2011). 

Som stöd för att utföra intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 2). Intervjuguiden 

användes för de två olika respondentgrupperna. Intervjuguiden användes både för intervjun 

med företag som idag redovisar hållbarhetsinformation och även med de företag som inte 

längre gör det. Då samtliga respondenter befinner sig högt upp hieratiskt i sina företag och är 

involverade i hållbarhetsarbete behövdes inte ytterligare anpassningar av intervjuguider. 

Innan intervjun började frågade vi respondenten ifall det var okej att intervjun spelas in så att 

båda intervjuarna kan vara delaktiga i intervjun. Detta material transkriberas sedan för att 

kunna användas som material till empirin.  

3.5 Operationalisering  

Operationaliseringen är en process som översätter, bryter ned och delar upp de teoretiska 

begreppen till mer hanterbara variabler för att kunna svara på frågorna som finns i 

problemformuleringen (Harboe 2013). Denna studies operationalisering grundas i 

intressentteorin samt en modell som används för att identifiera företags intressenter och för 

att välja vilka de skall arbeta mot. Modellens tre variabler används också som begrepp i vår 

intervjuguide. Dessa begrepp är strukturerade horisontellt i en matris med utvalda 

intressenter positionerade vertikalt. Frågor har formulerats under respektive begrepp. Svaren 

på dessa frågor hjälper oss att koppla begreppen till respektive intressent. På så vis blir det 

möjligt att uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningen. Nedan visas en figur på 

intervjuguidens utformning med frågorna exkluderade. Den kompletta intervjuguiden finns 

under bilaga 2.  
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Figur 1.3 Förenklad intervjuguide. Egen konstruerad 

3.6 Genomförande av analys 

Med hjälp av modellen nedan analyseras empirin. Sambandet mellan hur ledningens 

uppfattning av attributen makt och legitimitet påverkar intressenternas betydelse bygger på 

Mitchell, Agle och Wood (1997) påstående att attributen makt och legitimitet skapar 

dominanta intressenter och leder till en högre grad uppmärksamhet, tid och prioritering från 

företagets ledning. Detta påstående har även bekräftats i tidigare forskning, exempelvis av 

Agle, Mitchell och Sonnenfield (1999). Modellen visar hur attributen enskilt och/eller 

kombinerat leder till att intressenter anses mer betydelsefulla. Sambandet mellan hur 

intressenternas betydelse leder till företagets hållbarhetsredovisning bygger på att ju mer 

betydelsefulla intressenter anses vara, desto mer arbetar företag mot att möta deras behov. 

Gray, Owen och Adams (1996) förklarar att hållbarhetsredovisning är ett viktigt inslag i 

företagets strategier för att hantera sina intressenters förväntningar. Hållbarhetsredovisning 

är alltså ett resultat av företagens strategier att anpassa sig till betydelsefulla intressenters 
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förväntningar. Att brådskande angelägenheter ses som en modererande variabel bygger på 

Mitchel, Agle och Woods (1997) beskrivning av dominanta intressenter med brådskande 

angelägenheter. De menar att Intressenter med både makt och legitimitet per definition 

kommer vara del av företagets intressentkarta. När sådan intressent har brådskande krav på 

företaget kommer ledningen ha tydlig och omedelbar mandat att prioritera sådant 

intressentens krav. En dominant intressent som ställer krav på hållbarhetsredovisning ger 

genom modellen tydliga motiv till att redovisa hållbarhetsinformation. Unerman och Bennett 

(2004) argumenterar för att intressenternas krav och förväntningar kan variera med tiden 

vilket gör att företaget hela tiden måste anpassa sin verksamhet och rapportering. Om 

intressenternas krav på hållbarhetsredovisning avtar kommer således resurser lagda på 

hållbarhetsredovisning att avta.  

 

Figur 1.4 Analysmodell. Egen konstruerad 

 

3.7 Etiska överväganden 

Jacobsen och Järvå (2007) skriver att en undersökning ofta innebär att göra ett intrång i en 

persons privatliv och att detta kan försätta författaren i ett etiskt dilemma. Han skriver att 

detta forskaren genom sin önskan att kartlägga ett fenomen riskerar att kränka 

undersökningsobjektet. Denna studie behandlar inte de medverkandes privatliv men 

däremot en företagslednings syn på ett viktigt och känsligt ämne. Av denna anledning är det 

av stor vikt att respondenten känner sig trygg och att etiska aspekter beaktas. Detta främst 
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för respondenten men även för att undersökningen ska resultera i så ärliga svar som möjligt.  

Eftersom undersökningarna görs i ett annat land och fallföretagen inte var vana att delta i 

undersökningar från andra länder var vi extra noga med att förklara att informera om syftet 

med denna studie. De medverkande blev även informerade om att de intervjun är frivillig och 

att de när som helst kunde dra sig ut. Det är känslig information som behandlas i 

undersökningen som riskerar att skada företagets image. På grund av denna risk har samtliga 

respondenter erbjudits möjligheten att vara anonyma gällande både respondentens namn 

och företagsnamn. Två av företagen har valt att vara helt anonyma. Vi har av denna anledning 

valt att ha samtliga företag som deltagit i studien som anonyma. Vid beskrivning av företagen 

benämns de som företag A, B, C och D. 

3.8 Tillförlitlighet  

Enligt Bryman (2011) består en uppsats tillförlitlighet av tre delkriterier. Dessa är intern 

validitet, extern validitet samt reliabilitet.  

3.8.1 Validitet 

Som ovan beskrivet kan en studies validitet delas upp i två delar. Jacobsen, Järvå och Wallin 

(2012) kallar även intern validitet för giltighet samt extern validitet för relevans.  

Intern validitet beskriver Jacobsen som något som talar om huruvida resultatet i studien 

uppfattas som riktiga. Termen förklarar ifall studien har lyckats fånga det som velat fångas 

samt om det som fångats motsvarar verkligheten. Att inte lyckas med detta kan bero på flera 

olika faktorer. Jacobsen, Järvå och Wallin (2012) beskriver vikten av riktiga källor för att uppnå 

internvaliditet samt hur vilken information källorna behövt besvara. Även om källorna är 

riktiga är det inte säkert att de lämnar ifrån sig korrekt information, då vissa svar kan innebära 

att deras företagsimage kan skadas. Extern validitet beskriver enligt Jacobsen, Järvå och 

Wallin (2012) studiens generaliserbarhet, dvs. ifall upptäckten i några få enheter kan 

användas för att förstå andra enheter som inte har undersökts.  

I kvalitativa studier anses forskaren ha en större närhet till respondenten i jämförelse med 

enkäter och undersökningar som bygger på siffror. Denna närhet kan leda till att 

respondenten känner sig mer trygg och kan svara ärligt (Jacobsen, Järvå & Wallin 2012). Vår 

datainsamling byggde på semistrukturerade intervjuer vilket understryker detta faktum än 
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mer. Dessutom hade respondenterna möjlighet att vara anonyma vilket minskar risken för att 

svaren ska kunna påverka företagets image negativt. Att kunna generalisera utifrån kvalitativa 

intervjuer kan vara svårt. Detta då de i regel endast undersöker några fåtal enheter (Jacobsen, 

Järvå & Wallin 2012). Vår studie med fyra enheter är inget undantag. Dock finns det en del 

egenskaper som kategoriserar enheterna som undersökts. Enheterna är alla producerande 

företag som till stor del exporterar sina varor. Dessutom rapporterar de eller har tidigare 

rapporterat sitt hållbara arbete. Under liknande omständigheter och bör en annan studie få 

resultat som inte skiljer sig särskilt mycket från vårt.  

Som följd till ovan nämnda resonemang anser vi att våra studie har en hög grad validitet och 

giltighet.  

3.8.2 Reliabilitet   

Jacobsen, Järvå och Wallin (2012) beskriver vidare termen reliabilitet som något som säger 

oss om studien går att lita på. Enligt författarna har en undersökning en hög reliabilitet om 

samma resultat hade uppnåtts ifall undersökningen hade gjorts om med samma 

mätinstrument eller samma datainsamlingsmetod.  

För att öka reliabiliteten i studien användes en detaljerat utvecklad intervjuguide. Denna var 

lämplig främst för att intervjuerna på de fyra fallföretagen skall bli så lika som möjligt. Men 

kan också användas ifall studien skulle replikeras.  

3.8.3 Metodkritik  

Även om det finns många fördelar med den valda forskningsmetodiken är det viktigt att 

uppmärksamma problem eller potentiella risker med denna.  Något som kan tänkas bristfälligt 

i studien är antalet studerade företag för att man skall kunna generalisera slutsatsen. Detta 

är något som beaktades både i början och under studiens gång. Samtidigt ansågs att det 

relativt, till andra länder i Europa, låga antalet rapporterande företag i Bosnien till viss del 

ökade generaliserbarheten. Många faktorer kan påverka hur riktig empirin som insamlas är. 

Även om studien endast använde sig utav primärdata och att det vidare gjordes intervjuer, 

utformade semi-strukturerat för att få till en så naturlig och bekväm stämning som möjligt, är 

det svårt att veta vad respondenten kände, samt hur denna känsla påverkade personens svar.  
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Vidare kan kritik riktas till att intervjuerna utfördes på engelska. De översattes senare till 

svenska och det är just i översättningen där risker finns. Det skulle kunna vara så att 

författaren under eller innan intervjun bildat en uppfattning som påverkar ordval vid 

översättning till något mer nyanserade vilket kan leda till en analys som inte stämmer överens 

med verkligheten. Detta är särskilt viktigt att tänka på i kvalitativa studier då analysen grundas 

i respondentens tolkningar. Självklart togs hänsyn till denna risk vilket gjorde att extra hänsyn 

togs för att få en så precis översättning som möjligt. 

Ytterligare risker som funnits med studien är att en av personerna som utfört studien tidigare 

har jobbat med privata sektorns engagemang inom hållbarhet och hållbarhetsredovisning. 

Risken med detta är att vissa delar i analysen lyfts fram och betonas mer än andra som kan 

vara lika viktiga vilket kan påverka slutsatsen negativt. För att förhindra detta har det varit 

viktigt att strikt hålla sig till utarbetad analysmall vilken fördelar en jämn vikt på för studien 

relevanta områden. 
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4 Empiri/resultat 

I detta avsnitt sammanställs data som samlats in genom intervjuer med företag på plats i 

Bosnien. Frågor som besvarats gäller företagens syn på hållbar utveckling, företagens sociala 

ansvarstagande och hållbara arbete samt företagens syn på hållbarhetsredovisning och på 

sina intressenter. 

 

4.1 Beskrivning av fallföretag  

Företag A är ett stort företag med cirka 7000 medarbetare i Bosnien. Företaget grundades 

1999 och är idag ett av landets största exportföretag. Företaget producerar inom flera 

industrier. De tillverkar bland annat skyddskläder, möbler, sittdynor för bilar och skor. 

Företaget växer ständigt och är sedan 2011 medlemmar i UNGC. De rapporterar om 

hållbarhet via sin hemsida och via COPen som är en följd av medlemskapet i UNGC. 

Respondenten i detta företag är PR-chef. Personen har haft positionen sedan företaget gick 

med i UNGC och är ansvaring för utformningen och innehållet av COP rapporten som skickas 

in till UNGC. 

Företag B är ett företag som senaste åren fått mycket uppmärksamhet i media. De arbetar 

med att tillverka traditionella och moderna möbler I trä. De arbetar ihop med kända designers 

och producerar exklusiva handgjorda produkter. Företaget har ungefär 70 anställda och 

största delen av deras produktion exporteras. En av de största importörerna är Sverige. 

Företag B är inte med i något initiativ som redovisar hållbarhet. Däremot skriver företaget om 

sitt hållbara arbete på deras hemsida. Personen som vi intervjuade i detta företag är 

grundaren och Vd:n till företaget. Han har fullt ansvar för företagets hållbarhetspolicy och 

rapportering av hållbart arbete.  

Företag C är en före detta medlem i UNGC. Det är ett företag som jobbar inom bilindustrin. 

De reparerar och utvecklar specifika bildelar. Cirka 70 procent av deras produkter exporteras 

till ett fåtal kunder som de länge samarbetat med. Respondenten I företaget är grundaren 

och Vd:n. Han har det övergripande ansvaret för företagets strategi och överväganden 

gällande hållbarhet. 
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Företag D har även de tidigare varit medlemmar i UNGC. Företaget arbetar med smidning av 

järn och metaller. De tillverkar bland annat metallgrindar och är ett välkänt varumärke på 

balkanhalvön. Personen vi intervjuat i detta företag är en av två grundare och är bland annat 

ansvarig för företagets PR och har stor inverkan på samtliga beslut som görs.  

Nedan sammanställs intervjuerna. Notera att alla uttalanden har översatts från engelska. 

Företag A: Ansluten till UNGC - KVINNA 

Företag B: Integrerat hållbarhet i affärsmodellen och verksamheten är förankrad i 

hållbarhetsfrågor. - MAN 

Företag C: Tidigare ansluten till UNGC - MAN 

Företag D: Tidigare ansluten till UNGC - MAN 

4.2 Företagens syn på hållbar utveckling 

Företagen fick först höra FNs definition av hållbar utveckling. Därefter fick de svara på vad 

deras syn på hållbar utveckling är samt vilka typer av ansvar de anser att företag har i arbetet 

mot hållbar utveckling.  

”Hållbar utveckling innebär för oss att arbeta för att skapa en bättre morgondag.” – 

Respondent i företag A 

Respondenten i företag A höll med om FNs definition. Hon talade även om CSV (creating 

shared value) och hur hållbara investeringar i slutändan leder till en bättre framtid. Ansvaret 

hos företag menades ligga i att investera i sitt lokala samhälle för att ge tillbaka och sedan 

kunna få ännu mer tillbaka. Vidare ansågs ansvaret sträcka sig förbi att generera intäkter och 

följa lagen vilket ledde oss in på hur de arbetar med att ta socialt ansvar.  

Respondenten i företag B var väl införstådd i FNs definition men ansåg att den var för bred 

för egentligen betyda något. Han menade också att eftersom definitionen är så bred har det 

öppnats upp för flera tolkningar. Enligt honom har detta lett till att synen på hållbarhet i 

Bosnien främst handlar om miljöaspekten. Enligt respondenten handlar företagens ansvar för 

hållbar utveckling om att implementera hållbarhet i hela "produkten" och inte endast i 

processer. Han sa att företag kan vara hållbara även om de bidrar till utsläpp som kan vara 
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miljöskadligt. Vidare menade respondenten att många företag är rädda om sina utsläpp men 

förbiser exempelvis produktens levnadslängd och materialhantering.  

Även respondenten i företag C talade om hur hållbarhet borde vara en större del av företaget. 

Däremot låg fokus mer på det lokala samhället. Exempelvis la han tyngd på företagens ansvar 

i frågor om arbetsrätt och arbetsvillkor. Sedan gick samtalet mot företagets eget arbete med 

hållbarhet. 

Respondenten i företag D ansåg att FNs definition är klokt formulerad. Han menade att en 

bred definition gör att även mindre företag kan känna att de kan arbeta mot en bättre framtid. 

Han förklarade att det är bättre att göra lite än ingenting alls. Vad gäller företagens ansvar 

pratade han om att företag måste börja se på de etiska aspekterna mer istället för att endast 

fokusera på de ekonomiska aspekterna. Han förklarade hur ansvarslösa industrier är 

anledningen bakom att landet har Europas giftigaste luft. 

”Jag tycker FNs definition är klokt formulerad eftersom att den också bjuder in mindre 

företag att tänka etiskt och inte bara ekonomiskt. Detta är ett måste.” – Respondent i 

företag D 

 

4.3 Företagens sociala ansvarstaganden och hållbara arbete 

Vi frågade om företagen kände till begreppet CSR sedan fick de förklara hur de arbetar med 

frågor om ansvar mot samhället. De fick även förklara om företagen känner att de kan göra 

mer. 

Alla företag visste vad CSR handlar om och nämnde flera exempel på deras arbete med 

hållbarhet. 

Respondenten i företag A började med att berätta att företaget donerar pengar till stiftelsen 

Hastor Foundation vilken har som mål att hjälpa barn och unga över hela Bosnien att få 

tillgång till utbildning. Hon förklarade att deras filantropiska arbete är viktigt för dem. Vidare 

berättade hon att man som företag aldrig ska nöja sig med att hjälpa samhället och att det 

alltid finns mer man kan göra. Eftersom företaget är ett av de största i Bosnien förklarade hon 

att det är viktigt för dem att föregå med ett gott exempel. Genom deras arbete med 
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hållbarhet vill de få andra att arbeta mer med det. Exempelvis har företaget varit engagerade 

i olika krissituationer som översvämningarna 2014. Då donerade företagen pengar och 

medarbetare organiserades för att genom volontärarbete hjälpa de drabbade i samhället.  

Respondenten i företag B berättade också om hur företaget ger tillbaka till samhället i form 

av donationer. Vidare berättade han mer specifikt om hur hans produkter är framtagna efter 

strikta förhållningsregler gällande hållbarhet. Respondenten förklarade att han på grund av 

sin tidigare arbetslivserfarenhet är smått besatt av hållbarhet. Företaget har en 

hållbarhetspolicy som han ständigt vill utveckla. Respondenten berättade även att tekniken 

företaget använder för att snida trä har blivit inskriven på UNESCO:s lista om kulturella 

världsarv.  

”… när vi exempelvis producerar en stol ska alla delar vara hållbart framtagna och kvalitén 

ska ge en lång livslängd. Att vi bevarar en gammal snidteknik ser vi också som ett kulturellt 

ansvar.” – Respondent i företag B 

Respondenten i företag C började med att förklara hur affärsmodellen är uppbyggd kring 

återanvändandet av produkter. Han förklarade att eftersom konceptet är reparation 

återanvänds 90 % av produkten istället för att den slängs och kunden köper nytt. 

Respondenten förklarade även hur företaget har en strikt policy att endast alla anställda ska 

vara försäkrade och följa lagen angående skatter och pension (i Bosnien ligger det på 

arbetstagaren att betala skatt och pension). Även Företag C anser sig ha ett filantropiskt 

ansvar och donerar pengar direkt till skolor och barnhem. Ett mål företag C har är att 

implementera ISO standard i sin verksamhet, dock kräver det en kapitalsatsning som inte 

prioriteras just nu. 

”Ett stort problem i Bosnien just nu är att många företag anställer olaglig personal för att 

slippa betala extra kostnader” – Respondent i företag C 

 

Respondenten i företag D beskrev hur företaget börjat använda sig av råvaror införskaffade 

på den lokala marknaden i den mån det är möjligt trots att det innebär lite högre kostnader 

för företaget. Han förklarade att det är viktigt att stödja de lokala företagen. Respondenten 

sa att de på detta sätt bidrar till en bättre ekonomi för landet samtidigt som det skapar 
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jobbtillfällen lokalt. Respondenten tycker att kunskapen om hållbart arbete i Bosnien är för 

liten och vill att de på något sätt i framtiden ska öka medvetenheten. 

4.4 Företagens syn på hållbarhetsredovisning 

Vi frågade företagen om de ansåg att det är viktigt för dem att redovisa sitt hållbara arbete. 

Vidare frågade vi företagen om de redovisar hållbarhetsinformation och i så fall på vilket sätt. 

Respondenten i företag A ansåg att det är viktigt eftersom de vill föregå med gott exempel 

och öka medvetenheten kring hållbart arbete. Hon berättade att det verkligen är något som 

behövs i Bosnien. Hon menade även att det är viktigt för att öka medvetenheten hos de 

anställda så att de ska förstå företagets policys. Företag A är medlem i UNGC och rapporterar 

därför varje år om deras arbete med att implementera FNs 10 principer (se bilaga 1). Hon 

menade att UNGC har gett dem riktlinjer och lärt dem vilka hållbarhetsaspekter som är viktiga 

att arbeta mot. Vidare menade hon att UNGC är en global trend vilket kan skapa möjligheter 

för dem genom att de är involverade. 

”Vi tycker det är viktigt att visa hur vi arbetar med hållbarhet. Vi är ett av de största 

företagen i landet, därför är det viktigt att vi föregår med ett gott exempel” – Respondent i 

företag A 

Respondenten i företag B tyckte att det är viktigt att redovisa sin hållbarhet även här för att 

öka medvetenheten. Däremot är det något som kräver mycket arbete och resurser. De 

redovisar främst via sin hemsida samt media. Då deras hållbara arbete är starkt 

implementerad i affärsidén finns den ofta med i företagets broschyrer och betonas även i 

evenemang de medverkar i.  

Respondenten i företag C kan se fördelar med att redovisa hållbarhetsinformation men ser 

inte tillräckligt med ekonomiska fördelar för att lägga ner nödvändiga resurser på exempelvis 

en årlig hållbarhetsredovisning. Fördelarna är framförallt hos medarbetarna för att få dem att 

tänka mer hållbart i deras arbete exempelvis genom mer effektiv resursförbrukning. 

Respondenten berättade att företaget försöker utbilda sin personal genom möten och 

riktlinjer inom arbetet istället.  Respondenten berättade att det finns vilja hos företaget att 

redovisa hållbarhetsinformation men inte tillräckligt med incitament. Han sa att de mycket 

gärna hade velat visa staten hur de arbetar hållbart om det exempelvis lett till skattelättnader. 
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”Vi har tidigare vart med i Global Compact och redovisat hur vi arbetar med hållbarhet men 

såg inget resultat av det utom att det kostade pengar.” – Respondent i företag C 

Respondenten i företag D tycker att det är viktigare att jobba med hållbarhet än att redovisa 

det. Samtidigt förklarade han att det är bra att redovisa för att förhoppningsvis påverka andra 

företag till att göra det. Respondenten tror dessvärre att den sådan rapport inte hade fått så 

många läsare. Han förklarar att det inte väcker mycket intresse hos andra som inte redan 

redovisar själva. Respondenten förklarade att de med anledning av detta bristande intresse 

valt att inte lägga ner resurser på att skapa en rapport om företagets hållbara arbete.  

4.5 Företagens syn på sina intressenter  

Vi började med en generell fråga om respondenterna anser att vissa intressenter är viktigare 

än andra.  Därefter delade vi upp intressenterna var för sig och ställde frågor kring hur 

företaget uppfattar intressenternas möjligheter till påverkan, om intressenternas krav är 

lämpliga samt om företaget idag känner av krav från intressenterna gällande redovisning av 

hållbarhetsinformation.  

Samtliga respondenter ansåg att vissa intressenter är viktigare att prioritera än andra.  

4.5.1 Anställda  

Respondenten i företag A förklarade att företaget uppfattar att anställda kan påverka 

företaget genom att de är den mest betydande resursen för företaget. Hon sa att företaget 

hela tiden försöker se till de anställdas behov i form av arbetsförhållande och rättigheter. De 

anställda har enligt respondenten möjlighet att framföra anonyma klagomål till ledningen. 

Dessa förklarar hon tas på allvar och prioriteras inom verksamheten.  

Respondenten i företag B ansåg inte att de anställda kan påverka företaget. Han förklarade 

att det beror på bristen på kunskap och att det snarare är han som får påverka dem att arbeta 

hållbart. Han förklarade att företaget anser att deras åsikter hade varit mer lämpliga om de 

hade mer kunskap. Idag känner företaget inte av några krav från sina anställda gällande 

hållbarhetsredovisning. 

Respondenten i företag C förklarade att de anställda kan påverka arbetet med hållbarhet men 

inte rapporteringen, det är något som tillhör strategin och är ledningens ansvar. Kraven anses 
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rimliga dock är de sällsynta. Han framhävde även att företaget hade velat känna större krav 

från anställda.  

”… jag hade velat att fler anställda kommer med synpunkter eller förslag på hur vi som 

företag kan visa att vi arbetar hållbart. Däremot känns det som att de både saknar kunskap 

och intresse för dessa frågor” – Respondent i företag C 

Respondenten i företag D berättade att de anställda har möjlighet att påverka företagets 

arbete med hållbarhet. Han förklarade att detta är möjligt då tillverkningsprocessen är ganska 

lång och att det finns experter med i varje steg i processen. Genom att hålla de anställda 

informerade om företagets hållbarhetsmål hoppas han på att få respons om hur dessa kan 

uppnås. Han sa att de informeras internt inom företaget men att det hade kunnat vara bra 

att göra målen mer mätbara för de anställda. 

4.5.2 Kunder  

Respondenten i företag A berättade att kunder definitivt har förmåga att påverka företaget. 

Företagets kunder består av världsledande varumärken inom olika branscher. Respondenten 

förklarade att kunderna har höga krav på såväl produktion som hållbarhet. Hon nämnde att 

vissa kunder kräver tydliga rapporter kring företagets arbete med hållbarhet och de har även 

fått ta del av företagets COP rapport. Utöver rapporterna sa hon även att företagets kunder 

granskar företagets arbete med hållbarhet samt låter anställda medverka i enkäter gällande 

sociala frågor.  

”… vi har kunder som besöker våra företagslokaler för att säkerställa att vi lever upp till 

deras krav på hållbarhet både i produktionen och för våra anställda” – Respondent i företag 

A 

Respondenten i företag B berättade också att kunder har förmåga att påverka företaget. De 

vill ofta veta hur produkterna är tillverkade och hur processen sett ut. Han sa att företaget 

implementerat hållbarhet redan då företaget startades som ett svar på kundernas krav och 

att det sedermera blivit en del av företagets image.  

Respondenten i företag C förklarade att de inte påverkas av kunder att redovisa 

hållbarhetsinformation, däremot att uppvisa god kvalité. Vanligtvis hade han inga 

påtryckningar eller förväntningar från kunder att redovisa hållbarhetsinformation. 
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Respondenten berättade att en kund tidigare krävt att företaget uppvisat en 

hållbarhetsredovisning. Han förklarade att det skulle innebära en för stor investering med 

tanke på att det var den enda kunden som krävde det. Respondenten förklarade att han 

tycker att krav om hållbarhetsredovisning från kunder hade varit rimligt.  

Respondenten i företag D förklarade att hans produkter mestadels säljs till kunder i 

balkanländerna och att dessa väldigt sällan ställer krav om någon form av rapport angående 

företagets hållbarhet. Han nämnde att det är något han hade kunnat tänka sig göra om 

tillräckligt många kunder visade intresset. 

4.5.3 Leverantörer   

Respondenten i företag A framhåller att företagets leverantörer inte har någon vidare 

kapacitet att påverka företagets hållbarhetsrapportering. Hon sa även att de aldrig krävt eller 

frågat om någon rapportering om hållbarhet. 

Respondenten i företag B förklarade likt ovan att leverantörer saknar förmåga att påverka och 

att företaget inte känner av några krav från dem gällande hållbarhetsredovisning. Han sa dock 

att om de hade haft krav i paritet med deras policy så hade de eventuellt tillgodosett kraven.  

Respondenten i företag C förklarade att hans leverantörer inte har några krav eller 

förväntningar på hållbarhetsredovisning. Eftersom han endast har ett fåtal leverantörer tror 

han att de hade kunnat kräva mer av företaget, däremot hade han nog inte prioriterat dessa 

krav.  

Respondenten i företag D berättade att leverantörernas möjligheter att påverka företaget till 

att redovisa hållbarhetsinformation eller arbeta mer hållbart är väldigt begränsade. De ställer 

inte heller några krav idag på att företaget ska göra det.  

”… det är snarare vi som ställer krav på våra leverantörer” – Respondent i företag D 

4.5.4 Lokala samhället 

Respondenten i företag A förklarade att samhället har stor möjlighet att påverka företaget till 

att redovisa hållbarhetsinformation. Detta genom att dess förmåga att påverka företagets 

image. Hon förklarade att företaget känner av krav från det lokala samhället idag. Hon 
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berättade även att det lokala samhället är nära kopplat till deras arbetskraft, därför tas kraven 

på allvar. 

Respondenten i företag B berättade att det lokala samhället har kapacitet till att påverka 

företaget. Däremot förklarade han att företaget arbetar förebyggande mot det lokala 

samhället för att tillgodose kraven innan de uppkommit. De hade anpassat sig om krav från 

samhället uppkom. 

”Vi arbetar för att ge tillbaka till samhället innan dem hinner ställa några krav på oss. Just 

nu tänker vi så mycket hållbarhet att det kommer ta tid innan samhället är ikapp.” – 

Respondent i företag B 

Respondenten i företag C tyckte att det lokala samhället definitivt hade kunnat påverka 

företaget att redovisa hållbarhetsinformation. Han förklarade dock att kunskapen om 

hållbarhet är väldigt begränsad och förväntar sig inte några krav innan medvetenheten ökat.   

Respondenten i företag D förklarade att lokala samhället har möjlighet att påverka företaget 

att arbeta mer med hållbarhetsfrågor men förmodligen inte att börja redovisa. Han beskrev 

sitt företag som något han är stolt över och vill att både hans medarbetare och stadens 

medborgare ska vara stolta över.  

4.5.5 Media  

När det kommer till media talade respondenten i företag A om dess förmåga att skapa 

medvetenhet gällande hållbarhet. Hon förklarade att företagets image är förankrat i 

samhället och media kan påverka samhället.  

Respondenten i företag B sa att media kan influera företaget. Han berättade att media kan ge 

kunskap kring vad samhället kräver av företagen. Däremot framhävde han att media inte alltid 

är den mest tillförlitliga källan och att företaget därför filtrerar bland informationen som 

uppkommer i media. 

Respondenten i företag C förklarade att de har en möjlighet att påverka företaget. De gör det 

ganska ofta genom att ta upp både bra och dåliga exempel i företagande. Han förklarade att 

det främst är bra exempel på företag som motiverar honom till att jobba bättre med 

hållbarhet. Respondenten förklarade att han inte bara tycker att det är rimligt att de ska ställa 

krav, utan att det är viktigt. Media har en viktig roll att informera samhället.   
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”Jag påverkas mest av att se media lyfta fram bra exempel på företag. Det kan få mig att se 

fördelar med att arbeta som dem.” – Respondent i företag C 

Respondenten i företag D fortsatte på sitt resonemang om lokala samhället. Han sa att bilden 

som skapas av ett företag kan förstärkas och spridas via media. Han förklarade att de på detta 

sätt kan påverka företaget att arbeta mer med hållbarhet. Respondenten berättade att det 

var just genom media som företaget fick höra om UNGC och varför det under en period var 

medlem.  

4.5.6 Staten   

Respondenten i företag A förklarade att staten har störst möjlighet att påverka företaget 

genom införandet av nya lagar. Hon berättade dock att hon inte anser att staten gör ett bra 

jobb i att styra företag mot att redovisa hållbart arbete. 

”Staten visar inget intresse i att få företag till att börja redovisa deras arbete med 

hållbarhet. De hade kunnat göra så mycket mer för att företag ska se på hållbart arbete som 

något bra.” – Respondent i företag A 

Respondenten i företag B sa att staten kan påverka via lagar men att de tyvärr inte stimulerar 

företag till att redovisa hållbarhetsinformation på andra sätt. Han menade att statens krav är 

viktiga att arbeta med men att företaget är så långt fram i sitt arbete med hållbarhet att krav 

från staten inte är något som oroar dem. 

Respondenten i företag C berättade att staten självklart har möjlighet att påverka företagets 

hållbarhet och hållbarhetsredovisning men att de ställer alldeles för få krav.  

Respondenten i företag D kände inget krav alls från staten att redovisa hållbarhetsinformation 

men berättade att staten hade kunnat komma med fler incitament för företag till att redovisa 

hållbarhetsinformation. Han sa att om det inte finns lagar gällande redovisning av 

hållbarhetsinformation så tänker inte företag inom landet på det.  

4.5.7 Ytterligare intressenter 

Efter frågorna kring företagets intressenter frågade vi även om de hade några fler intressenter 

som de anser är betydande för verksamheten. Både respondent A och respondent B lade till 

globala samhället som en betydande intressent eftersom företaget verkar över flera 
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marknader. Mycket av företagets image är beroende av hur samhället i fler länder än bara 

Bosnien uppfattar företaget.  
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5 Analys  

I detta kapitel presenteras en analys av empirin utifrån intressentteorin och begreppen makt, 

legitimitet och brådskande angelägenheter som är delar av vår analysmodell. Innan modellen 

kommer till användning analyseras företagens syn på samhällets förväntningar gällande 

ansvarsfrågor. Dessa frågor ligger till grund för företagets arbete med hållbarhet och därmed 

kan företagen även förväntas att redovisa sitt hållbara arbete.  

 

5.1 CSR pyramiden - Etiska och filantropiska förväntningar  

För att kunna förstå hur företagsledningens uppfattning av intressenters makt, legitimitet och 

brådskande angelägenheter kan få dem att redovisa hållbarhetsinformation är det viktigt att 

först klargöra om etiska och filantropiska förväntningar på undersökta företag anses legitima. 

Utifrån Carrolls definition av socialt ansvarstagande hos företag visar samtliga företag ett 

ansvarstagande som sträcker sig förbi det nödvändiga ekonomiska och legala ansvaret. Synen 

på hållbarutveckling hos företag A som är att arbeta för att skapa en bättre morgondag kan 

direkt kopplas till en av Carrolls (1991) definitioner av filantropiskt ansvar. Han menar att 

filantropiskt ansvar delvis är att frivilligt engagera sig i projekt som förbättrar samhällets 

livskvalité.  Företag As donationer till stiftelsen Hastor är ett typiskt exempel på filantropiskt 

ansvar. Även att företag A engagerat personalen i att hjälpa det lokala samhället under 

översvämningarna 2014 är i enighet med en annan av Carrolls (1991, sid 41) definitioner av 

filantropiskt ansvar: "det är viktigt att företagsledare och anställda medverkar i 

volontärarbete inom deras lokala samhälle".  

Donationerna företag B lämnar är precis som ovan beskrivet ett tydligt exempel på arbete 

efter filantropiska förväntningar. Företagets proaktiva arbete med hållbarhet visar på att de 

förstår att samhället har eller kommer att ha vissa förväntningar på företaget i framtiden. Att 

deras teknik finns med på UNESCO's lista över världsarv är även enligt Carroll (1991, sid 41) 

ett exempel på filantropiskt ansvar, "det är viktigt att bistå det konstnärliga".  

Att företag C lägger stor vikt på arbetsrätt och arbetsvillkor hör främst till Carrolls definition 

av nödvändigt legalt ansvar hos företag. Däremot arbetade företaget mer än "nödvändigt" 
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med arbetsförhållandena inom företaget vilket kopplas till ett etiskt ansvar och att arbeta för 

att inte äventyra etiska normer. De etiska förväntningarna på företaget får dem att arbeta på 

ett sätt som gör dem till vad Carroll kallar en bra företagsmedborgare. Donationerna till skola 

och barnhem bidrar till en bättre livskvalitet i samhället och därmed tas ett filantropiskt 

ansvar. 

Användandet av lokala producenter hos företag D gjordes för att stödja de lokala företagen, 

trots att det innebär ökade kostnader. Detta val baseras därför på Carroll (1991) definition av 

etiskt ansvar. Företaget känner förväntningar på dem att göra mer än lagen anger och därmed 

etiskt välja producenter. Detta kan även delvis kopplas till ett filantropiskt ansvar att arbeta 

för att förbättra samhällets livskvalitet, i alla fall det lokala. 

Utifrån ovanstående analys av företagens arbete med förväntningar på etiskt och filantropiskt 

ansvar visar på att företagen kan se det som legitimt att intressenter kräver hållbart arbete. 

Detta ger oss grund till att i nästa avsnitt av analysen behandla företagens arbete med 

hållbarhetsredovisning och vilka intressenter som här anses betydande. 

5.2 Företagens hållbarhetsredovisning och intressenternas betydelse  

Eftersom samtliga företag arbetar med att tillfredsställa sociala förväntningar kan den här 

anses rimligt att de även borde redovisa detta arbete. Detta resonemang grundas i Gray, 

Owen och Adams (1996) beskrivning av hållbarhetsredovisning som ett viktigt inslag i 

företagets strategier för att hantera sina intressenters förväntningar.  

Två av våra studerade företag (företag A och B) redovisar hållbarhetsinformation i dagsläget 

på olika sätt gentemot sina intressenter. De två andra företagen (företag C och D) har tidigare 

redovisat hållbarhetsinformation genom sitt medlemskap i UNGC. Dessa två är inte längre 

med i UNGC och redovisar idag ingen sorts information om deras hållbara arbete. De har dock 

bekräftat att redovisningen är relevant men att de inte ser tillräckligt med fördelar eller 

intresse hos sina intressenter. Bristen på fördelar och intresse relaterar vi till vad företag C 

nämnt om icke existerande skattelättnader från staten och hur få intressenter (främst kunder) 

som begärt det. Även hur företag D beskrivit det låga intresset att läsa rapporten hos sina 

kunder och övriga intressenter visar på bristande incitament att redovisa 

hållbarhetsinformation. 
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Eftersom företagen tar åt sig att arbeta mot etiska och filantropiska förväntningar anses dessa 

förväntningar vara legitima. Carrolls (1991) CSR-pyramid behandlar dock förväntningar från 

"hela" samhället, alltså alla intressenter. Olika intressenter kan som beskrivet i den teoretiska 

referensramen ha olika grader av makt, legitimitet och brådskande angelägenheter och anses 

därför ha olika grader betydelse för företagsledningen. Nedan behandlas därför 

intressenterna var för sig för att analysera vilken typ av intressenter som anses mest 

betydande i arbetet med hållbarhetsredovisning.  

5.2.1 Anställda 

I frågan om de anställdas förmåga och kapacitet att påverka företagen i frågor gällande 

hållbarhetsrapportering ansågs de anställda ha viss förmåga att påverka genom att de i 

samtliga företag utgör en viktig resurs. Eftersom de anställda i företag A har möjlighet att 

framföra klagomål anses denna intressent uppenbarligen vara legitim. Respondenten 

menade även att hållbarhetsredovisning fungerar som ett verktyg att kommunicera hållbara 

aspekter med sina anställda. Även om de anställda anses vara en viktig resurs i företag B så 

var de i större beroendeställning mot företaget än tvärtom. Detta innebär att deras kapacitet 

att påverka är begränsad och därmed även deras makt. Eftersom företag Bs affärsidé till stor 

del bygger på hållbarhet ansågs de anställdas möjliga intresse att ta del av detta arbete, via 

någon typ av redovisning, vara rimliga. Varken företag A eller B kände av någon typ av krav 

hos sina anställda till att redovisa hållbarhetsinformation vilket gör att de inte heller kan anses 

ha några kritiska eller tidsbestämda krav i frågan. De anställda har alltså delvis makt i 

företagen som redovisar hållbarhetsinformation men däremot inte i tillräcklig stor 

utsträckning för att karakteriseras med makt. De anställdas förväntningar är dock 

betydelsefulla och företagen försöker inkludera dem i arbetet. Anställda anses därmed 

legitima men eftersom de inte ställer några brådskande krav på företaget kommer de inte 

vara så betydande i arbetet med hållbarhetsredovisning. Utifrån Mitchell, Agle och Woods 

(1997) kategorisering av intressenter pekar studien på att de anställda uppfattas som 

godtyckliga intressenter i företagen som redovisar hållbarhetsinformation. 

Företag C ser på hållbarhetsredovisning som ett styrinstrument för medarbetarna. På det 

sättet kan de anställda vara en faktor som kunnat få företaget att redovisa. Däremot hade 

inte krav och förväntningar från anställda på hållbarhetsredovisning ansetts tillräckligt 
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rimliga. Respondenten menade att det är ledningens ansvar att ta strategiska beslut. 

Samarbetet för att uppnå hållbara mål mellan anställda och ledning i företag D visar på en 

legitim koppling gällande hållbar informering. De anställda hade kunnat ta del av 

informationen och därmed haft möjlighet att bättre uppnå vissa mål. Valet att redovisa 

hållbarhetsinformation ansågs även i företag D vara ledningens beslut där de anställda inte 

kan påverka. Ovanstående analys av de anställda i företagen som inte redovisar 

hållbarhetsinformation visar att de även här betraktas som godtyckliga intressenter. 

5.2.2 Kunder 

Resultatet visar att kunderna är de intressenter som av företagets ledning anses ha mest 

betydelse i frågor om hållbarhetsredovisning. Mitchell, Agle och Wood (1997) menar med att 

intressenter som innehar alla tre attribut faller in under kategorin avgörande intressenter och 

är även de mest betydelsefulla.  

Företag A redovisar hållbarhetsinformation till några av sina kunder och Företag B arbetar för 

att på deras hemsida beskriva en hållbar process i framtagandet av deras produkter. Detta 

tyder på att båda företag enligt Mitchell, Agle och Woods (1997)  definition uppfattar kraven 

från deras intressenter som legitima. Båda företag upplever att deras kunder har förmåga och 

kapacitet att påverka dem till att redovisa hållbarhetsinformation. Mitchell, Agle och Wood 

(1997) menar att intressenter med makt har möjlighet att påverka företaget till att 

tillfredsställa deras intressen. Härmed antyds det att kunderna har både makt och legitimitet. 

För att en intressent ska anses avgörande krävs det enligt Mitchell, Agle och Wood (1997) 

också att deras krav och förväntningar uppfattas som brådskande. Kunderna till företag A 

kräver hållbarhetsredovisning av dem för att fortsätta partnerskapet, därmed ses kravet som 

kritisk. Kunderna till företag B attraheras genom att företaget har så stort intresse i att vara 

hållbara. Eftersom kunderna ställer detta krav på företaget är det är därför viktigt för 

företaget att redovisa på vilket sätt deras produktion och produkter är hållbara. Mitchell, Agle 

och Wood (1997) menar att brådskande angelägenheter innebär att intressenten anser att 

kravet är så pass viktigt att företaget inte kan bortse från det. Både företag A och B uppfattar 

att kraven från deras kunder är brådskande vilket tillsammans med deras makt och legitimitet 

gör dem till avgörande intressenter i arbetet med hållbarhetsredovisning. 



 42 

Företag C och D som inte redovisar hållbarhetsinformation upplever likt ovanstående företag 

att kunderna har makt och legitimitet. Företag C upplever dock en mindre grad av makt i 

frågor om hållbarhetsredovisning. Då makt hos en kund innebär att kunna få företaget att 

göra något de annars inte hade gjort och företaget en gång tidigare nekat en kund till att börja 

redovisa hållbarhetsinformation kan man tänka sig att företagen inte har någon makt. 

Samtidigt sa respondent C att om flera kunder hade börjat kräva det så hade det varit ett 

nödvändigt område att lägga ner resurser på. Man kan tolka respondentens svar som att det 

är kundernas enighet eller storlek som spelar roll för graden av makt. Respondenten i företag 

D förklarade ungefär samma situation som företag C. Han menade att om fler kunder hade 

krävt redovisning så hade de förmodligen börjat redovisa. Utifrån detta kan vi även dra 

slutsatsen att kunderna idag i tillräckligt stor utsträckning inte ställer några krav och på så vis 

finns inte någon brådskande faktor. Sammanfattningsvis kan man säga att företagen som inte 

utför hållbarhetsredovisning upplever sina kunder som legitima och att de i enighet har en 

stor makt. Dock ställer de inte några krav och därmed förfaller brådskande angelägenheterna 

vilket leder till att anledningen till att hållbarhetsdefiniera minskar.  

Resultatet visar att kunderna till företagen som redovisar hållbarhetsinformation ställer 

brådskande krav på dem att redovisa. Detta tillsammans med att de upplevs ha makt och 

legitimitet har lett till att företagen ser hållbarhetsredovisningen som en viktig del i relationen 

med sina kunder. Utan dessa krav hade kunderna i alla undersökta företag enligt Mitchell, 

Agle och Woods (1997)  definitioner varit dominerande intressenter i frågan om 

hållbarhetsredovisning. Företagen som inte redovisar hållbarhetsinformation upplever inga 

brådskande krav eller förväntningar och anser därför inte att det är värt de extra resurserna 

att arbeta med hållbarhetsredovisning. Analysmodellen visar även på sambandet mellan 

förväntningar på företaget att redovisa hållbarhetsinformation och slutprodukten av 

företagets hållbarhetsredovisning. Eftersom företagen som redovisar hållbarhetsinformation 

upplever kundernas krav på hållbarhetsredovisning som brådskande angelägenheter har de 

valt att lägga resurser på detta arbete. 

5.2.3 Leverantörer  

När det gäller krav och förväntningar på hållbarhetsredovisning visar vår empiriska 

undersökning att leverantörerna till våra undersöka företag inte anses ha varken makt, 
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legitimitet eller brådskande angelägenheter. Mitchell, Agle och Wood (1997) beskriver 

intressenter utan makt, legitimitet och brådskande angelägenheter som icke-intressenter. 

Samtliga företag uppgav att ingen av deras leverantörer ställer några krav eller förväntar sig 

att företaget varken ska redovisa hållbarhetsinformation eller jobba med hållbarhet. Företag 

A och B uppger tvärtemot att det är de som ställer hållbarhetskrav på sina leverantörer. Detta 

innebär att leverantörerna inte har någon möjlighet att påverka företaget till att redovisa 

hållbarhetsinformation. Eftersom företaget inte anser att de kan påverka eller känner av 

några brådskande krav från sina intressenter saknar de i enighet med Mitchell, Agle och 

Woods (1997) definitioner både makt och brådskande angelägenheter. Då företagen inte 

heller anser att dessa krav skulle vara rimliga kan slutsatsen dras att företagen inte anser att 

leverantörerna saknar legitimitet.  

Sammanfattningsvis leder detta till att denna intressentgrupp inte är intressenter i temat 

hållbarhetsredovisning då de inte anses besitta något av attributen makt, legitimitet eller 

brådskande angelägenheter. Om leverantörerna skulle ställa brådskande krav på 

verksamheten skulle de ingå i Mitchell, Agle och Woods (1997) kategori "krävande 

intressenter". Eftersom de saknar makt och legitimitet i frågor om hållbarhetsredovisning 

skulle graden uppmärksamhet, tid och prioritering ändå vara minimal.  

5.2.4 Lokala samhället 

Undersökningen visar att samtliga företag med undantag för företag B anser att samhället har 

kapacitet att påverka företagen att börja redovisa hållbarhetsinformation. Kapacitet att 

påverka kopplas likt tidigare till attributen makt. Precis som Mitchell, Agle och Wood (1997) 

föreslår är inte är makt tillräckligt för att intressenten ska anses betydande. Makt får 

auktoritet genom legitimitet, och utövande genom brådskande angelägenheter. För att det 

lokala samhället ska anses ha betydelse i arbetet med hållbarhetsredovisning krävs därför att 

företaget upplever krav och förväntningar samt att dessa krav och förväntningar anses  

rimliga. 

Att företag A kopplar det lokala samhället till deras arbetskraft antyds skapa en legitim 

uppfattning av förhållandet mellan företaget och samhället. Eftersom företaget vill anställa 

personal med rätt kunskap om företaget sträcker sig förhållandet till arbetet med 
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hållbarhetsredovisning. Företaget upplever även vissa förväntningar i samhället gällande 

hållbart arbete men inga som antyder förväntningar på hållbarhetsredovisning. 

Legitimitet grundar sig i sociala normer och värderingar, att företag B arbetar förebyggande 

mot förväntningar om hållbarhetsredovisning från det lokala samhället uppvisar en legitim 

uppfattning av denna intressent. Samhället har dock inte ställt krav eller uppvisat dessa 

förväntningar ännu men företaget anser ändå att de utgör legitima krav värda att jobba för. 

Företag C ser inga sociala värderingar i det lokala samhället gällande hållbarhetsredovisning. 

Denna intressent saknar därför utifrån Mitchell, Agle och Woods (1997) definition legitimitet 

i frågan om hållbarhetsredovisning eftersom kunskapsläget inte anses vara tillräckligt för att 

ställa sådana krav. Inga brådskande krav har heller uppvisats. 

Relationen mellan företag D och det lokala samhället i frågor om hållbarhetsredovisning 

bygger främst på legitimitet. Samhället anses inte ha makt att få företaget att redovisa 

hållbarhetsinformation men kan däremot ställa krav på hållbart arbete. Detta gör att 

förväntningar på hållbar redovisning från det lokala samhället främst bygger på godtyckliga 

krav utan kapacitet eller förmåga att driva dessa igenom. 

Ovanstående analys placerar det lokala samhället inom kategorin dominanta intressenter för 

de företag som idag redovisar hållbarhetsinformation. Detta eftersom det lokala samhället 

innehar attributen makt och legitimitet. Det uppges även av dessa att ytterligare krav hade 

tillfredsställts så gott som möjligt vilket uppvisar möjligheter för det lokala samhället att bli 

avgörande intressenter. Hos företagen som inte redovisar hållbarhetsinformation uppfattas 

det lokala samhället antingen som passiv intressent eller som godtycklig intressent. Mitchell, 

Agle och Wood (1997) beskriver intressenter med bara ett av attributen som latenta och 

kommer inte anses betydande av företagsledningen. Det lokala samhället är inte betydande 

för företagen som idag inte redovisar hållbarhetsinformation.  

5.2.5 Media  

Mitchell beskriver makt i tre former, en av dessa är symbolisk makt. Denna typ av makt 

innebär att intressenten kan använda sig av symboliska värden för att påverka. Intressenter 

besitter denna makt genom att kunna influera eller skapa åsikter om företag. Media ger 
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uttryck för denna typ av makt eftersom de har möjlighet att nå ut till mycket människor som 

kan vara kopplade till företaget.  

Resultatet av företagens syn på media visar på stora likheter bland företagen, både bland de 

som redovisar hållbarhetsinformation och de som inte längre gör det. Media har främst 

förmågan att kunna influera och utbilda samhället gällande hållbart företagande. Detta kan 

på så vis leda till att andra intressenter ställer krav på företaget att redovisa 

hållbarhetsinformation. Media som enskild intressent besitter främst makt genom sin 

påverkan på andra intressenter kring frågor om hållbarhetsredovisning. Media beskrivs av 

Clarkson (1995) som en sekundär intressent till företaget genom att de kan påverka företagets 

image. Mitchell, Agle och Woods (1997) dynamiska beskrivning av företagets intressenter 

förklarar däremot att media kan gå från att vara sekundär till att bli primär. Detta är även 

uppfattningen i de undersökta företagen, de beskriver exempelvis hur olika nyheter i media 

kan kräva uppmärksamhet av företaget, både genom positiva och negativa bemärkelser. 

Däremot anses media inte alltid vara en pålitlig källa, detta gör att legitimiteten kan skifta från 

att vara närvarande till att gå emot företagens värderingar.  

Mitchell, Agle och Wood (1997) skriver om hur olika intressenter kan samarbeta för att uppnå 

fler attribut men även hur en intressent kan ta till sig fler attribut. Som ovan nämnt kan media 

påverka samhället och därmed skapa en grupp med fler attribut som kumulativt kan leda till 

att de får större betydelse av ledningen. Utifrån Mitchell, Agle och Woods (1997) resonemang 

och ovanstående analys rör sig media mellan att vara en passiv intressent och en farlig 

intressent samt med hjälp av ytterligare intressenter hamna i kategorin för avgörande 

intressenter. 

5.2.6 Staten  

Intuitivt har staten har stor makt genom deras förmåga att införa nya lagar och regleringar 

samt straffa de företag som inte följer dessa lagar. Legitimiteten hos staten bygger på att 

företag arbetar mot att följa statens regelverk för att undvika utökade kontroller och 

regleringar. Gago och Antolin (2004) bekräftar statens makt och legitimitet i deras forskning. 

De kommer till att staten är den intressenten som anses betydande i frågor om miljöarbete. 

De visar även på hur statens betydelse är länkad till att de har hög grad av alla tre attribut. 

Deras undersökning gjordes på företag i Spanien vilket även är det land med flest medlemmar 
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i UNGC (UNGC 2017d). Vår undersökning som riktar in sig mot Bosnien visar också att 

intressenten staten anses ha makt och legitimitet. Samtliga företag ser att staten har 

möjlighet att straffa företagen om de inte följer införda lagar och regleringar. Analysen av 

företagens arbete med etiska och filantropiska förväntningar visar att samtliga företag 

arbetar för att ta ansvar förbi de nödvändiga legala förväntningarna. Företagen visar därmed 

att de förhåller sig till lagen vilket ger staten hög grad legitimitet. Staten anses alltså ha makt 

och legitimitet i frågor om hållbarhetsredovisning. Utifrån Mitchell, Agle och Woods (1997) 

teorier om kategorisering anses staten vara en dominant intressent.  

För att staten ska bli avgörande för att företaget ska redovisa hållbarhetsinformation krävs 

att företagen upplever deras krav och förväntningar på hållbarhetsredovisning som 

brådskande angelägenheter. Inget av företagen kände av något sådant krav eller 

förväntningar. Mitchell, Agle och Wood (1997) argumenterar för att dominanta intressenter 

kommer vara betydande för företaget eftersom att de med brådskande angelägenheter 

snabbt kan bli avgörande intressenter. Detta är fallet med staten i frågan om 

hållbarhetsredovisning. Staten anses ha makt och legitimitet och med ett brådskande krav på 

hållbarhetsredovisning hade företagen varit tvungna att tillfredsställa deras krav.  

5.2.7 Ytterligare intressenter 

Att båda företag som idag redovisar hållbarhetsinformation också inkluderade det globala 

samhället visade på att de ser förväntningar från denna intressent som legitima. Däremot 

antyddes inte någon större makt eller brådskande angelägenheter från denna intressent utan 

mer att företaget ansåg mer att det globala samhället har rimliga förväntningar på hållbarhet 

och att företagen kan redovisa detta. Vad Mitchell, Agle och Wood (1997)  säger om 

godtyckliga intressenter passar väl in på denna intressent eftersom de saknar makt och 

brådska men anses ändå tillhöra företagets intressenter. Mitchell, Agle och Wood (1997) 

menar att intressenter med bara attributet legitimitet kan ses som intressenter i just arbetet 

med ansvarstagande. 

5.2.8 Kategorisering av intressenter 

Utifrån analysen kan intressenterna till de företag som redovisar hållbarhetsinformation 

appliceras på MAW-modellen efter deras upplevda attribut. Som figuren nedan visar är 

kunderna den enda avgörande intressenten när det kommer till företagens 
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hållbarhetsredovisning. Staten och det lokala samhället blir dominanta intressenter då de 

besitter både legitimitet och makt. Dessa två intressenter har potential att bli avgörande om 

de skulle ställa tydliga krav på företagen att redovisa hållbarhetsinformation. Media har i 

grunden makt genom vad Mitchell, Agle och Wood (1997) beskriver som symbolisk makt. 

Däremot har de ingen direkt relation till företagen i allmänhet och ställer heller inte 

brådskande krav i dagsläget. Empirin indikerar dock att media har förmåga att ställa legitima 

krav och bli en dominant intressent till företagen om kraven är i likhet med det lokala 

samhällets förväntningar. Är kraven brådskande men inte legitima blir media istället en farlig 

intressent till företaget, därav har media en förmåga att röra sig i modellen. Anställda anses 

legitima men saknar makt i frågor om hållbarhetsredovisning, detsamma gäller det globala 

samhället. I frågor om hållbarhetsredovisning anses intressenter inte placeras på kartan över 

intressenter och saknar därför helt betydelse för ledningen i detta arbete. 

 

Figur 1.5 Kategorisering av intressenter utifrån analysen. Egen konstruerad 
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6 Slutsats 

Syftet med studien var att skapa förståelse för hur företagsledningens uppfattning av 

intressenters makt, legitimitet och brådskande angelägenheter kan få dem att redovisa 

hållbarhetsinformation. För att uppnå syftet besvarades forskningsfrågan ”Vilken/vilka, av 

företagsledningen, uppfattade intressentattribut driver företag i Bosnien till att redovisa 

hållbarhetsinformation?” Intressenterna kategoriserades i analysen efter Mitchell, Agle och 

Woods (1997) beskrivning av olika intressenttyper utifrån ledningens uppfattning av 

attributen makt, legitimitet och brådskande angelägenheter.  

Slutsatsen är att företag i Bosnien tenderar att framställa en hållbarhetsredovisning då alla 

tre av attributen, makt, legitimitet och brådskande angelägenheter identifierats. Intressenter 

med alla dessa attribut anses mest betydande, och är av intressenttypen "avgörande 

intressenter". Bland företagen som studien omfattade var endast kunder avgörande 

intressenter och därmed den enda intressenten som driver företagen till att redovisa 

hållbarhetsinformation. Företag C och D som tidigare redovisat hållbarhetsinformation, men 

som inte längre gör det, visade inget som tyder på att de skulle ha några intressenter som 

ledningen ser på som ”avgörande intressenter” i frågor om hållbarhetredovisning. De 

undersökta företagen visar därmed en tydlig koppling mellan att ledningen uppfattar samtliga 

intressentattribut, och redovisning av hållbarhetsinformation. Viktigt att ha i åtanke är att vår 

undersökning inte behandlat företagets arbete med hållbarhetsfrågor utan deras redovisning 

av hållbarhetsinformation. 

Kopplingen mellan graden betydelse av intressenter till intressentattributen makt, legitimitet 

och brådskande angelägenheter har bekräftats i tidigare forskning (Agle, Mitchell & 

Sonnenfeld 1999; Gago & Antolín 2004; Parent & Deephouse 2007; Magness 2008). Denna 

studie ämnade istället att förstå hur företagsledningens uppfattning av dessa attribut hos 

intressenter kan få dem att redovisa hållbarhetsinformation. Även om attributen enskilt eller 

i par till viss del kan leda till att en intressent anses betydande visar denna studie att alla tre 

attribut varit identifierade hos företagen som lägger resurser på hållbarhetsredovisning. 

Studien visar att om intressenter uppfattas inneha makt och/eller legitimitet men inte 

brådskande angelägenheter kommer de bedömas som intressenter och mottagare av 

företagets hållbarhetsredovisning. Däremot bidrar de inte till att företaget upprättar denna 
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redovisning såvida de inte ställer sådana krav och därmed även uppfattas ha brådskande 

angelägenheter.  

Vidare styrks Mitchell, Agle och Woods (1997) påstående om att attributen inte är objektivt 

definierade egenskaper utan istället subjektiva variabler. Exempelvis är makt något en 

intressent kan få eller förlora beroende på hur relationen med företaget utvecklas. 

Intressenternas har möjlighet att gå från en viss intressenttyp till en annan i takt med att 

företagets uppfattning av deras makt, legitimitet och brådskande angelägenheter skiftar.  

Trots att alla företag inte framställer hållbarhetsredovisning tyder empirin på att samtliga 

företag arbetar för att ta ett socialt ansvar. Utifrån Carrolls (1991) CSR pyramid tas olika 

grader av fullständigt socialt ansvar både av företagen som redovisar hållbarhetsinformation 

och av de som inte gör det. Att ett socialt ansvar tas trots att det inte redovisas anses 

intressant eftersom företagen då står inför risken att detta ansvar inte blir uppmärksammat. 

Företagen som lämnat UNGC och därmed avslutat sitt arbete med hållbarhetsredovisning 

antydde att incitamenten inte var tillräckligt framstående. Brist på intresse hos kunder och 

obefintliga förmåner från staten gjorde därför att hållbarhetsredovisningen ansågs onödig. 

Detta antyder vidare att företag som inte känner krav på att redovisa hållbarhetsinformation 

inte kommer ha några avgörande intressenter i dessa frågor. Utan avgörande intressenter 

som ställer krav på hållbarhetsredovisning bortser därför företagen från att redovisa sitt 

hållbara arbete.  

7 Diskussion och vidare forskning 
Under studiens gång identifierades kunskap som en faktor som potentiellt skulle kunna öka 

kraven från flera intressenter. I empirin diskuterades med flera intressenter hur bristen på 

kunskap både hos media, staten och samhället begränsade deras möjlighet eller vilja att 

påverka. Således skulle det vara intressant att undersöka huruvida ökad kunskap om 

hållbarhet skulle kunna leda till ökade krav på hållbarhetsredovisning och därmed fler 

intressenter som uppfattas ha brådskande angelägenheter i frågan om 

hållbarhetsredovisning.  

Efter att ha läst på om FN-initiativet UNGC som har som mål att få företag att redovisa 

hållbarhetsinformation insåg vi hur den skiljer sig åt mellan olika länder. Initiativet leds ofta 

lokalt av NGOs som ansöker om detta och det verkar finnas stora skillnaden i hur UNGC leds 
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i olika länder. I Bosnien verkar det som att företagen inte har någon direkt nytta av att vara 

medlem. Vår tanke är att det krävs större påtryckningar från intressenter för att bli medlem 

då en medlem i princip endast får en stämpel om att man redovisar hållbarhetsinformation. 

Samtidigt kräver detta, som flera av företagen vi intervjuade nämnde, mycket resurser. I 

andra länder som Spanien och Österrike som har betydligt fler medlemmar använder sig 

UNGC av sitt stora nätverk för att locka fler medlemmar. De anordnar exempelvis B2B 

nätverkande evenemang. Vidare uppmärksammades att medlemmarna i UNGC i Bosnien ofta 

är större organisationer. Alltså organisationer som ofta har mer resurser vilket skulle kunna 

förklara varför de lite mindre företagen valde att hoppa av.  

Ovanstående diskussion skulle kunna innebära att intressenterna till mindre företag måste ha 

hög grad makt, legitimitet och brådskande angelägenheter för att de ska börja redovisa 

hållbarhetsinformation då deras resurser är mer begränsade.  

I och med att Bosnien sedan en tid tillbaka ansökt om att bli ett EU-land och börjar komma 

allt närmare detta kan det vara intressant att följa hur utvecklingen gällande hållbart arbete 

och hållbarhetsredovisning kommer att vara de närmsta åren. Med EU medlemskapet 

kommer definitivt ett större fokus på hållbarhet att prioriteras politiskt men också i den 

privata sektorn. Båda företag som idag redovisar hållbarhetsinformation såg även det globala 

samhället som en legitim intressent i detta arbete. I takt med att Bosnien närmar sig ett EU 

samarbete är det mycket möjligt att detta synsätt kommer att sprida sig till fler företag. Ett 

EU samarbete inleder exempelvis enklare affärsrelationer med andra EU länder vilket kan leda 

till att företagen känner ökade förväntningar från länder utanför Bosnien.  
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 

 

 

9.2 Bilaga 2  
Intervjufrågor 

Formaliteter 

• Tacka respondenten för att han/hon tagit sig tid att medverka  
• Berättar för respondenten hur intervjun kommer gå till  
• Berättar kortfattat om oss själva  
• Återger i korta drag studiens syfte, forskningsfråga och varför vi tycker att deras företag är 

intressant  
• Redogör de etiska aspekterna  
• Dubbelkolla så att respondenten förstått det ovan nämnda samt ger respondenten att ställa 

frågor 

 

Inledande frågor 

• Kan du berätta kortfattat om ert företag  
• Berätta om din roll och position på företaget 
• På vilket sätt är du inblandad i företagets hållbarhetsarbete  
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Företagens syn på hållbar utveckling 

Enligt FN är Hållbar utveckling en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling omfattar tre 
aspekter; social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.  

Fråga: Vad är hållbart utveckling för er?   

Följdfråga: Vilket ansvar tycker du att företag har för hållbar utveckling?  

 

Företagens sociala ansvarstagande och hållbara arbete 

Ni har kanske hört talas om uttrycket CSR som handlar om företags ansvar mot samhället som sträcker 
sig utöver de ekonomiska och legala ansvaret.  

Fråga: På vilket sätt arbetar ni som företag med frågor om ansvar? 

Följdfråga: Tycker du att ni kan göra mer? Vad?  

 

Företagens syn på hållbarhetsredovisning 

Fråga: Tycker du att det är viktigt att företag redovisar om sitt ansvar och arbete om hållbarhet genom 
så kallade hållbarhetsredovisningar?  

Följdfråga: Varför är det viktigt?     

  

Fråga: Redovisar ni ert arbete kring frågor om hållbarhet idag?  

Följdfråga: På vilket sätt? 

Följdfråga: Vart och till vem? 

   

Fråga: Anser du att den redovisningen ni gör idag är nog för att visa företagets bete med hållbarhet? 

Följdfråga: Vad är det som fattas?  

  

Fråga: Har ni märkt av några konkreta följder av er hållbarhetsredovisning? 

Följdfråga: Hur påverkade det företaget?  

  

Företagens syn på deras intressenter 

Fråga: Anser ni att vissa intressenter är viktigare än andra?  

Följdfråga: Vad är det som gör de viktigare?   
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        MAKT  LEGITIMITET BRÅDSKANDE 
ANGELÄGENHETER  

     

  Hur uppfatta makt 
hos intressenten? 

Anses intressenterna 
krav rimliga? 

Spelar det roll om 
kravet anses 
brådskande? 

ANSTÄLLDA  

  

-Tror du att era 
medarbetare har 
förmåga och kapacitet 
att påverka er till att 
arbeta hållbart och 
hållbarhetsredovisa? 

- Om ja, på vilket sätt? 

- Om nej, varför? 

-Hur har de anställda 
påverkat ert arbete med 
hållbarhet och 
hållbarhetsredovisning, 
exempelvis att gå med i 
UNGC   

  

- Är det rimligt att era 
anställda ställer krav på 
er att ta socialt ansvar 
och hållbarhetsredovisa?  

- Varför?  

- Tas hänsyn till anställda 
i arbetet med hållbarhet 
och 
hållbarhetsredovisning? 

- Hur involverade är de 
anställda i arbetet med 
hållbarhet och 
hållbarhetsredovisning? 

- Hur viktiga tror du era 
anställda anser att 
deras krav på 
hållbarhet och 
hållbarhetsredovisning 
är? 

- Tror du era anställda 
är känsliga för hur lång 
tid det tar för deras 
krav på hållbarhet att 
hanteras? 

- Känner ni av att era 
anställda idag ställer 
krav på er att ta ett 
större ansvar utöver 
lagen? 

KUNDER --Tror du att era kunder 
har förmåga och 
kapacitet att påverka er 
till att arbeta hållbart 
och 
hållbarhetsredovisa? 

- Om ja, på vilket sätt? 

- Om nej, varför? 

-Hur har era kunder 
påverkat ert arbete med 
hållbarhet och 
hållbarhetsredovisning, 
exempelvis att gå med i 
UNGC   

 

- Är det rimligt att era 
kunder ställer krav på er 
att ta socialt ansvar och 
hållbarhetsredovisa?  

- Varför?  

- Tas hänsyn till era 
kunder i arbetet med 
hållbarhet och 
hållbarhetsredovisning? 

- Hur involverade är era 
kunder i arbetet med 
hållbarhet och 
hållbarhetsredovisning? 

  

- Hur viktiga tror du era 
kunder anser att deras 
krav på hållbarhet och 
hållbarhetsredovisning 
är? 

- Tror du era kunder är 
känsliga för hur lång tid 
det tar för deras krav 
på hållbarhet att 
hanteras? 

- Känner ni av att era 
kunder idag ställer krav 
på er att ta ett större 
ansvar utöver lagen? 

LEVERANTÖRER --Tror du att era 
leverantörer har 
förmåga och kapacitet 
att påverka er till att 
arbeta hållbart och 
hållbarhetsredovisa? 

- Är det rimligt att era 
leverantörer ställer krav 
på er att ta socialt ansvar 
och hållbarhetsredovisa?  

- Varför?  

- Hur viktiga tror du era 
leverantörer anser att 
deras krav på 
hållbarhet och 
hållbarhetsredovisning 
är? 
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- Om ja, på vilket sätt? 

- Om nej, varför? 

-Hur har era 
leverantörer påverkat 
ert arbete med 
hållbarhet och 
hållbarhetsredovisning, 
exempelvis att gå med i 
UNGC   

  

- Tas hänsyn till 
leverantörer i arbetet 
med hållbarhet och 
hållbarhetsredovisning? 

- Hur involverade är era 
leverantörer i arbetet 
med hållbarhet och 
hållbarhetsredovisning? 

- Tror du era 
leverantörer är känsliga 
för hur lång tid det tar 
för deras krav på 
hållbarhet att 
hanteras? 

- Känner ni av att era 
leverantörer idag ställer 
krav på er att ta ett 
större ansvar utöver 
lagen? 

LOKALA 
SAMHÄLLET   

  

  

  

  

-Tror du att det lokala 
samhället har förmåga 
och kapacitet att 
påverka er till att arbeta 
hållbart och 
hållbarhetsredovisa? 

- Om ja, på vilket sätt? 

- Om nej, varför? 

-Hur har det lokala 
samhället påverkat ert 
arbete med hållbarhet 
och 
hållbarhetsredovisning, 
exempelvis att gå med i 
UNGC   

 

  

- Är det rimligt att det 
lokala samhället ställer 
krav på er att ta socialt 
ansvar och 
hållbarhetsredovisa?  

- Varför?  

- Tas hänsyn till det 
lokala samhället i 
arbetet med hållbarhet 
och 
hållbarhetsredovisning? 

- Hur involverade är det 
lokala samhället i 
arbetet med hållbarhet 
och 
hållbarhetsredovisning? 

  

- Hur viktiga tror du det 
lokala samhället anser 
att deras krav på 
hållbarhet och 
hållbarhetsredovisning 
är? 

- Tror du det lokala 
samhället är känsligt för 
hur lång tid det tar för 
deras krav på 
hållbarhet att 
hanteras? 

- Känner ni av att det 
lokala samhället idag 
ställer krav på er att ta 
ett större ansvar utöver 
lagen? 

MEDIA  -Tror du att media har 
förmåga och kapacitet 
att påverka er till att 
arbeta hållbart och 
hållbarhetsredovisa? 

- Om ja, på vilket sätt? 

- Om nej, varför? 

-Hur har media påverkat 
ert arbete med 
hållbarhet och 
hållbarhetsredovisning, 
exempelvis att gå med i 
UNGC   

 

- Är det rimligt att media 
ställer krav på er att ta 
socialt ansvar och 
hållbarhetsredovisa?  

- Varför?  

- Tas hänsyn till media i 
arbetet med hållbarhet 
och 
hållbarhetsredovisning? 

- Hur involverade är 
media i arbetet med 
hållbarhet och 
hållbarhetsredovisning? 

  

- Hur viktiga tror du 
media anser att deras 
krav på hållbarhet och 
hållbarhetsredovisning 
är? 

- Tror du media är 
känsliga för hur lång tid 
det tar för deras krav 
på hållbarhet att 
hanteras? 

- Känner ni av att media 
idag ställer krav på er 
att ta ett större ansvar 
utöver lagen? 

STATEN  -Tror du att staten har 
förmåga och kapacitet 
att påverka er till att 

- Är det rimligt att staten 
ställer krav på er att ta 

- Hur viktiga tror du 
staten anser att deras 
krav på hållbarhet och 
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arbeta hållbart och 
hållbarhetsredovisa? 

- Om ja, på vilket sätt? 

- Om nej, varför? 

-Hur har de anställda 
påverkat ert arbete med 
hållbarhet och 
hållbarhetsredovisning, 
exempelvis att gå med i 
UNGC   

 

socialt ansvar och 
hållbarhetsredovisa?  

- Varför?  

- Tas hänsyn till staten i 
arbetet med hållbarhet 
och 
hållbarhetsredovisning? 

- Hur involverade är 
staten i arbetet med 
hållbarhet och 
hållbarhetsredovisning? 

  

hållbarhetsredovisning 
är? 

- Tror du staten är 
känsliga för hur lång tid 
det tar för deras krav 
på hållbarhet att 
hanteras? 

- Känner ni av att staten 
idag ställer krav på er 
att ta ett större ansvar 
utöver lagen? 

 

Ytterligare intressenter 

Fråga: Utöver de intressenter vi har diskuterat hittills, skulle du säga att det är några fler aktörer som 
anses betydande för verksamheten? 

Avslutning 

Fråga: I Sverige är det väldigt vanligt att företag redovisar hållbarhet. Exempelvis har vi många fler 
medlemmar i UNGC. Vad tror du att anledningen till detta skulle kunna vara?   

Fråga: Har du någonting du skulle vilja lägga till angående temat vi har diskuterat som du tror är 
relevant men som du inte besvarat? 


