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Abstrakt 

Grunden för studien har varit David L. Raineys intressentmodell. Genom att 

anta ett socialt perspektiv inom hålbarhetsarbetet menar Rainey att 

ekologiska och ekonomiska aspekter inkluderas i arbetet samt att det är 

genom det sociala perspektivet som framgångar för en ännu bättre framtid 

startas tillsammans med företagets intressenter och omgivning. Syftet för 

studien är att skapa en övergripande förståelse för hur små företags 

hållbarhetsarbete kan förbättras genom att undersöka hur representanter från 

små företag beskriver sitt hållbarhetsarbete med hjälp av Raineys 

intressentmodell. Frågeställningen har varit: Hur kan små företag utveckla 

sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt av Raineys intressentmodell? En 

deduktiv ansats har använts med kvantitativ metod som grund och en 

webenkät baserade på Rainey intressentmodell utgjorde verktyget för 

insamlingen av forskningsdata. Resultatet är tillämningsbart på de företag 

som ingått i studien. Resultatet visar att företagsrepresentanterna anger att de 

arbetar i mycket hög grad med hållbarhet, men att det finns vissa delar i 

verksamheterna som ses som mer riskfyllda. I slutsatsen utpekas delområdet 

Aktörer i samhället ut som det delområde som de medverkande företagen bör 

arbetar mer med. Det är det delområde av de fyra som ingår i modellen som 

företagarna anger att de arbetar med i lägst utsträckning och samtidigt ser 

störst risk för att negativ kritik framkommer vid en extern granskning. Det är 

också det delområde som sticker ut mest i en granskning av kritiska områden 

i verksamheten. För att förbättra sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt av 

Raineys modell behöver företagen skapa kommunikationsvägar, rutiner och 

eventuellt riktlinjer för att kunna följa och hålla kontakt med företagets 

intressanter. 

 

Nycklord: Hållbar utveckling, små företag, företagande, intressentmodellen, 

företags intressenter, social hållbarhet  



 

Tack 

Jag vill börja med att rikta ett stort tack ansvariga personer i de tre 

företagskluster som deltagit som respondenter i uppsatsen samt rikta ett stort 

tack till de företagare som tog sig tid att besvara enkäten. Utan er hade 

uppsatsen aldrig kunnat genomföras.  Jag vill också tacka min handledare 

Annika Schilling för utvecklande tankar och idéer under uppsatsskrivandet, 

dina tankar har utmanat mig och gjort uppsatsen lärorik i många 

dimensioner. Tack till mina studiekamrater för de tankar och idéer ni lämnat 

under hela studietiden. Sist vill jag avsluta med ett stort tack till min familj 

som underlättat när belastningen varit som störst och till mina vänner som 

alltid visar att ni står bakom mig. Tack för att ni finns!  

 

Evelina Envall, Ljusdal 10/1 2019 

 

  



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning 1 

1.1 Bakgrund 1 

1.2 Problematisering 2 

1.3 Syfte och frågeställningar 5 

1.4 Avgränsning 5 

1.5 Disposition av uppsats 6 

2 Teoretisk referensram 7 

2.1 Teoretiska begrepp 7 

2.1.1 Hållbarhet och hållbar utveckling 7 

2.1.2 Socialt ansvarstagande 9 

2.1.3 Filantropi och filantropiskt synsätt 10 

2.1.4 Risk och riskbedömning 10 

2.2 Raineys intressentmodell 11 

2.2.1 Internt – Anställda och underentreprenörer 14 

2.2.2 Internt – Företagets ledning 15 

2.2.3 Externt – Kunder och marknader 16 

2.2.4 Externt – Aktörer i samhället 18 

3 Metod 20 

3.1 Val av metod och forskningsdesign 20 

3.2 Urval, population och urvalsstorlek 21 

3.3 Utformning av enkät, genomförande och insamling av data 23 

3.4 Tolkning av hållbarhet och risk i givna svar 26 

3.5 Analys, sammanställning och tolkning av resultat 28 

3.6 Reliabilitet, replikerbarhet och validitet 32 

4 Resultat 34 

4.1 Beskrivning av enkätens respondenter 34 

4.2 Arbetar företagen med hållbarhet? 35 

4.2.1 Resultat vid direktfråga 35 

4.2.2 Resultat -Sammanställning av alla enkätsvar 36 

4.3 Uppdelat efter modellens fyra delområden 38 

4.4 Uppdelat efter delområde 40 

4.4.1 Anställda och underleverantörer 40 



 

4.4.2 Företagets ledning 43 

4.4.3 Kunder och marknader 46 

4.4.4 Aktörer i samhället 48 

4.5 Sammanställning av snitt för de 26 verksamhetsområdena 51 

5 Analys 56 

5.1 Socialt ansvarstagande 56 

5.2 De fyra delområdena utifrån Raineys modell 58 

5.2.1 Anställda och underleverantörer 58 

5.2.2 Företagets ledning 60 

5.2.3 Kunder och marknader 63 

5.2.4 Aktörer i samhället 64 

5.3 Analys ur det interna och externa perspektivet 67 

6 Diskussion 69 

6.1 Vems tolkning av hållbarhet ska gälla? 69 

6.2 Ett filantropiskt perspektiv 70 

6.3 Förankrat hållbarhetsarbete 72 

6.4 Global hållbarhet eller hållbarhetsarbete i företaget 74 

7 Slutsats 75 

7.1 Svar på studiens problemformulering 75 

7.2 Bidrag till aktuell forskning 78 

8 Förslag på vidare forskning 80 

9 Litteraturförteckning 82 

 

Bilagor  

A  Original Raineys Intressentmodell                                B1 

B  Enkät     B2 

C  Följebrev till enkäten     B9 

 



 

   1(95) 

 

1 Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till uppsatsen. Med hjälp av 

problemdiskussion och problemformulering förklaras relevansen av 

uppsatsen och de valda forskningsfrågorna. Därefter presenteras uppsatsens 

syfte, avgränsning och disposition. 

1.1 Bakgrund 

Studien har ett fokus kring hur företag arbetar med hållbarhet. Med ett 

intresse för att få mer kännedom om hållbarhetsarbete i små företag inledde 

jag terminen med att läsa forskningsrapporter och nedan följer några av de 

intressantaste forskningsresultaten jag fann i ämnet. Forskarma Villabón och 

Fernández (2015) fann i sin studie kring hållbarhet att antalet anställda i 

företaget påverkar företagets engagemang för miljöskydd samt engagemang i 

lokalsamhället eller globala hållbarhetsfrågor. Det visade sig finnas ett 

samband mellan ett mer ansvarsfullt beteende och företag med fler än 50 

anställda.  Ju fler anställda personer ett företag har, desto större förväntningar 

finns ofta på att arbeta med olika certifieringsstandarder som finns i 

respektive land. Keeble (2003) är inne på samma linje då hans studier visar 

att i vilken bransch och i vilket land eller område företaget verkar i, i hög 

grad påverkar hållbarhetsarbetet i företaget. Liknande visar Roberts (1992) i 

sin studie kring börsnoterade företag och socialt ansvar. Studien visar att 

företagets strategiska hållning och ekonomiska resurser, företagets storlek 

och företagets synlighet i media var faktorer som påverkade företagens 

arbete kring och med hållbarhet. Adams (2002) har i sin forskning funnit att 

både interna som externa faktorer påverkar företagen oavsett storlek. Men de 

avgörande faktorerna för små och medelstora företagens i hållbarhetsarbetet 

är tre faktorer vilket utgörs av vilket land företaget ligger i 

(verksamhetsland), storleken på företaget och företagets egen kultur. 
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Samtidigt visar Jenkins (2006) studie att små och medestora företag inte är 

lika oroade över sitt företags rykte på samma sätt som stora företag är. Detta 

gör att de därför kan fokusera mer på sina anställda och lokalsamhället.  

Jag kan därmed dra en generell slutsats att forskningen visar att, för större 

företag, påverkar det land som företaget verkar i med lagar och regler samt 

företagets storlek hållbarhetsarbetet. Ju större ett större företag blir desto fler 

personer, inkluderat anställda, kunder och personer från andra organisationer, 

finns som kan kontrollera, följa och granska företagen.  

 

1.2 Problematisering 

Forskarna verkar vara rätt överens om att större företag förväntas arbeta med 

hållbarhet. Om de inte gör det finns intressenter, dels genom media, som 

granskar dem och på så vis lyfter fram eventuella brister. Men hur ser och 

fungerar hållbarhetsarbetet i mindre företag?  Ingen av de studier jag funnit 

fördjupar sig i ämnet och det finns ett tomrum att fylla. Det gör frågan: Hur 

kan hållbarhet mätas i ett företags verksamhet på ett aktuellt och uppdaterat 

vis i?   

Efter flera teorisök fann jag först Roberts (1992) som menar att i framtidens 

modeller som förklarar företagande ligger kraften i att lyckas beskriva 

hållbarhet i form av det sociala ansvaret och samtidigt förklara vilka 

förväntningar som finns kring ett företags sociala ansvar. Stakeholderteorin 

(översatt till intressentmodellen) fokuserar på ett företags omgivning och 

vilka organisationer, kunder, myndigheter och liknande som har intresse av 

företaget. Roberts menar att det är intressant att använda intressentmodellen 

som en teoretisk grund för att analysera effekterna av ekonomiska 

prestationer, strategisk hållning, socialt ansvar samt intressenternas makt på 

olika nivåer i företagets verksamhet. Att spegla sina intressenters motiv och 
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agendor ges insikter och perspektiv kring det sociala-, politiska- och 

ekonomiska yttre tryck som han menar med stor sannolikhet påverkar en 

organisations beslut och grad av samhällsansvar idag. 

Freeman (2010) menar i sin tur att fyra olika samhällsförändringar har 

påverkar samhällsutvecklingen och starkt bidragit till företagens ökade krav 

på hållbarhet i verksamheten. Dessa fyra menar han är avreglering av 

marknader, öppenhet för politisk påverkan, framväxt av sociala och 

ekologiska värderingar samt en explosion av informationsteknik vilket gör 

det möjligt att kommunicera världen runt på ett snabbare och effektivare sätt 

än tidigare. Utvecklingen har också öppnat upp för ytterligare konkurrens 

och de externa aktörers påverkan till ett företag. Detta kan medföra 

upplevelsen att affärsverksamheter är mer föränderliga, komplexa och osäkra 

idag då fler involverade har makten att påverka företagets verksamhet direkt 

eller indirekt. Han menar att individer och grupperingar idag kan påverka 

företag och dess relationer med sina intressenter drastiskt i form av påverkan 

av regeringar, miljöaktivister, intressegrupper, media och till och med av 

olagliga grupperingar.  Om företag kan utläsa sina intressenters olika 

intressen kan de bättre hantera sina beslut.  

 

Utifrån det menar Freeman (2010)  att det behövs ett nytt sätt att tänka på för 

företag och dess ledning för att kunna följa utvecklingen. Han utvecklar det 

med att det behövs en till dimension där de externa krafter som påverkar ett 

företag ingår för att kunna förstå de förändringar som påverkar verksamheten 

och dess intressenter.  Om du förstår vilka dina intressenter är och vad som 

skapar värde för dem ger det dig kunskapen att ta företagsutvecklingen i 

företaget till en ny dimension. Freeman menar att det dock kräver ett 

förändrat tankesätt. Dels fordras det att företagets ledning och de anställda 

utökar sitt fokus på företagets verksamhet till att även fokusera på vad som 

händer utanför företaget på ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv. 
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Tankesättet inkluderar även företagets ledning och anställda att öppna upp 

för tanken att alla i organisationen kan arbeta med att skapa värde eller 

värderingar för företagets intressenter genom att lyfta in ett det socialt 

perspektiv av hållbarhet i verksamheten.   

 

Rainey (2006) menar att företag idag bör ses som sociala enheter som skapar 

resultat genom människor för människor. Han menar att ett företag som 

bortser från att enbart generera vinst till ägarna eller aktieägarna och 

maximera företagets värde, och istället fokuserar på att tillgodose behov och 

önskemål hos kunder, intressenter, anställda och sin omgivning når längre. 

Speciellt då social hållbarhet tillgodoses då det gynnar både företagandet och 

kunderna. De sociala målen ses som idag som det mest kritiska och 

avgörande för att lyckas med att generera vinst till företaget på kort som 

såväl lång sikt. 

 

Freeman (2010) menar att ett företag som fokuserar på att jobba enbart för att 

ledningen eller ägarna på företaget ska vara nöjda ur ett internt perspektiv 

behöver ändra sitt tänkande för att följa med i utvecklingen. Missar ett 

företags ledning att ta till sig sina externa intressenter misslyckas de också 

med att se potential för nya källor för tillväxt och innovation. Företagets 

ledning behöver förändra sin prioritet vid beslut och ta in det externa 

perspektivet också. Om enbart ledningens intressen styr organsationens 

beslut missas flera av de övriga intressenternas intressen. Om de externa 

intressena tillvaratas har utvecklingen drivits framåt. De interna och externa 

intressena kan i många fall gå hand i hand. Vidare menar han också att 

företag gått från en typ av verklighet till en mer rörlig riktning. Detta gör att 

den förutsägbarhet och stabilitet som fanns tidigare är förändrad och kräver 

andra metoder än tidigare hos företagets ledning. 
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Ett företags intressenter har därmed stor betydelse anser flera forskare inom 

hållbarhet. Den sociala dimensionen har kommit att få en allt större betydelse 

i arbetet både praktiskt och teoretiskt. Rainey (2006) menar att som 

företagare behöver du först ha koll på dina intressenter innan du kan göra en 

analys och strategi för att därefter kunna utforma ett företags hållbarhetsplan 

och definiera hållbarhetsarbete.  

 

Utifrån Raineys forskning av intressenter finner jag det högst intressant att 

inrikta studien till att applicera Raineys intressentmodell gentemot 

verksamheten i små företag med 0-49 anställda. För att sedan kartlägga hur 

verksamheten ser ut utifrån modellens olika delområden och respektive 

verksamhetsområden med social hållbarhet som utgångspunkt.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet för studien är att skapa en övergripande förståelse för hur små företags 

hållbarhetsarbete kan förbättras genom att undersöka hur representanter från 

små företag beskriver sitt hållbarhetsarbete med hjälp av Raineys 

intressentmodell. 

Syftet har lett vidare till följande frågeställning:   

Hur kan små företag utveckla sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt av 

Raineys intressentmodell? 

 

1.4 Avgränsning 

Studien avgränsar sig till att studera små företag med upp till 49 anställda 

verksamma i landsbygdskommuner i södra Norrland. Då intresset är att 

skapa en övergripande bild över nuläget har studiens insamling av data 
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avgränsats till att omfatta hur representanter för små företag uppfattar 

hållbarhetsarbetet i sitt företag vid tidpunkten för studien.   

 

1.5 Disposition av uppsats 

Med avsikt att rapporten ska bli så tydlig och lättläst som möjligt har den 

dispositionerats med ett första inledningskapitel där bakgrund, 

problemdiskussion och problemformulering tas upp tillsammans med 

frågeställningar, syfte och avgränsning. I det andra och teoretiska kapitlet 

presenteras de teorier som använts i studien för att ge en teorietisk insikt i 

forskningsområdet. I kapitel tre presenteras de metoder som har använts i 

studien tillsammans med en beskrivning om hur urval samt arbetet med 

framtagande av enkät och analys av resultatet har genomförts.  Det efterföljs 

av resultat, där fjärde kapitlet innehåller flera sammanställningar från 

enkätinsamlingens data. I analyskapitlet, som utgör det femte kapitlet, 

diskuteras teorierna i förhållande till den empiriska studien. I sjätte kapitlet 

presenteras arbetets slutsatser där svar på forskningens två frågeställningar 

samt hur syftet för studien fyllts tas upp. Vilket följs av ett sjunde och 

åttonde kapitel där en reflektion samt förslag till vidare forskning ingår. 

Längst bak finner du en källförteckning med alla källor som använt i studien 

samt figurförteckning.  
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2 Teoretisk referensram 

Teorier kan beskrivas som något som föregår den praktiska forskningen.  

I detta avsnitt redovisas de teorier som anses relevanta för genomförandet av 

forskningen och besvara problemformuleringarna.  
 

2.1 Teoretiska begrepp 

2.1.1 Hållbarhet och hållbar utveckling 

En av rapport som haft en stor betydelse när det kommer till att introducera 

begreppet hållbarhet för det globala samhället Brutlandrapporten som skrevs 

av Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av FN i slutet 

av åttiotalet. Brutlandsrapportens definition var en av de första kända 

definitionerna kring hållbarhet och har används frekvent världen runt. 

Hållbar utveckling definieras som:  

 ”Med hållbarhet menas en utveckling som tillfredsställer dagens 

   behov utan att äventyrakommande generationers möjligheter  

  att tillfredsställa sina behov” 

   (Report of the World Commission on Enviroment    

    and Decelopment: Our Common Future, 1987)  

Dahlin (2014) delar in hållbarhet i tre dimensioner, social, ekologisk och 

ekonomiskt. De tre dimensionerna påverkar varandra och att alla tre bör tas i 

beaktande i relation till varandra för att hållbarhet ska uppnås. För att vara 

hållbar behöver produkten eller lösningen vara hållbar i alla tre 

dimensionerna samtidigt. Om en dimension får för högt fokus påverkar det 

oftast någon av de andra dimensionerna negativt. Det absoluta målet är att 

alla tre dimensionerna ska vara i jämvikt alternativt inte påverka någon av de 

andra dimensionerna negativt, vilket kan vara en utmaning när det omsätts 

till operativt genomförande.  
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Buckingham (2007) menar att syftet med hållbarhetsarbetet behöver 

diskuteras och då främst i vilken grad man önskar att saker ska bestå, då det 

påverkar graden av hållbarhetsarbete. Vems perspektiv ska följas? Innebär 

hållbarhet att något ska bevaras på den nivå som livsstandard och kvalitet är 

nu? Eller att förutsättningarna inte ska förändras på lång sikt? Eller om det 

innebär att framtida generationer ska få det bättre än idag? Beroende på nivå 

får ordet hållbarhetsarbetet helt olika innebörder och konsekvenser. 

Gulliksson (2018) menar att hållbarhet bör ses som ett begrepp som behöver 

tas i beaktande och att vägar till ett hållbart samhälle behöver sökas på 

många olika sätt. Om takten som resurser förbrukas idag fortsätter öka 

kommer drastiska åtgärder behöva tas på sikt. Redclift (2005) menar att 

framtidens behov kommer att skilja sig från dagens behov och hållbarhet och 

förväntningar kring hållbarhet behöver tas i beaktande och tas med i 

beräkningarna när företag och organisationer gör långsiktiga strategier eller 

investeringar. Som avslutning avrundas med Aall (2014) som ställer sig 

kritisk till att företag säger sig arbeta hållbart och efterfrågar verklig 

förändring. Aall avgränsade sin studie till företag verksamma i 

besöksnäringen i Norge där han granskade företagens verksamhet utifrån ett 

ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Den slutsats som drogs var att 

den politik om hållbar turism som fördes i Norge och EU snarare upprätthöll 

turismen än att förändra besöksnäringen med dess verksamheter till att bli 

mer hållbar. Aall ställer sig frågan om företag bara använder hållbarhet som 

en trend i marknadsföringen snarare än ändrar företagets verksamhet och 

grundvärderingar. Vilket Aall menar inte alls är hållbarhetsarbete utan 

företagen arbetar har inte förändrat sitt sätt att driva företag i jämförelse med 

hur verksamheten drevs ett visst antal år tidigare.  
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2.1.2 Socialt ansvarstagande 

Socialt ansvar är en fråga som gäller alla typer av företag. Det är viktigt att 

förstå att alla sorter av verksamheter - små och stora, ensamföretag såväl 

partnerskap som stora företag - genom olika sociala ansvarstaganden kan 

arbeta med social hållbarhet och samtidigt förbättra sin relation med sina 

kunder, anställda och samhälle i stort. Till exempel en skobutik som ger 

reklamerade och använda skor till hemlösa. Eller sponsrar ett motionsevent 

för att samla in medel för lokala och nationella insatser för social 

välgörenhet. Att arbeta med social hållbarhet är lika relevant för företag, 

oavsett om de är stora eller små, lokala eller internationella. Även om de 

stora företagen når ut mer nationellt, kan aktiviteterna som små företag 

skapar få större inverkan i det lokala samhället. (Thorne McAlister D., 2005, 

ss. 4-5) (Nancy J., 2000) (Knight J., 2002)  

 

McAlister (2005) definierar att socialt ansvarstagande med att ”Socialt 

ansvarstagande kräver ett formellt åtagande av företaget och att åtagandet 

sedan kommuniceras ut för att tydliggöra företagets samhällsansvariga 

filosofi och engagemang”.  Uttalandet ska utöver att tydliggöra företagets 

filosofi också klargöra tillvägagångssättet som företaget kommer att fullgöra 

sitt ansvar gentemot kunden, dess aktieägare, dess anställda, samhället samt 

natur och miljö. Vidare menar McAlister att utöver ett muntligt och skriftligt 

åttagande för socialt ansvar kräver definitionen också åtgärder och resultat. 

Uttalandet ska beröra företagets samtliga beståndsdelar och ska således gälla 

för hela företagets verksamhet, produkter, marknader och affärsrelationer.  

Många företag som arbetar med socialt ansvar har fört in sitt sociala 

ansvarstagande i sin strategiska kommunikation, i sina uppdrag och vision, 

årsredovisningar samt på webplatser. De påpekar att om ett formellt åtagande 

görs behöver initiativet vara accepterat och besluten väl integrerade hos 

högsta ledningen som både behöver tro och stödja integrationen av arbetet 
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ekonomiskt, juridiskt, etiskt och ur ett filantropiskt helhetsperspektiv i varje 

beslut som tas av företaget, annars har arbetet ingen strategisk betydelse. 

 

2.1.3 Filantropi och filantropiskt synsätt 

Filantropi innebär alla handlingar av välvilja och god vilja, till exempel att 

göra gåvor för välgörenhetsorganisationer, volontärarbete för 

samhällsprojekt och vidta åtgärder för att gynna andra. Filantropi är en viktig 

drivkraft för den ideella sektorn för ekonomisk verksamhet och 

genomförande av sociala eller ideella projekt som gagnar samhället. Ideella 

organisationer utför positiva insatser för samhället men då dessa 

organisationer är beroende av tid, pengar och talanger för att kunna 

genomföra sina insatser kan både individer och organisationer att bidra med 

finansiering, tid, varor eller annat som behövs. (McAlister, Ferell, & Ferell, 

2004) 

 

2.1.4 Risk och riskbedömning 

Den allmänna betydelsen för risk är en värdering av möjligheten till att något 

oönskat skall inträffa. Med risk inom nationalekonomi avses förhållanden när 

det ekonomiska utfallet för en aktör helt eller delvis beror på osäkra faktorer. 

(Ne.se, 2019) Risk bör sättas i relation till ett sammanhang. I samband med 

riskbedömning definieras risk som en kombination av sannolikhet och 

konsekvens. En riskbedömning sker vanligtvis på ett systematiskt som inleds 

med att identifiera risker, mäta eller uppskatta dem och därefter 

rekommendera det handlingsalternativ som ger den mest ändamålsenliga 

kombinationen av risk och nytta. De menar att ansatsen bygger på att 

sannolikheter och konsekvenser kan kvantifieras. Det bästa alternativet är att 

använda stabila dataserier som mäter variabeln som önskas mätas, då det ger 

ett statistiskt hållbart sannolikhetsurval. Empiriska uppskattningar bedöms 
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utifrån tidigare erfarenhet av liknande händelser. Ju mer stabil en 

uppskattning är desto större tillförlitlighet ges till det beräknade resultatet. 

Det är omöjligt att vid en riskbedömning ta hänsyn till alla faktorer, alla 

möjliga händelseförlopp och olika orsakssamband vid riskbedömning. 

(Davidsson, 2003)  

 

Beck (2012) förklarar att risk uppstår genom kunskap. Han menar att en risk 

förminskas eller förstoras genom informationsgivning. Risk ses som en 

kombination av sannolikhet och den konsekvens som kan drabba målet. 

Enligt Rainey (2006) är risk en inbyggd del av att fatta beslut eller inte fatta 

beslut i företagandet och delar upp risker i fem huvudkategorier som företags 

ledning och anställda behöver förhålla sig till ändrade förhållanden och 

trender i näringslivet (företag och konkurrens), osäkerheter och okunskap om 

befintlig teknik, produkter och förlopp (teknisk), förändrade förhållanden och 

intressen hos kunder och intressenter (marknad), osäkerheter och brist på 

kunskap om ny teknologi, produkterna och processer (innovation) samt 

företagets ledning och anställda samt dess nätverks förmåga att utföra och 

överträffa förväntningarna i enlighet med mandat, standarder och 

reglementen (strategiska). 

 

2.2 Raineys intressentmodell 

Rainey (2006) har utformat en modell där olika intressenter bestående av 

individer, grupper och organisationer som har relationer med företaget ingår. 

Grunden till modellen anger han kommer från GRI (2018) som är en 

internationell organisation för global hållbarhet. Rainey (2006) menar att 

intressenterna påverkar företaget direkt eller indirekt genom sina handlingar, 

åsikter, beslut och/eller kontrollmekanismer och kan ses ur flera olika 

perspektiv så som stödjande, utmanande, konfronterande eller 

kontrollerande. Detta kan i många fall påverka företagets produkter och 
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tjänsters livscykel. Utöver företagets anställda och ledning kan följande ses 

som exempel på ett företags intressenter: Lokalsamhället, konsumenter, 

föreningar och intressegrupper, miljöaktivister, regeringar, regleringsorgan 

eller myndigheter, internationella organiseringar vilka påverkar näringslivet i 

hög utsträckning. Med ett företags olika intressenter som utgångspunkt har 

Rainey utformat en modell för företag som önskar utveckla eller driva en 

hållbar verksamhet. Rainey baserar hållbarhetsarbetet utifrån att ett företag – 

om det arbetar socialt hållbart – omfamnar de tre dimensionerna av 

hållbarhet genom de krav och förväntningar som ställs genom ett socialt 

ansvarstagande.  

Kärnan i modellen utgör företagets sociala ansvar och modellens belyser hur 

företagets verksamhet påverkar och påverkas av samhället i allmänhet. 

(Rainey, 2006) Modellen utgår ifrån att samhället har ett intresse av att 

arbeta hållbart och har en stark värdegrund kring det. Att samordna och 

hantera intressen mellan de olika delområdena skapar förväntningar på 

företag och deras ansvar för att verka i en hållbar omgivning på såväl kort 

som lång sikt. Rainey menar att det ledande perspektivet är att från ett socialt 

perspektiv uppnå framgång i nuet genom att skapa en ännu bättre framtid 

genom olika värdeskapande processer. Det övergripande målet är att öka 

kundvärdet och fördelarna, förbättra intressenternas relationer och positioner, 

förbättra anställdas och leverantörers möjligheter, resultat och belöningar 

samt öka aktien eller företagets värde. Det kan vara enkelt att maximera 

någon av dessa element, och ofta ligger fokus på aktieägarvärdet trots att den 

verkliga utmaningen är att förbättra alla delområden utifrån den sociala 

dimensionen. Rainey menar att hållbar utveckling innebär ett holistisk 

värdeskapande med fokus i hela samhället, inte bara en lokal 

systemoptimering enskilt i företaget och därför menar han att modellen är 

högst intressant att appliceras mot företags verksamheter. 

I modellen delar Rainey upp intressenterna i tre steg. Först i ett internt och 
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externt perspektiv, därefter i fyra större delområden som i sin tur innehåller 

fem till åtta verksamhetsområden. Allt baserat på intressenternas intresse 

samt roll av, i och för företaget. I det interna perspektivet räknas de 

intressentgrupper som agerar inom företaget, hit hör delområde Anställda 

och underleverantörer samt Företagets ledning (lila området). Till det externa 

perspektivet räknas de intressenter som agerar eller kan agera med företaget 

men är verksamma utifrån. Här ingår också delområdet Kunder och 

marknader samt Aktörer i samhället (rosa området). 

 

Figur 1. Raineys intressentmodell. (Rainey, 2006) 

 

I varje del finns olika intressen och förväntningar på företaget och dess 

ansvar för en hållbar utveckling. Att samordna och hantera intressen mellan 

de olika delområdena skapar förväntningar på företag och deras ansvar för att 

verka i en hållbar omgivning på såväl kort som lång sikt. Nedan presenteras 

vart och ett av de fyra delområdena i modellen mer utförligt. 
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2.2.1 Internt – Anställda och underentreprenörer 

Rainey (2006) menar att alla individer har sociala och personliga intressen 

och därmed individuella agendor som med fördel behöver beaktas i ett 

hållbart företag där de mest grundläggande är rättvis behandling, rätt 

utbildning och en säker och trygg arbetsmiljö. Detta följs av möjligheter för 

personlig utveckling, rätt att påverka sin arbetssituation och trygghet att vara 

sig själv oavsett språk, funktionsvariation, religion, sexuell läggning, kön 

eller vilket land du kommer från. Området inkluderar anställda såväl som 

underleverantörer som tas in i verksamheten. Åtta verksamhetsområden ingår 

i modellen och de omfattar att:  

Delområde – Anställda och underentreprenörer 

A Alla anställda och underleverantörer bör behandlas rättvist och likvärdigt samt ha en 

skälig arbetsbelastning från arbetsgivaren.  

B Alla anställda och underleverantörer i arbete bör ges en lämplig och nödvändig 

utbildning, inskolning och vidareutbildning. 

C Alla anställda bör vara upplysta kring vilka rättigheter och skyldigheter man har samt att 

spårning av brister och risker kontinuerligt görs kring den anställdes arbetsuppgifter.  

D Allas arbetsmiljö bör betraktas som säker och riskfri samt att ett förebyggande risk- och 

hälsoarbete bör ingå. 

E De anställda bör ha möjlighet att kunna påverka sina arbetsförhållanden oavsett typ av 

tjänst eller befattning i företaget samt erbjudas möjligheter för personlig utveckling. 

F Det anställda bör ej utsättas för tvång eller hot och anställningarna regleras med skrivna 

avtal som medger en fri förbindelse från båda parter. 



 

   15(95) 

 

G De anställda får ta del av relevant information för att utföra sitt uppdrag och tydliga rutiner 

för vem de ska vända sig till vid behov av mer information eller vid frågor bör finnas.   

H Arbetsplatsen upplevs som öppen, trygg och säker för alla anställda oberoende av 

religion, sexuell läggning, funktionsvariation, kön eller vilket land du kommer från.  

Figur 2. Delområde – Anställda och underentreprenörer (Rainey, 2006) 

 

2.2.2 Internt – Företagets ledning 

Enligt Raineys (2006) modell ingår fem verksamhetområden som berör 

företagets ledning, till vilket ägare, styrelse och/eller aktieägare räknas. De 

fem delområden utgår från att det är företagets ledning som har det yttersta 

ansvaret för att företaget fullgör sina förpliktelser på så sätt att det förvaltar 

företagets värde och tillgångar samtidigt som verksamheten drivs med 

hållbarhet som bas utifrån företagets förutsättningar. Vilket Rainey menar är 

följande:  

Delområde – Företagets ledning 

A Företagets ledning bör ta ansvar för företagets beslut, utveckling och överlevnad.  

B Företagets ledning har kompetens och kapacitet att leda företaget. 

C Företagets ledning bör ta ansvar för att företagets system, struktur och rutiner kontinuerligt 

säkras och följs upp. 

D Företagets ledning bör återkommande rapportera om företagets nuläge delges både internt 

och externt på ett sådant sätt att det som framgår ger en rättvis och korrekt bild av 

företaget. 



 

   16(95) 

 

E Företagets verksamhet bygger på en långsiktig och stark värdegrund baserad på en 

långsiktig ekonomisk-, ekologisk och social hållbarhet.  

Figur 3. Delområde – Företagets ledning. (Rainey, 2006) 

 

De fem verksamhetområdena och därmed också arbetsuppgifterna menar 

Rainey (2006) utgör var och en viktiga delar för att skapa en social struktur 

inom företaget som stödjer principerna om hållbar affärsutveckling. Vilket 

Rainey menar att ägarna, styrelsen och aktieägarnas är de som är ytterst 

ansvariga. Chefer och ledande befattningshavare behöver förstå och hantera 

både det interna och de externa intressenterna vilket innebär att intressenter 

och infrastrukturen som finns kring dem behöver inkluderas.  Ur ett 

företagsarperspektiv behöver ledarna ha bred kunskap om omvärlden ur ett 

globalt perspektiv för att förstå kontexten till olika intressenter, inklusive 

naturliga (ekologiska) och sociala världen. Rainey menar även att ledarna 

behöver kunna integrera intressenterna i företagets strategier, i verksamheter, 

processer och praxis för att kunna ta de effektiva beslut som krävs för att 

förbättra företaget i jämförelse och i konkurrens mot andra företag. Utöver 

traditionell ledningsfokus behöver företagets ledning fokusera på att 

upptäcka och utnyttja möjligheter, konkurrensfördel och säkerställa framtida 

verksamheter. Det kräver ett ledarskap, med både kompetens och kunskap att 

hantera den komplexitet och företagets förutsättningar på kort och lång sikt.  

 

2.2.3 Externt – Kunder och marknader 

Rainey (2006) menar att det centrala för hållbar framgång är en verksamhet 

som har fokus på sin egen miljöpåverkan och samtidigt fokuserar på 

långsiktigt skydd av människors hälsa och säkerhet. Han menar också att ett 

företags framgång beror på dess lyhördhet mot kunderna och marknader. 
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Kunden förväntar sig generellt lösningar som är ekonomiskt lönsamma med 

ett minimum av fel och negativa effekter samt att produkterna ska vara säkra, 

effektiva och långvarigt hållbar samtidigt som varan eller tjänsten är 

tillverkade eller genomförda ingen eller liten miljöeffekt. För att arbeta 

hållbart med Kunder och markander anger Rainey följande 

verksamhetsområden att ta hänsyn till: 

Delområde - Kunder och marknader 

A Företagets varor och tjänster bör hålla en hög kvalitet. 

B Företaget bör ha framtagna rutiner för hantering vid reklamation, defekter och brister. 

C Företaget bör ha en policy för hur effektivisering av resursförbrukning sker samt rutiner för 

minskad avfallshantering. 

D Företaget bör ta ansvar för att företagets varor och tjänster håller en låg miljöpåverkan och 

att produktens hela livscykel (alla moment) tas i beaktande, även kallat att ta ansvar för 

produkten från vagga till grav.  

E Företaget arbetar med riskreducering för de som använder företagets varor och tjänster.  

Figur 4 Delområde – Kunder och marknader. (Rainey, 2006) 

 

Rainey (2006) avslutar sin beskrivning av delområdet Kunder och marknader 

med att de som köper företagets varor förväntar sig att företaget tar ansvar 

för att sköta både inköp, genomförande och även eventuell avfallshantering 

efteråt på ett sådant sätt att det inte påverkar kunden. De vill generellt att 

producenter, distributörer eller regeringar ska föreskriva de åtgärder som 

krävs och att företaget tar det ansvaret.  
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2.2.4 Externt – Aktörer i samhället 

Rainey (2006) menar att det finns många aktörer i samhället som kan ha 

särskilda sociala och ekonomiska intressen eller är intresserade av att ta ett 

brett ansvar och åtgärder för allmänhetens hälsa, säkerhet och välbefinnande 

samt för miljön. Det kan vara organisationer som drivs med ideella krafter, 

företag med ekonomiska intressen eller intresseorganisationer. Även 

myndigheter som ofta har olika tillsyningsuppdrag. Rainey menar att ett 

lands regering generellt fattar beslut om lagar och utfärdar förordningar 

direkt för att kontrollera effekterna av affärsbeslut som påverkar samhället. 

Ofta antas lagar som svar på trycket som utövas av intressegrupperingar. På 

detta sätt spelar regeringar en viktig roll för att skapa en balans mellan 

samhället och näringslivets behov och mål. Utvecklingen av 

industrialiseringen, befolkning, tillväxt och välstånd har skapat konsekvenser 

i många samhällen runt om i världen med konsekvenser som restprodukter 

och avfallshantering. Medvetenhet och oron för att hantera effekterna av 

produktion, konsumtion och tillväxt ökar och leder till att många ekonomiska 

och miljömässiga frågor har utvidgats till att bli regionala och globala. 

Intressenterna ser de flesta bekymmer som sociala problem. Samhälle, 

regeringar, företag, intresseorganisationer och enskilda medborgare måste 

samarbeta med lösningar som respekterar olika intressen och mål. 

Intressenterna vill ha förbättrade förutsättningar för människor och miljö 

med en minskaning av negativa effekter och konsekvenser. Regeringarna vill 

sina medborgare väl samtidigt som landet utvecklas och kan regleras med 

lagar, förordningar och ekonomiska insatser. Företagen behöver vara 

kostnadseffektiva, effektiva och lönsamma samtidigt som de eliminerar 

problem, svårigheter, och risker för att leva upp till förväntningar och krav på 

hållbarhet. Det är många aktörer som kan påverka företagen indirekt eller 

direkt och för att arbeta hållbart behöver företagen följa utvecklingen menar 
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Rainey och kategoriserar följande åtta verksamhetsområden att arbeta med 

eller ha koll på:  

Delområde – Aktörer i samhället 

A Rutiner bör finnas för att säkerställa att de lagar och bestämmelser som gäller företaget 

följs och efterlevs. 

B Företaget tar ett lokalt ansvar och att lokalinvånarna besitter önskvärd kunskap om 

företagets verksamhet.  

C Etablerade kontakter för att följa och följa upp vad som händer i företagets eget län och 

region bör finnas.  

D Etablerade kontakter för att följa och följa upp vad som händer på nationell och 

internationell nivå bör finnas.  

E Etablerade kontakter för att följa eller föra dialog med olika intresseorganisationer som 

besitter spetskunskap eller driver nischade frågor som berör företagets bransch är 

intressant för företaget bör finnas.   

F Rutiner för fördelning av roller och ansvar mellan företaget och dess samarbetspartners 

bör finnas och bör vara tydliggjorda innan samarbetet startar. 

G Etablerade kontakter för att följa politiska beslut och/eller driva opinion mot politiker 

bör finnas. 

H   Företaget bör ha god insikt i sina leverantörers verksamhet och värdegrund. 

Figur 5. Delområde – Aktörer i samhället. (Rainey, 2006) 
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3 Metod 

Här presenteras hur studiens har genomförts, vilka grunder den baserats på. 

En presentation av tillvägagångssätet för att samla och bearbeta 

informationen i studien finns beskriven. 

3.1 Val av metod och forskningsdesign 

För insamlingen av materialet till studien har en deduktiv ansats använts. 

Deduktiv metod är enligt Bryman och Bell (2017) lämpligast när forskningen 

utgår från teorier som redan finns och dessa sedan används som grund vid 

insamling av det empiriska material för att därefter använda det insamlade 

underlaget till att undersöka förhållandet mellan hur teori och praktik ser ut, 

vilket kallas att deducera. Då avsikten, efter den teorietiska insamlingen, var 

att använda Raineys intressentmodell som grund i forskningen föll det sig 

naturligt att använda en deduktiv ansats. Som komplement har en kvantitativ 

metod valts. Starrin (1994) beskriver den kvantitativa metoden lämplig att 

använda när en studie fokuseras på att undersöka redan givna och redan i 

förväg definierade företeelser, innebörder eller egenskaper genom att se hur 

de fördelar sig vid en viss situation där det är intressant att undersöka 

sambandet eller olikheter mellan olika delar genom att se hur de fördelar sig i 

en viss population.  Bryman och Bell (2017) menar också att ett kvantitativt 

angreppssätt är lämpligt när urval av teorier följs av insamling av material 

och är starkt ihopkopplad med en deduktiv process. En deduktiv process 

följer ordningen av insamling av teoretiskt material, utformande av en 

forskningsfråga, empirisk datainsamling, sammanställning av resultat och 

därefter en slutsats där frågeställningen besvaras gentemot teori. Då 

frågeställningen är formulerad mot en mer övergripande karaktär där svar 

från många företagsrepresentanter var intressant kändes det naturligt att välja 

kvantitativ metod för studien.  
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I denna forskning har tvärsnittsdesign valts med anledning av att syftet med 

studien var att finna eventuella samband på övergripande nivå mellan 

respondenternas syn på risk samt i vilken grad de arbetar med 

verksamhetsområdena i Raineys modell, det vill säga två olika perspektiv på 

samma verksamhetsområde, med svar från flertalet företag. Tvärsnittsdesign 

innebär att man samlar in data från mer än ett fall vid en viss tidpunkt med 

mål att samla in en viss mängd kvantitativa eller kvantifierbara data som med 

koppling till två eller flera variabler sedan granskas för att upptäcka olika 

samband och mönster. På så vis kan de som besvarar frågorna besvara dem 

under samma tidsperiod och därmed kan resultatet spegla åsikter under en 

viss tidsperiod. Genom att använda tvärsnittsdesign vid insamling av 

empirisk data kan relationen mellan olika variabler studeras. Tvärsnittsdesign 

är starkt ihopkopplat med enkäter och undersökning av flera olika 

grupperingar.  (Bryman & Bell, 2017)  

 

3.2 Urval, population och urvalsstorlek 

Vid en enkätundersökning utgör urvalsprocessen en viktig del av 

forskningen. Vid urval brukar den utvalda gruppen av människor, 

organisation eller avgränsning kallas population. En population består i 

grunden av samtliga i den enhet som man gör sitt urval ifrån. (Bryman & 

Bell, 2017) Då studiens intresse var hållbarhetsarbete hos små företag 

kategoriserade jag först Sveriges alla små företag som population. Med små 

företag avses företag med 0-49 anställda.  

 

När det hade gjorts fanns flera alternativ av tillvägagångsätt för det slutliga 

urvalet. Vid småskaliga enkätundersökningar brukar ett pragmatiskt urval 

användas. Det kan med fördel användas när det gäller svårigheter i att 

beräkna urvalsstorleken ur ett statistiskt perspektiv och istället tillämpa 

studien på en viss gruppering av populationen. (Denscombe, 2018) Ett 
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pragmatiskt urval användes för att avgränsa populationen av små företag i 

Sverige och företag med mer publika verksamheter (ej industrier) 

verksamma på landsbygden. Tre olika företagskluster verksamma på små 

orter i Härjedalen och Hälsingland valdes ut att ingå i studien. Området kan 

även betecknas som södra Norrland. Argumentet för att jag valde företag på 

landsbygden och inte företag verksamma i städer, var främst av personligt 

intresse för företagande på landsbygden. Förfrågan skickades till fem olika 

kluster och tre av dem tackade ja till att delta. De tre kluster som valdes ut är 

företagsföreningar verksamma på tre olika orter. Huvudinriktningen skiljer 

dem åt då ett kluster är verksamt inom besöksnäringen inom kommunen och 

ett är verksamt inom ortens handelsföretag vilket inkluderat resturanger och 

caféer. Det tredje klustret innehåller alla företag som är verksamma på orten.   

 

Om urvalet är litet och alla i populationen deltar kallas det resultat som 

framkommer populationsdata eller censusdata. (Bryman & Bell, 2017) Då 

klustren var relativt små valdes samtliga företag som omfattade målgruppen 

med små företag 0-49 anställda ut att ingå i studien. Detta innebär att 

resultatet av det empiriska materialet utgör populationsdata för de tre 

klustren, men inte för alla små företag i Sverige.  

 

Vid en datainsamling som koncentreras till en allt för homogen population 

finns det risk för att nyanser och variationer som kan vara av intresse inte 

framträder. Vid urvalet av undersökningsgrupp gäller det att skapa 

förutsättningar för att få en variation i hur en undersökningsgrupp uppfattar 

till exempel en och samma företeelse. (Starrin, 1994)  Genom att använda tre 

olika kluster med företag verksamma i flera olika branscher och på flera 

olika orter men med gemensam nämnare att de har 0-49 anställda i företaget 

såg jag att studiens population uppfyllde de önskade förutsättningarna för att 

ge ett intressant och trovärdigt resultat.  
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3.3 Utformning av enkät, genomförande och insamling av data 

Enligt Bryman och Bell (2017) bör en enkät ses som ett verktyg för 

insamling av empirisk data utifrån en uppsättning av påståenden eller frågor 

som respondenterna på egen hand ska reagera på. Det vill säga ofta genom 

att de får en enkät via e-post, via internet eller med vanlig post för att sedan 

fylla i den och returnera till forskaren. Den största fördelen med enkäter är att 

en enkät medger en möjlighet till kontakt med ett större antal respondenter 

under en relativt kort tidsram. Fler fördelar som de nämner är att enkäter 

anses vara snabbare att administrera. Respondenten påverkas inte av en 

intervjuare när svaren fylls i och enkäten kan anpassas till respondenternas 

behov och besvaras när det finns tid och möjlighet. Nackdelar med att 

använda enkäter kan vara att inte följdfrågor kan ställas för att få ännu mer 

nyanserade svar eller att insamling av tilläggsinformation kan göras. En 

enkät innebär ofta ett större bortfall än exempelvis intervjuer.   

Då fördelen med att använda enkät som verktyg vid insamling av material till 

studien övervägde nackdelarna, valdes att verkställa den empiriska 

insamlingen genom en digital enkät.  Enkäten sändes ut i november 2018 och 

var öppen att besvaras under tre veckor.   

 

Enkäten bestod av 13 frågor. Den sista var ställd som en öppen fråga, övriga 

utformades som slutna med färdiga svarsalternativ. Enkätens ändamål var att 

återspegla Raineys intressentmodell ur två perspektiv.  I det första 

perspektivet fick företagarna besvara i vilken grad de arbetade med varje 

intressentkategori genom att välja i vilken grad de instämde i påståendet om 

att de jobbade med varje alternativ. Det andra perspektivet besvarades i 

frågor kring vilken risk företagaren upplevde för negativ kritik vid 

granskning.  På så vis besvarades varje delområde i Raineys modell två 

gångar av respondenterna. Ändamålet var att belysa varje 

verksamhetsområde ur två olika perspektiv och på så sätt öka chansen att 



 

   24(95) 

 

svaren stämmer överens med verkligheten och företagarens egen uppfattning 

i högre grad. Utöver det inleddes enkäten med fyra inledande frågor om antal 

anställda, typ av företag samt syn på hållbarhet. I de teoretiskt kopplade 

frågorna användes enbart slutna frågor, med givna svarsalternativ, där ett av 

de valbara alternativen var ”Ej applicerabart i företaget. Till varje fråga fanns 

även en angiven plats för den som önskade lämna en frivillig kommentar till 

frågan. Värt att notera är att det alternativet endast användes två gånger i alla 

svar.   

I Raineys modell presenteras de 26 delområdena med korta övergripande 

ord. För att kunna omsätta modellen till enkätfrågor översattes enkäten först 

till svenska. Utifrån detta utformades ett hållbart påstående som passade in i 

området. Då till exempel risk för mutor inte är så stor i Sverige anpassades 

vissa frågor till svenska förhållanden.  

 

Figur 6. Bearbetningsprocess Raineys intressentmodell 

 

Påståendet användes sedan till att besvara i hur hög grad 

företagsrepresentanten ansåg att det stämde in på företagets verksamhet. De 

svarsalternativ som hörde till frågan var: Arbetar inte alls med det, Arbetar i 

låg grad, Arbetar med det, Arbetar i hög grad och Arbetar i mycket hög grad 

samt Ej applicerbart i företaget. I det andra perspektivet omformades 
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påståendet till vilken risk företagsrepresentanten såg för att negativ kritik vid 

en extern granskning av företagets verksamhet skulle framkomma. 

Svarsalternativen för frågan var: Mycket stor risk, Stor risk, Delvis risk och 

delvis inte risk, Liten risk och Mycket liten risk samt Ej applicerbart i 

företaget. 

 

Till de frågor som var kopplade till Raineys modell var svarsalternativen 

utformade enligt Likersskala vilket enligt Denscombe (2018) är den 

vanligaste källan vid insamling av empiriskt material i kvantitativ data i 

småskalig forskning i nutid. I en lickertskala uppmanas respondenten att 

besvara frågan genom att ange sin åsikt i en skala med ett fastställt antal steg 

som går från en ytterlighetspunkt till den motsatta ytterlighetspunkten. I en 

lickertskala markerar respondenten i hur hög grad hen instämmer eller tar 

avstånd från ett givet påstående. Genom att numrera skalan och ange en 

siffra till varje svarsalternativ, kan svaren sammanställas på ett systematiskt 

sätt som blir övergripande och lättförståeligt.   

 

 

Figur 7. Exempel på Lickertskala (Denscombe 2018) 

 

Enkäten distribuerades och besvarades genom digitala enkättjänsten 

SurveyMonkey. Innan utskicket gjordes ut till populationen gjordes en 

testenkät som några utvalda företagare som var jämförbara med, men ej 

ingick i, den utvalda populationen fick svara på. Utifrån deras kommentarer 

gjordes några mindre ändringar innan enkäten sändes ut. Enkätfrågornas 

ordning ändrades i början av undersökningsperioden, då det visade sig att en 

stor andel av respondenterna valde att avbryta enkäten halvvägs när frågorna 
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började om och frågorna om risk började ställas. Istället för att separera 

frågorna om vilken grad respondenterna ansåg att de arbetade med och risk 

för varje delområde i modellen integrerades de till att följa varandra. Därmed 

kastades inte respondenterna mellan de olika kategorierna på samma sätt. 

Ändringen blev lyckad och därefter besvarades hela enkäten av 

respondenterna i betydligt högre grad. 

 

En påminnelse sändes ut till samtliga respondenter drygt en vecka efter första 

utskicket. Det var tydligt att svarsfrekvensen ökade vid påminnelsen.  All 

kommunikation med företagarna skedde genom ansvarig person i respektive 

kluster då samtliga trodde att det kunde öka svarsfrekvensen. Likaså erbjöd 

samtliga kluster på en utlottning av några vinster bland de som svarat på 

enkäten på eget initiativ med hopp om att öka svarsfrekvensen.  Vinsterna 

var olika för varje kluster och bestod av lunchlotter, presentkorg eller 

trisslotter. Alla respondenter meddelades också att samtliga svar var 

anonyma och inte gick att koppla samman dem med lämnad mailadress i 

samband med önskemål att få ta del av studiens resultat respektive delta i 

utlottningen som tack för att lämnat svar.   

 

3.4 Tolkning av hållbarhet och risk i givna svar 

När det kommer till forskning kring begrepp och främst hållbarhet finns en 

svårighet att hitta en definition som är allmän och många kan använda. Det 

innebär att det är intressant att reflektera och eventuellt kunna klargöra vad 

respondenterna haft i åtanke när de besvarat enkäten. Utifrån att det är en 

individ som besvarat frågorna: Utifrån vilket perspektiv bedömer 

företagsrepresentanten verksamheten? Kan kunskapen om hållbarhet och vad 

det innebär också påverka i vilken grad som företagsrepresentanten sedan 

anser att företagets verksamhet är hållbar? Är det möjligt att en person som 

är högst miljömedveten och väl insatt i hållbarhetsfrågor kan vara mer kritisk 
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när svar ska ges kring om denne anser att företagets verksamhet än vad 

verksamheten egentligen är? Är det också möjligt med motsaten? Att en 

person som följer samhällets normer och inte tänker på miljöfrågor eller 

aktivt söker hållbarare lösningar ser sin verksamhet som högst hållbar 

därigenom ger en positivare bild av företagets verksamhet och inte upplever 

någon risk för negativ kritik vid en granskning?  Jag tror att kunskapen hos 

de som besvarat enkäten tillsammans med personlig tolkning av företagets 

verksamhet kan påverka svaret. Däremot tror jag att bedömningen mellan en 

person med eller utan fördjupad kompetens eller med eller utan ett intresse 

kring hållbarhetsfrågor inte lämnar och gör skilda bedömningar. Omsatt till 

alla respondenter och till alla enkätens frågor tror jag på att skillnaden kan 

ligga i ett eller i sällsynta fall två steg till vänster eller höger bland 

svarsalternativen.  Det är också intressant att lyfta hur 

företagsrepresentanterna tolkar begreppet risk i sin bedömning. I 

enkätfrågorna används ordet risk som en bedömning och uppskattning, i flera 

fall kan ordet risk ersättas med hur stor chans tror du att.. Eftersom både grad 

av hållbarhet samt grad av risk är tolkningar av respondentens egen 

uppfattning kan sammanfattas att resultatet baseras på representanternas egen 

uppskattning av frågan. Vid utformandet av enkäten togs detta med i 

övervägandet och beslut togs att intresset låg på att få en övergripande 

kartläggning av företagarnas syn i ämnet. Alternativet var att gå fördjupat in i 

ämnet utifrån given tidsram enbart belysa delar av modellen och då i detalj 

klargöra vad skillnaden i uppskattning mellan olika svar innebär. Det 

avgjordes att initialt är det mer intressant att få en övergripande bild av läget 

i företagen och att en sådan fördjupning kan vara ett förslag till vidare 

forskning. Användning av begreppen har påverkat tolkningen av resultatet 

där en medvetenhet om att ett svar kan innebär olika saker för olika 

respondenter tagit med i beräkningarna vid analysen. Med följd att jag i 

mycket liten skala använt mig av enskilda procent i analysen utan fokuserat 

på majoriteten, övergripande trender och låtit mindre avvikelser vara.  
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3.5 Analys, sammanställning och tolkning av resultat 

Bryman och Bell (2017) menar att i god tid innan det praktiska arbetet börjar 

ska den information som önskas samlas in och hur denna information ska 

bearbetas, redovisas och inte minst användas vara klart.  

 

Urvalsförfarandet av undersökningspersoner påverkar sättet du bör analysera 

den data som insamlats. Om urvalet sker utifrån ett strategiskt övervägande 

(så som det pragmatiska urval som användes i studien) bör det kollektiva 

resultatet stå i fokus i analysen och analysen bör ha fokus på att identifiera 

resultat och slutsatser som täcker den större delen av populationen och 

därmed undvika att fokusera på hur stor andel av populationen är och 

jämföra de olika delarna.  (Starrin, 1994) Då de tre kluster som deltog med 

sina medlemsföretag i enkäten är så pass små var avsikten redan från början 

att presentera helheten av de tre klustrens resultat i ett gemensamt resultat, 

inte som tre separata delar. Med insamlingsresultatet klart kunde det 

konstateras att svarsgraden även var för låg för att kunna ställa de olika 

klustren mot varandra. Variationerna blev för små och för osäkra för att det 

skulle vara möjligt att dra någon slutsats. Analysen har därför haft fokus på 

resultat som gäller majoriteten av företagen, typvärden (vilket svarsalternativ 

som fått flest svar på varje fråga) samt i några fall även intressanta 

avvikelser.  

 

Ytterligare en dimension behöver beaktas vid analysen av resultatet. För 

frågor med mätbara svar, så som Lickertfrågor utformades svaren till  

ordinalskalor, alltså svar som kan rangordnas och besvaras med att något 

anses vara större eller mindre i jämförelse, så som hög grad eller låg grad, 

bättre eller sämre. Mätvärdenas summor i en ordinalskala går att 

sammanställa för varje fråga och sedan jämföras med andra, men svaren på 

en fråga kan aldrig beräknas om när flera frågor jämförs vid en analys. 
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(Körner, 2005) Detta medför att de olika svaren i resultatet inte kan jämföras 

med beräkningar mellan varandra, utan enbart kan jämföras utifrån det 

svarsresultat som gavs för varje fråga och där varje fråga kan presenteras och 

dess grad av majoritet kan lyftas fram.  

 

Samma försiktighet att dra slutsatser påtalar Bryman och Bell (2017). När ett 

samband mellan två olika variabler upptäcks i det insamlade materialet. 

Upptäcks ett samband bör man vara medveten om att det är svårt att fastslå 

orsaken till sambandet när endast en metod till exempel en enkät har använts. 

Därmed bör en försiktighet tillämpas innan någon slutsats dras och snarare 

konstatera att det finns någon form av koppling mellan en eller flera 

variabler.  

Mangonine (1995) beskriver antal respondenter som besvarar enkäten med 

en frekvens över 85 % som utmärkt, 70-85 % bra, 60-70 % acceptabelt, 50-

60 % knappt godkänt och under 50 % som oacceptabelt.  För att kunna 

tillämpa det insamlade materialet menar Bryman och Bell (2017) att 

bortfallet inte blir lägre än önskvärda 50 %, det vill säga minst en 

svarsfrekvens av 50 % men tillägger att även om bortfallet är lägre än 50 % 

kan innehållet ändå vara av intresse, men att det innebär att en försiktighet 

vid dragandet av slutsatser ska tillämpas. Ett högt bortfall ökat risken att 

resultatet ger en skev bild av verkligheten.   

Totalt skickades 167 enkäter ut digitalt och 78 svar inkom, varav 46 personer 

besvarade enkätens samtliga frågor. Det ger en svarsfrekvens på 47 %, vilket 

därmed inte kan sägas representera populationen. Svaren, och senare i den 

rapporten även slutsaten, kan snarare sägas representera hur de svarande såg 

på sin verksamhet vid tidpunkten för enkäten och kan ge en inblick i hur det 

ser ur i småföretag med 0-9 anställda i verksamma i publika verksamheter på 

landsbygden på små orter i Härjedalen och Hälsingland under sista kvartalet 

under 2018.  
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Eftersom svarsgraden var så pass låg har jag varit högst försiktig med att dra 

några slutsatser eller paralleller baserade på en låg procentandel som därmed 

inte kan utgöra en majoritet. Om svarsfrekvensen hade varit högre hade de 

blå områdena i stapeldiagramen (det som innebar att man inte jobbade alls 

med det verksamhetsområdet eller upplevde en hög risk) kunnat användas till 

att spetsa slutsatserna ytterligare.  Nu har jag endast uppmärksammat delar i 

analysen och diskussionen utan att dra någon slutsats kring det. 

Då tolkningen av Raineys modell applicerat mot små företag inte finns i 

liknande uppsättning kan studiens resultat ändock ha ett värde utifrån att den 

population som deltog och utifrån hur företagsrepresentanterna såg på sin 

verksamhet och hållbarhet vid tiden för ifyllandet av enkäten. Detta kan bidra 

till en ökat förståelse för hur små företag arbetar med hållbarhet i sina 

verksamheter. På så vis kan inte studiens resultat och slutsats vara 

applicerbar på hela populationen men endast vara representativ för 

populationen av företag vars representanter besvarade enkäten.  

 

Vid analys av data har ordningen som Starrin (1994) förordar använts. Vilket 

innebär att först bekanta sig med insamlad data och etablera sig ett 

helhetsintryck och därefter fokusera på att uppmärksamma likheter och 

skillnader för att därefter kategorisera resultatet och till sist studera det tänka 

slutresultatet och säkerställa att det finns en logik bakom och mellan dragna 

slutsatsernas trovärdighet. I detta fall resulterade analysen först i en 

övergripande sammanställning för alla svar med efterföljande presentation 

för de fyra delområden som ingick i modellen, för att i sista skedet presentera 

en tabell för alla verksamhetsområden (de 26 stycken) och hur de placerar sig 

utifrån det givna snitt som presenterades vid svaret av frågan i vilken grad 

företagsrepresentanten angivit att de arbetar med området respektive angett 

grad av risk för kritik vid en extern granskning som upplevs.    
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När svarsvariabler är av kvantitativ inriktning kan man med fördel visa 

fördelningen med stapeldiagram där varje frågealternativ representerar ett 

svarsalternativ och längden på varje stapeln motsvarar svarsfrekvensen och 

de olika alternativen för frågan. (Körner, 2005)  Denna modell har använts i 

alla fall bortsett från vid sammanställningen av snittet för alla 

verksamhetsområden där en tabell med x och y axel användes.  

Vid beräkningen av snitt för varje delområde angavs svarsalternativen 

poängbedömdes i en skala 1-5. Där värdet ett tilldelades svaren mycket hög 

grad och mycket liten risk som utgjorde de positiva svarsalternativen. 

Därefter ökade värdet för varje svar upp till värdet 5 som utgjorde de mindre 

bra svarsresultaten så som inte alls eller mycket stor risk. Svar som 

kategoriserats med Ej applicerbart bedömdes som neutrala och tilldelades 

värde 0. Snitten placerades sedan i en tabell utformad med de två frågorna 

om i vilken grad och i vilken risk som ingick i enkäten baserat efter 

stapeldiagramen. Ett verksamhetsområde som fått ett snitt (medelvärde för 

svaret enligt poängsättning 1-5) för Liten risk för negativ kritik vid 

granskning (y-axel) och Arbetar i mycket hög grad med hållbarhet (x-axel) 

hamnar vid den gröna stjärnan. Ju högre ett värde hamnar desto högre risk 

för negativ kritik har företagsrepresentanterna angett och desto mer till höger 

i tabellen ett snitt placeras har företagsrepresentanterna angett att de arbetar i 

lägre grad med verksamhetsområdet. Ett verksamhetsområde som har hög 

risk och en låg grad arbetar med det hamnar således högt upp till höger. Det 

är således bättre ur ett hållbart perspektiv att hamna längst ner till vänster och 

sämre ur ett hållbart perspektiv ju högre eller mer till höger ett snitt hamnar. 

Eftersom alla svarsalternativ strukturerats som en ordinalskala och det 

därmed inte finns någon fast skala i skillnad mellan svaren anger snittet för 

de 26 verksamhetsområdena enbart ett medel för att ange en placering i den 

angivna modellen, något som i sig är väldigt intressant för att urskilja mer 

eller mindre säkra verksamhetsområden utifrån de angivna svaren i enkäten.  
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Figur 8. Tabell för bedömning verksamhetsområden 

 

Vid analys av resultatet har en sammanställning av respektive fråga samt för 

utformning av tabeller och diagram genomförts genom användning av 

dataprogrammet Excel.  

 

3.6 Reliabilitet, replikerbarhet och validitet  

En studies reliabilitet, replikerbarhet samt validitet har stor betydelse på 

studiens upplevda kvalitet i resultat men också för framtida forskning om 

någon vill göra om den eller testa resultatet på nytt igen. Främst reliabilitet 

och replikerbarhet anses som viktigt vid kvantitativa studier. Replikation 

betyder att samma forskning ska kunna genomföras av andra på samma sätt. 

Det medföljer att det är av vikt att noggrant och detaljerat beskriva det 



 

   33(95) 

 

konkreta tillvägagångssättet som tillämpats vid en undersökning. En studie 

behöver beskrivas i detalj så att en forskare kan göra om studien på samma 

sätt, det kallas att replikera den, för att se om resultatet blir detsamma. 

Studiens replikerbarhet bör vara mycket hög. Liknande företagskluster bör 

finnas och modellen finns tillgänglig. Huruvida resultatet skulle bli 

detsamma är svårt att veta, då hållbarhet och förväntningar och arbetssätt 

samt regleringar kring det bör ses som föränderligt över tid. Dock bör 

liknande resultat uppnås och vid långsiktigt återkommande studier även 

kunna utläsa eventuella trender och förändringar kring ämnet.  

 

Hur tillförlitlig studiens empiriska insamling är mäts dels genom reliabilitet. 

Reabilitet mäter om resultatet som tagits fram i studien skulle bli detsamma 

om studien genomfördes på samma plats igen eller om resultatet förändras. 

Den upplever jag också hög utifrån ovanstående argumentation. Det sista 

perspektivet som kan användas för att mäta en studies tillförlitlighet kallas 

validitet. Det fokuserar på om de begrepp som används i studien tolkas på 

samma sätt av alla inblandade och om slutresultatet kan generaliseras utöver 

det specifika området som undersöktes. En undersökning bör med 

försiktighet generaliseras till något annat än den undersökta populationen och 

inte antas gälla för en annan enhet bara för att likhet finns. (Bryman & Bell, 

2017) För att säkerställa studiens möjlighet till replikation är 

metodbeskrivning av stor vikt och jag har försökt att beskriva varje steg så 

noggrant som möjligt.  Uppmärksammas bör att validiteten för studien kan 

variera. Dels då just tolkning av begrepp kring hållbarhet är vaga i och med 

att det uttalat finns en svårighet att definiera vad hållbarhet är då det visat sig 

variera beroende på vem som pratar om det och dennes situation.  Resultatet 

bör ses som en indikation kring hur de som besvarade enkäten upplevde sin 

verksamhet i november 2018 och inte som något som kan appliceras på hela 

den tillfrågade populationen eller alla småföretag på landsbygden i Sverige. 

Resultatet av studien bör värderas utifrån det resultat som speglas då det ger 
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en bild av hur små företag arbetar med hållbarhet utifrån ett socialt 

perspektiv. Inom detta område finns ytterst begränsat forskning i allmänhet 

och specifikt kring svenska små företag verksamma på mindre orter i 

landsbygdskommuner.  

 

4 Resultat  

I kapitlet presenteras det empiriska materiaet i studien. Först som en 

sammanställning av alla svar. Därefter uppdelat efter samtliga fyra 

delområden i Raineys intressentmodell och som avslutning med alla 

verksamhetsområden i modellen.  

4.1 Beskrivning av enkätens respondenter 

Vilken roll har företagsrepresentaterna som besvarat enkäten i sitt företag 

och vilken typ och storlek av företag representerar de? Det visade sig att av 

de 78 respondenterna i enkäten representerades flest personer företag 

verksamma i följande fyra katergorier: varuhandel, boende, café och 

restaurang eller företag som erbjuder tjänster.  Övriga typer av företag som 

ingår i studien men som som hade en låg andel representerade i studien 

(lägre än 10% ) är grupperingar som angett livsmedelsförädling, transport, 

upplevelse- och aktivitetsföretag som huvudsyssla. Utöver dessa tillkom 

några ytterligare typer av företag som angett att de sysslar med konst och 

hantverk, tillverkning eller socialt företagande som huvudsyssla.   
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Figur 9. Till vilken typ av verksamhet för ditt företag? 

 

Det går också att utläsa av svaren att  96% av respondenterna angett att de 

representerar företag som har 0-9 anställda i företaget. Övriga 4% angav att 

de var 10-19 anställda respektive 30-39 anställda i sitt företag. En stor andel 

av majoriteten respondenter har också angett att de var ägare av företaget de 

besvarade enkäten för (82%). Övriga angav att deras funktion är VD eller 

chef 11%, anställd 5% eller styrelseledmot 2%.   
 

 

4.2 Arbetar företagen med hållbarhet?  

4.2.1 Resultat vid direktfråga  

Samtliga respondenter fick i början av enkäten besvara en direkt fråga om de 

ansåg att de arbetade med hållbarhet i verksamheten idag. Av de svarande 

angav 94% att de i arbetade i hög eller låg grad med det. Endast 6 % svarar 

att de inte arbetar med det idag eller att det inte är aktuellt i deras 

verksamhet. Majoriteten (både typvärde och median) anger att de i hög grad 

arbetar med hållbarhet.  
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Figur 10. Anser du att ni arbetar med hållbarhet i verksamheten idag? 

 

Enkäten avslutades med en öppen fråga där företagen med egna ord fick 

möjlighet att beskriva sitt hållbarsarbete. 17% valde att beskriva sitt arbete 

eget hållbarhetsarbete. Majoriteten anger insatser som kan hänröras till det 

ekologiska perspektivet av hållbarhet och nämnder att de sopsorterar, handlar 

lokalt och ekologiskt, minska matsvinn och återbrukar varor, det vill säga 

anger att de i hög grad arbetar med förbrukning och miljöpåverkan. Några 

svar handlar om personal och svar som kan förknippas med social hållbarhet. 

Endast en aktör anger att de arbetar med ekonomisk hållbarhet och anger att 

de anlitar ett lokalt företag som arbetar med deras bokföring. Utöver nämnda 

svar inkommer några övergripande svar. Det kan exemplifieras med Vi 

försöker arbeta hållbart i hela vår verksamhet. Det är också två av de 

svarande som anger att de inte arbetar med hållbarhet idag.  

4.2.2 Resultat -Sammanställning av alla enkätsvar 

Vid en första sammanställning av alla inkomna svar som rör de 26 

verksamhetsområden där företagarna svarat att de anser att de arbetar med 
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respektive del i verksamhet anger 91 % att de arbetar med det, att de arbetar i 

hög eller i mycket hög grad. Endast 1 % anger att de inte arbetar med något 

av verksamhetsområdena i sin verksamhet och 3 % anger att de arbetar i låg 

grad. 5 % har svarat att något av de 26 verksamhetsområdena inte kan 

appliceras till deras verksamhet, se figur 11. Det angivna typvärdet är 

Arbetar i mycket hög grad och medianen för alla inkomna svar är Arbetar i 

hög grad.  

 

Figur 11. Sammanställning av alla inkomna enkätsvar - arbetsgrad. 

 

Görs samma jämförselse med alla svar som inkommit kring vilken grad av 

risk som företagarna upplever kring att negativ kritik kan komma fram vid en 

extern granskning visar det på att 72 % anger att de upplever risken för 

negativ kritik som mycket liten eller liten. 8 % är osäker på utgången av en 

granskning och har angett att de upplever delvis risk och delvis inte risk. 

Medan 13 % anger att de upplever att en stor eller mycket stor risk för att 

negativ kritik framkommer, se figur 12. Det angivna typvärdet är Arbetar i 

mycket hög grad och medianen för alla inkomna svar är Arbetar i hög grad. 
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Figur 12. Sammanställning av alla inkomna enkätsvar - risk. 

 

4.3 Uppdelat efter modellens fyra delområden  

För att se vilka delar i företagens verksamheter som särskiljer sig från 

varandra har jag analyserat enkäten för varje delområde av modellen.  

Här kan vi se skillnad i svaren för varje delområde. I figur 13 går det att 

utläsa att det delområde som företagarna anger att de arbetar till störst del i 

mycket hög grad är delen som kallas Anställda och underleverantörer i alla 

nivåer i verksamheten, tätt följt av Kunder och marknader samt Företagets 

ledning som samtliga överstiger 80 % andel som angett att de arbetar i hög 

grad eller mycket hög grad.  Det delområde som utskiljer sig mest med 

betydligt lägre andel som arbetar med verksamhetsområdet i hög grad och 

mycket hög grad är Aktörer i Samhället. Det är också det enda delområde av 

de fyra som några av respondenterna angett att det finns 

verksamhetsområden som respondenterna angett att de inte alls arbetar med.  
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Figur 13. Alla enkätsvar - de fyra delområdena efter arbetsgrad. 

 

 

Vid en sammanställning av alla enkätsvar angående risk för att negativ kritik 

framkommer vid en extern granskning är det bara ett delområde som 

överstiger 80 % svarsfrekvens för liten risk eller mycket liten risk och det är 

Anställda och underleverantörer. Delområdet Företagets ledning samt 

Aktörer i samhället når nätt 70 % vardera medan delområdet Kunder och 

marknader når drygt 50 %. Delområdet Anställda och underleverantörer är 

det område som i helhet kan utläsas som mest säkert av de fyra, vilket också 

visas i att enbart 1 % har angett att de upplever risk vid en extern granskning 

av delområdet. Medan de i övriga tre delområden har angett en risk på 14 % 

för stor eller mycket stor risk för negativ kritik vid gransking. Där 

delområdet Företagets ledning avviker med en högre andel än övriga då 11 % 

angett att de upplever en mycket stor risk för negativ kritik kan framkomma 

vid en extern granskning.   



 

   40(95) 

 

 
 

Figur 14. Alla enkätsvar - de fyra delområdena efter risk. 

 

Alla de fyra delområdena skiljer sig därmed mellan varandra. När det 

kommer till att ange i vilken grad man arbetar med olika 

verksamhetsområden som ingår i varje delområde behöver svaren först 

analyseras för varje delområde. 

 

4.4 Uppdelat efter delområde 

4.4.1 Anställda och underleverantörer 

Av de åtta verksamhetsområden som ingår i delområdet har samtliga med 

undantag av Spårning och uppföljning av brister och riskeliminering som har 

84 %, har företagsrepresentanterna angett att de arbetar med de olika 

verksamhetområdena till 93-97%, varav 70-81% har svarat att det arbetar 

med delområdena i mycket hög grad. Ingen representant har angett att de inte 

arbetar alls med något av verksamhetsområdena, men en låg procent 3-5%, 

har angett att de arbetar i låg grad med Rättvisa, likvärdiga och skäliga 

arbetsförhållanden, Utbildad och kompetent personal, Spårning och 

uppföljning av brister samt riskeliminering, Hälsosam och sker arbetsmiljö 
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samt Alla människors lika värde. För samtliga delområden är 

svarsalternativet Arbetar i mycket hög grad typvärde, med tillägg att 

delområdet Spårning och uppföljning av brister samt riskeliminering har 

samma procent för hög grad och därigenom har två typvärden. 

Verksamhetområdet Spårning och brister samt riskeliminering sticker ut lite 

jämfört med övriga verksamhetsområden då 13 % har angett att de inte kan 

applicera det mot sin verksamhet.  

 

Figur 15. Anställda och underleverantörer - arbetsgrad 

 

När det kommer till upplevd risk vid en extern gransking av verksamhets-

området är typvärdet mycket liten risk i alla verksamhetsområden, med ett 
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undantag och det är Spårning och uppföljning av brister och riskeliminering 

som har både har typvärdet liten risk och mycket liten risk.  Det är också det 

enda verksamhetsområde som respondenterna anger till lägst grad i 

jämförelse med de övriga åtta som inte överstiger 80 % för upplever liten 

eller mycket liten risk. För samtliga delområden uppger respondenterna 

mellan 7-10% att de upplever stor risk eller mycket stor risk och 3-10% har 

anger att delområdet inte är applicerbart på företaget.  

 

Figur 16. Anställda och underleverantörer - risk för negativ kritik 
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4.4.2 Företagets ledning 

Vid en första översikt av hela delområdet har företagsrepresentanterna angett 

att de arbetar med samtliga av delområdena. Det är totalt 3 % av alla svar 

som angett att de arbetar i låg grad med något av fem delområden och enbart 

6 % som angett att verksamhetsområdet inte är applicerbart i företaget. Det 

är dessutom samma delområde som de ligger i; Återkommande rapportering 

om företagets nuläge både internt och externt. För övriga 

verksamhetsområden som är Ansvar för företagets beslut, utveckling och 

överlevnad, Kompetens och kapacitet att leda företaget, Företagets system, 

struktur och rutiner säkras och följs upp kontinuerligt samt Verksamheten 

bygger på en ärlig och stark värdegrund baserat på en långsiktigt ekonomisk- 

ekologisk och social hållbar verksamhet har företagsrepresentanterna angivit 

att de arbetar med, arbetar i hög grad och mycket hög grad. Det 

verksamhetsområde som kan lyftas fram är Återkommande rapporter om 

företagets nuläge delges både internt och externt, det delområdet urskiljer sig 

från de övriga fyra då andelen som svarat arbetar med det är betydligt större 

än övriga verksamhetsområden samt är det enda av de fem som företagare 

har svarat att de arbetar i låg grad eller att det inte är applicerbart i företaget. 

Typvärdet är Arbetar i mycket hög grad på samtliga områden med undantag 

av Återkommande rapportering om företagets nuläge både internt och externt 

som typvärdet är Arbetar med det (36 %).  
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Figur 17. Företagets ledning - arbetsgrad 

 

9-13% har angett att de upplever mycket stor risk för kritik vid en extern 

granskning. Adderas även stor risk för kritik vid extern granskning till är det 

9-17% som upplever risk för negativ kritik ska framkomma vid en extern 

granskning. Verksamhetsområdet Återkommande rapporter om företagets 

nuläge delges både internt och externt utmärker sig något med lägre siffror 

än de övriga fyra verksamhetsområdena då en låg grad (22 %) har angett att 

de upplever mycket liten risk för kritik. Vilket kan jämföras med Ansvar för 

företagets beslut, utveckling och överlevnad (57 %), Verksamheten bygger 

på en ärlig och stark värdegrund baserat på en långsiktlig ekonomisk, 

ekologisk- och social hållbarhet (57 %) samt Kompetens och kapacitet att 

leda företaget (48 %). 17 % av de som svarat har angett att de inte kan 
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applicera delområdet Återkommande rapportering om företagets nuläge 

delges både internt och externt i sin verksamhet. Typvärdet skiljer sig mellan 

de olika verksamhetsområdena. Ansvar för företagets beslut, utveckling och 

överlevnad, Kompetens och kapacitet att leda företaget samt Verksamheten 

bygger på en ärlig och stark värdegrund baserat på en långsiktlig ekonomisk, 

ekologisk- och social hållbarhet har alla typvärdet mycket liten risk. Medan 

Företagets system, struktur och rutiner säkras och följs upp kontinuerligt 

samt Återkommande rapporter om företagets nuläge delges både internt och 

externt har typvärdet Liten risk.   

 

 

Figur 18. Företagets ledning - risk för negativ kritik 
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4.4.3 Kunder och marknader 

Av de fem verksamhetsområden som ingår i delområdet Kunder och 

marknader är det bara ett verksamhetsområde som svaret att företagarna 

arbetar med området i mycket hög grad som inte överstiger 50 % av 

svarsfrekvensen. Det området är Låg miljöpåverkan för våra produkters hela 

livscykel.  Samtliga respondenter har angett att de arbetar hållbart kring 

kvalitén på sina varor och tjänster. Ingen har angett att de inte arbetar med de 

fem verksamhetsområdena, dock har några angett att de arbetar i låg grad 

med Rutiner för reklamation, defekter (5 %), Effektivisering av resurs- och 

avfallshantering (3 %) samt Låg miljöpåverkan för våra produkters hela 

livscykel (3 %).  Några av de som svarat har också val att ange att frågan ej 

är applicerbar på företaget, vilket främst är angett för verksamhetsområdet 

Låg miljöpåverkan för våra produkters hela livscykel samt Riskreducering 

för de som använder våra produkter (10 % vardera). 

 

Figur 19. Kunder och marknader – arbetsgrad 
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När det kommer till svaren för vilken risk företagarna ser för negativ kritik i 

delområdet Kunder och marknader kan konstateras att för samtliga 

verksamhetsområden har 13-14% angett att de upplever en mycket stor risk 

eller stor risk för negativ kritik vid granskning. Inget av verksamhets-

områdena särskiljer sig där. Däremot skiljer det lite mer mellan det antal 

företagare som svarat att de upplever liten eller mycket liten risk för kritik 

vid granskning när det kommer till Riskreducering för de som använder våra 

produkter där hela 59 % angett att de upplever mycket liten risk för kritik. I 

överlag kan konstateras att 64-86% av de som svarat att de upplever en liten 

eller mycket liten risk för kritik i samtliga fem verksamhetsområden. Av de 

som svarat att verksamhetsområdet ej är applicerbart i företaget, är det ett 

verksamhetsområde som sticker ut jämfört med övriga och det är Låg 

påverkan för våra produkters hela livscykel (14 %).   

 

 

Figur 20. Kunder och marknader - risk för negativ kritik 
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4.4.4 Aktörer i samhället 

Av de åtta verksamhetsområden som ingår i Aktörer i samhället är det en 

mycket låg frekvens som angett att de arbetar med verksamhetsområdena till 

i hög eller mycket hög grad. Det är enbart ett av dem, delområdet Rutiner för 

att lagar och bestämmelser följs, där svarsfrekvensen överstiger 90 %. Tre 

verksamhetområden sticker ut med att ha en låg procent för att de arbetar i 

hög eller mycket hög grad och det är Etablera konakter ur ett nationellt och 

internationellt perspektiv (37 %), Etablerade kontakter för att följa politiska 

beslut och driva opinion med politiker (32 %) samt Insikt i varje 

underleverantörs verksamhet och värdegrund (38 %). Det område som har 

lägst svar i samma kategori är Etablerade kontakter för att följa eller föra 

dialog med olika intressegrupper, där enbart 6 % angett att de arbetar med 

det i mycket hög grad.  

Delområdet Rutiner för att lagar och bestämmelser efterlevs är det enda 

delområde som alla har angett att de arbetar med, med undantag av 3 % som 

angett att de inte kan applicera fråga i till företagets verksamhet. Det följs av 

delområdet Etablerade kontakter i vårt län och vår region som enbart 3 % 

angett att de arbetar med det i låg grad. Övriga sex delområden finns 

företagare som angett att de inte arbetar med delområdet alls. De sex 

områdena har 9-19% som angett att de arbetar i låg grad eker inte alls med 

delområdet. Det delområde som anges vara det som företagarna inte 

applicerar till sitt företags verksamhet är Etablerade kontakter för att följa 

upp politiska beslut och driva opinion. Generellt i jämförelse med övriga 

delområden är svaren förskjutet mer från arbeta i mycket hög grad till att 

istället ingå i att arbeta i hög grad och arbeta med det.  
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Figur 21. Aktörer i samhället – arbetsgrad 
 

När det kommer till vilken grad företagarna ser risk för negativ kritik vid en 

extern gransking ökar andelen svar som anger mycket stor risk och stor risk i 

samtliga delområden förutom risken för kritik angående insikt i varje 

underleverantörs verksamhet och värdegrund som enbart har 4 % som angett 

stor risk, övriga har angett att de delvis och delvis inte ser någon risk, liten 

risk eller mycket liten risk. Detta delområde visar sig vara det delområde 
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som flest företag angett att de inte kan applicera frågan till sitt företags 

verksamhet 4-26 %. För två av kategorierna Att lokalinvånarna besitter 

önskvärd kunskap om företaget samt Etablerade kontakter för att följa 

politiska beslut och driva opinion med politiker har enbart 13 % angett att de 

ser en mycket liten risk. 

 

Figur 22. Aktörer i samhället - risk för negativ kritik 
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4.5 Sammanställning av snitt för de 26 verksamhetsområdena 

När svaren från alla frågor i enkäten som berör de 26 verksamhetsområdena 

sammanställdes i ett diagram med ett snitt på svaret som lämnats för risk för 

kritik vid granskning på y-axeln och ett snitt för vilken grad företagarna har 

angett att de arbetar med varje delområde i x-axeln i diagrammet placerades 

vart och ett av de 26 delområdena i ett relativt litet område av den förberedda 

modellen. För att synliggöra resultatet skalades tabellen där utfallet 

presenteras ner till att omfatta enbart de mörkgröna, ljusgröna och grå fälten i 

tabellen där utfallet presenteras, den ljusblå linjen i figur 23 eftersom inget 

snitt placerades utanför det området. 

 

Figur 23. Tabell för snittberäkning av verksamhetsområden 

 

Utifrån det angivna snittet och i en in zoomad del av tabellen placerade sig 

de 26 verksamhetsområdena som följande:  
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Figur 24. De 26 verksamhetsområdena placerade efter enkätens resultat. 

 

Samtliga snittberäkningar för de 26 verksamhetsområden hamnade för 

samtliga under 2,5 i snitt, vilket innebär att företagarna har en positiv syn 

eller anser sig arbeta med området i sådan hög grad redan att de inte anser 

någon högre utsträckning att negativ kritik kommer att framkomma. 

Snittberäkningen är gjord utifrån de svar som lämnats, de svar som 

kategoriserats till Går ej att applicera i verksamheten ingår därmed inte i 

tabellen.  Varje delområde i Raineys modell illustreras i bilden av en symbol. 

 

Av de 26 verksamhetsområden som ingår i Raineys modell för att kartlägga 

hållbarheten i ett företags verksamhet placerar sig majoriteten i det ljusgröna 

fältet. Medan två av verksamhetsområdena utmärker sig genom att placerar 

sig i det mörkgröna fältet samt åtta av dem i det grå fältet.   
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Det mörkgröna fältet omfattar svar som för x-axeln innebär att svaret inte 

troligt alls att kritik framkommer har angetts av företagarna samt för y-axeln 

instämmer helt i påståendet om att företagen arbetar med hållbarhet i sin 

verksamhet. En placering i det mörkgröna fältet innebär en mycket trygg 

situation då verksamhetsområdet har markerats att innebära en låg risk för 

kritik och samtidigt är något som företagarna angett att de arbetar i mycket 

hög grad med. De ljusgröna fälten innebär att minst ett eller båda 

snittsiffrorna för alla svar för respektive verksamhetområde har ett eller båda 

snitt som motsvarar svaret instämmer i hög grad för hur mycket företagen 

arbetar hållbart eller för y-axeln att en låg risk upplevs för att negativ kritik 

framkommer vid en extern granskning av verksamhetsområdet. Det grå 

fälten innebär att minst ett eller båda snitten för verksamhetsområdet 

motsvarar svaret instämmer delvis samt delvis risk och delvis inte risk.  

 

De två av verksamhetområden som hamnar i det mörkgröna fältet kommer 

från delområdet Anställda och underleverantörer. Två områden som 

företagarna därmed anger att de ligger i framkant med:  

 

Delområden med minimala risker 

1 Ömsesidig respekt och ingen risk för tvång eller hot finns. Anställda och 

underleverantörer 

2 Hos oss är alla människor lika mycket värda oavsett religion, 

sexuell läggning, vilket land du kommer från, funktionsvariation 

eller kön.  

Anställda och 

underleverantörer 

Figur 25. Utpekade områden med minimala risker. 
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Åtta verksamhetsområden hamnar i det grå fältet. Tre av dem hamnar i fältet 

för Instämmer delvis samt Delvis risk och delvis inte risk och bör i relation 

till de andra verksamhetsområdena i studien utpekas som de tre delområden 

som företagarna anser innebära störst risk och arbeta minst med utifrån de 

enkätsvar som angetts. De är inringade med röd färg och anges i fallande 

ordning och de är: 

 

Delområden med störst risker 

1 Vi har etablerade kontakter och kanaler för att följa och ta del av 

vad som erbjuds, händer och sker i ett nationellt- och 

internationellt perspektiv.  

Aktörer i samhället 

2 Vi har etablerade kontakter och kanaler för att kunna fånga upp,  

ta del av, följa eller föra dialog med olika intressegrupper som 

besitter spetskunskap som berör vår verksamhet.  

Aktörer i samhället 

3 Våra lokalinvånare känner sig delaktiga och besitter önskvärd 

kunskap om företaget.  

Aktörer i samhället 

Figur 26. Utpekade områden med störst risker 

 

Utöver dessa är följande fem verksamhetområden belägna i det grå fältet, 

vilket innebär att flera svarande har uppgett att de upplever det troligt att 

negativ kritik framkommer vid granskning eller att företagarna angett att de 

instämmer i låg grad i påståendet om att de arbetar hållbart i relativt hög 

jämfört med övriga verksamhetsområden. De fem är inringade i grå färg och 

bör uppmärksammas:  
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Delområden med stora risker 

1 Vi har etablerade kontakter och kanaler för att följa och ta del av 

vad som erbjuds, händer och sker i vårt län och vår region.  

Aktörer i samhället 

2 Vi har etablerade kontakter och kanaler för att kunna följa 

politiska beslut samt föra dialog och driva opinion med politiker. 

Aktörer i samhället 

3 Vi har god dialog och insikt i varje underleverantörs verksamhet 

och värdegrund.  

Aktörer i samhället 

4 Företagets system, struktur och rutiner säkras och följs 

kontinuerligt upp av ledningen.  

Företagets ledning 

5 Vår ledning sammanställer återkommande rapporter om företagets 

nuläge och delger information både internt och externt.  

Företagets ledning 

Figur 27. Fem utpekade områden med stora risker 
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5 Analys 

I kapitlet ställs resultatet mot vald teori enligt Raineys intressentmodell. 

Först presenteras en analys med utgångspunkt av socialt ansvarstagande 

och det följs av en analys av de fyra delområdena i modellen och 

avslutningsvis en analys ur internt och externt perspektiv.  

5.1 Socialt ansvarstagande 

Av respondenterna anger 96 % att de arbetar hållbart i företaget när de 

tillfrågas i en separat och direkt enkätfråga om företagets hållbarhetsarbete. 

Samtidigt visar enkätsvaren för kartläggningen att 91 % anger att de arbetar 

med Raineys olika verksamhetsområden på ett hållbart sätt samt att 72 % 

upplever en liten risk att negativ kritik framkommer vid en extern 

granskning. Typvärdet för de tre nämnda sammanställningarna är Arbetar 

hållbart, Arbetar i mycket hög grad samt Upplever mycket liten risk, vilket 

innebär att det mest positiva och hållbara alternativet är det alternativ som 

flest respondenter angett.   

Rainey (2006) beskriver sin modell som utformad för företag som önskar 

arbeta med en hållbar verksamhet samt att företag påverkas av sin omgivning 

både indirekt och direkt. Vi kan utifrån studiens resultat konstatera att 

företagen anser sig arbeta hållbart till 72-96%.   

Rainey (2006) menar att det ledande perspektivet i företagen borde vara att 

arbeta med att skapa olika värdeskapande processer. Han nämner insatser för 

att öka kundvärdet och fördelarna för kunderna att förbättra intressenternas 

relationer med och till företaget som två exempel. För att uppnå detta 

behöver företagen ha en god insikt i de fyra delområden och 

verksamhetsområden som ingår i modellen. Med utgångspunkt i att 

företagsrepresentanterna angett att de arbetar hållbart i en så pass hög grad 
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(72-96%) bör det medföra en bra grund för att arbeta mot sina intressenter 

och fånga upp deras intressen, kunskaper och idéer. Om ledningen eller de 

anställda inte arbetar med hållbarhet i den grad som representanterna angett 

visar resultatet att det finns en god grund för att börja jobba mot 

intressenterna och skapa rutiner för att följa och kommunicera med dem. 

Även om målet med vad det kan medföra inte är klart från början, finns stor 

chans att det framkommer nya intressanta perspektiv som kan omsättas till 

verksamheten samt nya målgrupper eller förslag till nya produkter ur externt 

perspektiv. Medan resultatet av att följa andra typer av intressenter kan bli att 

fånga upp ett smartare sätt att lösa skiftgång, effektivisering av 

verksamheten, förvarnas om nya lagar och regler som är på gång, få kunskap 

om en ny modell för de anställdas idéer för verksamheten eller relevanta 

utbildningar som rör det interna perspektivet.  

Raineys (2006) utgångspunkt är att ett företag som arbetar med social 

hållbarhet omfamnas alla tre dimensionerna i hållbarhetsarbetet. De krav och 

förväntningar som ställs inom socialt ansvarstagande inkluderar att ett 

hållbart arbete utförs även för miljö (ekologisk dimension) och förtagets 

ekonomi (ekonomisk dimension). Rainey menar att det är relativt enkelt att 

arbeta med ekonomi, ekologi och socialt ansvar som separata delar inom 

företaget. Utmaningen är att arbeta med dem alla tre utan att det medför 

negativ påverkan på någon av dimensionerna.  

 

Resultatet visar att 91 % har angett att de arbetar med alla 

verksamhetsområden bör resultatet tyda på att företagen, medvetet eller 

omedvetet, arbetar med 91 % med de tre dimensionerna. Det framgår dock 

inte om företagens verksamheter innebär en större påverkan på någon av de 

tre dimensionerna eller fördelning mellan de olika dimensionerna, om 

företagen arbetar mer eller mindre med någon och om det skiljer sig mellan 

de olika företagskategorierna. Utifrån de öppna frågorna där företagarna 
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själva beskriver sitt hållbarhetsarbete framkommer det att majoriteten av de 

insatser som görs är av ekologisk karaktär. Resultatet uppdelat i de fyra 

delområden som ingår i Raineys modell visar på skillnader i hur företagen 

jobbar i sina verksamheter, vilket i sin tur påvisar att det finns delar i de 

medverkande företagens verksamheter som upplevs olika hållbara.    

 

5.2 De fyra delområdena utifrån Raineys modell 

Rainey (2006) menar att genom att använda modellen kan företagets sociala 

ansvar belysas i relation till hur företagets verksamhet påverkar och påverkas 

av samhället. Modellen utgår ifrån att samhället har ett intresse av att arbeta 

hållbart och har en stark värdegrund. Modellen delas in i de fyra 

delområdena Anställda och underleverantörer samt Företagets ledning som 

tillhör det interna perspektivet och Kunder och marknader samt  

Aktörer i samhället som tillhör det externa perspektivet.  Nedan följer en 

analys av varje delområde. 

 

5.2.1 Anställda och underleverantörer 

Rainey (2006) menar att delområdet till stor del handlar om att skapa 

trygghet för individen på arbetsplatsen och delar in verksamhetsområdena  

i grundläggande aspekter så som rättvis behandling, rätt utbildning och en 

säker och trygg arbetsmiljö. Detta följs av mer sociala och mjuka värden så 

som möjligheter för personlig utveckling, rätt att påverka sin arbetssituation 

och trygghet att vara sig själv oavsett språk, funktionsvariation, religion, 

sexuell läggning, kön eller vilket land du kommer från. Studiens resultat kan 

därmed ge en fingervisning om att de medverkande företagen arbetar med 

sina anställda. I resultatet går att utläsa att delområdet är det delområde som 

företagarna anser sig arbeta med mest och även ser som det delområde där 
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det är minst risk att kritik uppkommer vid en granskning. I sju av de åtta 

verksamhetsområdena anger respondenterna att de arbetar med dem till 92-

97% och samtidigt när det kommer till upplevd risk för negativ kritik vid en 

extern granskning anger respondenterna att de i 76-87% upplever liten eller 

mycket liten risk i samtliga verksamhetsområden. Utifrån Raineys (2006) 

teori om delområdet bör anställda i små företag trivas och i mycket hög grad 

få en rättvis behandling, rätt utbildning, en säker och trygg arbetsmiljö 

samtidigt som de erbjuds möjlighet till personlig utveckling, kan påverka sin 

arbetssituation och kan vara sig själva så att en hög acceptans för individers 

olikheter och bakgrund finns.  

 

Utifrån resultatet är delområdet Anställda och underleverantörer det 

delområde som företagarna anger att de arbetar mycket med och samtidigt 

ser minst risk i, det visar också analysen av resultatet för alla 26 

verksamhetsområden. De två verksamhetsområden som utpekas som säkrast 

i relation till övriga tillhör delområdet Anställda och underleverantörer.  

Detta är inte förvånande utifrån i jämförelsen. Det tyder på att som anställd 

kan du med stor sannolikhet förvänta dig respekt och att ingen risk för tvång 

finns när du utför dina arbetssysslor. Som anställd kan du också räkna med 

att alla ska betraktas som individer på jobbet, att kunder och övriga personer 

du möter i arbetet bemöts utifrån att alla människor är lika mycket värda 

oavsett religion, sexuell läggning, vilket land hen kommer ifrån, eventuella 

funktionsvariationer eller kön.  

Utifrån hur resultatet används är det intressant att påminnas om att de som 

besvarat enkäten till 82 % har angett att de är företagets ägare. Majoriteten av 

de svarande uppger sig representera företag med 0-9 anställda. Med 

okunskap om ifall det finns anställda eller ej i företaget,  kan respondenten i 

de fall det inte finns några anställda utöver ägaren själv, ha räknat in ägaren 

som anställd i företaget och då besvarat frågan utifrån sin egen roll och 
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arbetssituation. Då det också till stor del är ägarna i företaget som fyllt i 

enkäten och inte de anställda finns risken att svaret ger en bild av hur ägaren 

önskar eller tror att de anställda upplever verksamheten. Detta gör att en 

delslutsats kan dras om att en hög grad av socialt arbete finns inom 

företagen. För att modellen ska generera och anpassas till små företag 

föreslås att i fall med små företag bör även företagets ägare räknas in i till 

företagets anställda och underleverantörer. Om företagets ägare har angett en 

mer positiv bild av hållbarhetsarbetet än vad som stämmer in på företaget, 

borde det påvisa en öppenhet för att påbörja ett hållbarhetsarbete. 

 

5.2.2 Företagets ledning 

Företagets ledning behöver enligt Raineys (2006) kunna förvalta företagets 

värde och tillgångar samtidigt som de utvecklar företaget i en hållbar riktning 

och samtidigt tar ansvar för att företagets verksamhet är resurseffektiv ur en 

ekologisk såväl som social och ekonomisk dimension. Rainey menar att det 

kräver att chefer och ledande befattningshavare behöver förstå och hantera 

sitt företags intressenter och inkludera intressenterna och deras infrastruktur 

(vilket jag tolkar till hur man når dem, vart de rör sig och hur de 

kommunicerar med samt påverkar sin omgivning) i företagets strategier, 

verksamhet, beslut för att stå sig i konkurrensen med förväntningar och i 

konkurrensen mot andra företag.   

 

Delområdet Företagets ledning anges, i likhet med Anställda och 

leverantörer, vara ett delområde som företagarna anser sig arbeta mycket 

med och där de samtidigt upplever liten risk för kritik vid granskning. Av de 

fem verksamhetsområden som ingår i delområdet urskiljer sig två när det 

kommer till i vilken grad man ser risk för att negativ kritik kan framkomma 

vid extern granskning. Det som skiljer sig är att företagsrepresentanterna har 

angett att de upplever en liten risk istället för en mycket liten risk för kritik 
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för verksamhetsområdet som omfattar att företagets system, struktur och 

rutiner säkras och kontinuerligt följs upp av ledningen. Likaså anger 

respondenterna för verksamhetsområdet som innebär att företagets ledning 

återkommande sammanställer rapporter om företagets nuläge och delger 

information internt och externt. Troligen är det just skillnaden i svaren 

mellan liten risk och mycket liten risk som gör att de två delområdena även 

pekas ut att utgöra två av de åtta verksamhetsområden som i jämförelse med 

alla 26 verksamhetsområdena pekas ut att utgöra störst risk. Detta kan vara 

intressant för ledningen i medverkande företag att ta i beaktande.  

Resultatet påvisar att de verksamma företagen arbetar hållbart med sin 

verksamhet i mycket hög grad. Det visar inte på i vilken grad företagets 

ledning har infört hållbarhetsarbete i sina strategier, processer och praxis, 

vilket rekommenderas av Rainey (2006). Företagsrepresentanterna anger att 

de arbetar i en sådan pass hög grad med hållbarhet i delområdet Företagets 

ledning att möjligheter att implementera ett socialt hållbarhetsarbete i 

företagets ledningsdokument, strategier och vidare ut i verksamheten och till 

de anställda (i de fall det finns) bör ses som möjligt om intresse finns. 

Resultatet bör också visa på att de företagsrepresentanter som deltagit i 

studien anser att företagens ledning tar ett stort ansvar för att leda företaget, 

för beslut, utveckling och överlevnad, samt att det finns kompetens att leda 

företaget och att företagets ekonomi och vinst bygger på en ärlig och stark 

värdegrund som är långsiktigt hållbar.   

 

Det finns anledning att återkomma till verksamhetsområdet om 

återkommande rapportering om företagets nuläge. I jämförelse med övriga 

verksamhetsområen i studien anger en förhållandevis hög andel (17 %) att de 

inte kan applicera verksamhetsområdet till sitt företags verksamhet. Det leder 

till följdfrågor som är svåra att besvara men är intressanta att belysa. Anser 

respondenterna som till 82 % angett att de är företagsägare inte att deras 
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företag är så intressant för omvärlden att de inte ser något intresse för andra 

att veta mer om företaget? Finns inga anställda utöver ägaren med 

konsekvens att ägaren inte upplever att det finns någon att delge 

informationen till? Ser ägarna att företaget inte drivs som ett aktiebolag med 

offentliga aktieägare och därför inte behöver arbeta publikt? Rainey (2006) 

menar att det är av vikt att kommunicera ut information om sitt företag och 

vara aktiv i relationen med sina intressenter. Ur det perspektivet är 

verksamhetsområdet extra intressant för de företagare som vill arbeta hållbart 

och arbeta med återkommande rapporteringar. En ytterligare aspekt till 

resultatet torde vara att företagen har fördel genom att kommunicera ut sin 

verksamhet. Internt för att de anställda ska veta vad som händer och känna 

sig delaktiga och externt för att visa att företaget finns och vad de arbetar 

med. Kanske kan ordet rapportering innebära att respondenterna automtiskt 

tänkt på ekonomisk rapportering? Om företaget önskar arbeta hållbart kan 

det vara lägligt att kommunicera utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Att 

rapportera om företagets verksamhet behöver inte bara innebära siffror.  

Det kan visa hur verksamheten går, nyheter, investeringar, utbildningar, 

resultat från kundmöten eller liknande någon gång per år. Det kan stärka 

kunskapen även om ett litet företag.  Oavsett om ett företag är stort eller litet, 

jobbar direkt mot kunder eller riktar sig mot företag, om de har en bestående 

eller en föränderlig kundgrupp bör det finnas ett intresse att kommunicera 

om företaget. Resultatet är till viss del förbryllande och går emot Raineys 

åsikt om en hållbar verksamhet. Det är också intressant att en 9-13 % av 

respondenterna anger att de upplever en mycket hög risk för negativ kritik 

vid en extern granskning i verksamhetsområdena som tillhör Företaget s 

ledning. Kan det bero just på att det är små företag och därmed kanske inte 

har samma ledningsfunktioner som krävs för större företag? Eller upplever 

de faktiska brister? Det får vi låta vara osagt, men det är dock intressant att 

lyfta upp då de torde ha en relativt stor påverkan på delområdet i form av 

ägare för en liten verksamhet. Utifrån perspektivet att Rainey (2006) menar 
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att företagets ledning har det yttersta ansvaret för företagets hållbarhetsarbete 

och inte bara ansvarar för ekonomisk lönsamhet borde det medföra att större 

krav ställs på företagets ledning. Kan det påverkat företagarna när de 

besvarat enkäten? Jag tror inte det, men det skulle kunna vara en förklaring 

till att en så pass hög risk för att negativ kritik kan framkomma anges. 

 

5.2.3 Kunder och marknader 

Kunder och marknader är det delområde som pekas ut som ett av de 

delområden som företagsrepresentanterna anger att de arbetar mest hållbart 

med inom företaget. Samtidigt är Kunder och marknader det delområde som 

utpekas som störst risk för kritik vid en extern granskning.  Rainey (2006) 

menar att det centrala för ett företags framgång är att vara lyhörd mot kunder 

och marknader. Samtidigt anger han att det centrala för långsiktig och hållbar 

framgång är att ha fokus på sin egen miljöpåverkan och skydd för 

människors (kunder och användares) hälsa och säkerhet. Inget av de fem 

verksamhetsområden som ingår i Kunder och marknader pekas ut vid 

granskningen av alla 26 verksamhetsområden. Detta kan tolkas till att 

företagen, i enlighet med vad de angett, arbetar i hög grad med sina kunder 

och marknader utifrån ett hållbart perspektiv. Samtidigt är man medveten om 

risken för att kritik kan framkomma vid en extern granskning av 

verksamheten. 

Verksamhetsområdet Kvalitet på varor och tjänster sticker ut i jämförelsen 

med de övriga fem delområdena. Samtliga respondenter har svarat att det 

arbetar med (100%) samtidigt som de anger att majoriteten inte upplever 

någon risk för negativ kritik vid en extern granskning (84%).  Rainey (2006) 

menar att intressenterna som tar del av företagets varor och tjänster förväntar 

sig att företaget tar ansvar för att inköp, tillverkningsprocessen och 

genomförande och eventuell avfallshantering inte påverkar kunden eller 
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miljön. Det är intressant att se att det delområde som företags-

representanternas anger att de arbetar med i lägst frekvens för alternativet i 

mycket hög grad är Låg miljöpåverkan på våra produkters hela livscykel. 

Samtidigt är det delområdet också det som har lägst frekvens i 

svarsalternativet mycket liten risk i heladelområdet. Detta kan tolkas attsom 

att det inte prioriteras eller inte behöver fokusera så mycket på. Resultatet 

gör det intressant att jämföra med den öppna enkätfrågan när respondenterna 

fick beskriva hållbarhetsarbetet i företaget med egna ord. De nämnder då att 

de sopsorterar, handlar lokalt och ekologiskt, minska matsvinn och 

återbrukar varor som exempel. Det anger i hög grad att de arbetar med 

förbrukning och miljöpåverkan. Vilket gör att resultatet kan tolkas som att 

företagen redan arbetar med området och därför inte behöver arbeta i någon 

hög utsträckning med det i jämförelse med övriga verksamhetsområden.   

 

5.2.4 Aktörer i samhället 

Av de fyra är delområdet Aktörer i samhället det delområde som sticker ut 

mest i studien. Det är det delområde som företagsrepresentanterna anger att 

de arbetar med i hög grad. Det är det enda delområde som en hög andel 

företagare angett att de inte arbetar alls med samtidigt som det är det 

delområden som företagarna upplever störst risk för att negativ kritik 

framkommer vid en extern granskning. 

Åtta verksamhetsområden kan utpekas som de mest riskfyllda då 

företagsrepresentanterna har angett att de arbetar i lägst grad och upplever 

mest risk för dem jämfört med övriga 26 verksamhetsområden i modellen. 

Sex av de åtta tillhör delområdet Aktörer i samhället och två av dem 

Företagets ledning. Tre av dem uppges utgöra störst risk. Två av dem har 

fokus på omvärlden där det område som utpekas som mest utsatt av de 26 

delområdena är: Vi har kontakter och kanaler för att följa och ta del av vad 
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som erbjuds, händer och sker ur ett nationellt- och internationellt perspektiv. 

Tätt följt av: Vi har etablerade kontakter och kanaler för att fånga upp, ta del 

av, följa eller föra dialog med olika intressegrupper som besitter 

spetskunskap som berör vår verksamhet.   

Rainey (2006) menar att det finns många olika aktörer i samhället som kan 

ha sociala och ekonomiska intressen eller är intresserade av ett brett ansvar 

och åtgärder för allmänhetens hälsa, miljö, säkerhet och välbefinnande. Att 

dessa individer eller organisationer kan utöva påtryckning mot myndigeter 

och organisationer som reglerar lagar och förordningar av olika slag kan få 

som följd att lagar och förordningar ändras i intressentens riktning. Därför 

torde delområdet Aktörer i samhället ses som viktigt att följa för företagen 

något som resultatet snarare visar motsatsen till. Med fem av åtta 

verksamhetsområden tillhörande i de verksamhetsområden som utpekas som 

mest riskfyllda kan företagarna behöva bli mer uppmärksamma på detta 

område.  

Företagen anger att de arbetar i mycket hög grad med att följa de rutiner och 

lagar som finns. Det är också det delområde där företagsrepresentanterna 

upplever minst risk. Utifrån studiens resultat kan utläsas att små företag 

följer lagar och regler i mycket högre grad än att de är aktiva och påverkar 

sin omgivning.  

 

Rainey (2006) menar med att ett lands regering har en viktig roll för att skapa 

en balans mellan samhället och näringslivets behov och mål. Samt att de nya 

lagar som antas av regeringen är ett svar på trycket som utövas av 

intressegrupperingar.  Om det är så visar resultatet att det finns en 

övergripande risk att företagen inte har de kontaktnät eller kontaktvägar som 

behövs för att kunna påverka när det finns behov. Rainey menar att alla 

individer och organisationer har olika agendor, det vill säga intressen från 

företaget. För att skapa ett intresse för företaget menar Rainey att det är en 
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fördel om lokalinvånarna har kännedom om företaget och dess verksamhet. 

Ur ett socialt perspektiv menar han att det kan ske genom att företaget bidrar 

med något till orten. Då Lokalinvånarnas kunskap utgör det tredje 

delområdet som utpekats som mest kritiskt i resultatet bör en slutsats i 

studien vara att de små företagen med fördel bör arbeta mer med 

verksamhetsområdet.    

 

Det kan också vara bra att följa trender och utvecklingen i samhället, att 

fundera var den enskilde företagsrepresentanten får bäst möjlighet att följa 

utvecklingen, trenderna och åsikterna. Idag finns stora möjligheter genom 

social media och internet samt organisationers hemsidor och nyhetskanaler 

att hålla sig uppdaterad kring vad som händer och erbjuds.  

Rainey (2006) menar att medvetenhet och oron för att hantering av 

effekterna av produktion, konsumtion och tillväxt ökar hos intressenterna och 

samhället överlag. Detta har lett till att många ekonomiska och miljömässiga 

frågor har utvidgats till att bli globala frågor. Intressenterna ser de flesta 

bekymmer som sociala problem och inkluderar samhälle, regeringar, företag, 

intresseorganisationer och enskilda medborgare i dem. De finns också 

förväntningar kring det på att finna lösningar som respekteras av olika 

intressen och mål. Intressenterna vill ha förbättrade förutsättningar för 

människor och miljö med en minskaning av effekter och negativa 

konsekvenser. Det är många aktörer som kan påverka företagen indirekt eller 

direkt och för att arbeta hållbart behöver företagen följa utvecklingen. Frågan 

är hur fort det kommer att gå och hur stor chans det är för det enskilda 

företaget att få kritik för sin verksamhet. Genom att ha en dialog med sina 

intressenter kan det öppnas kanaler för att möjliggöra att kritik (positiv såväl 

negativ form) nå företaget. Rutiner som i sin tur kan bidra till att stärka 

företagets verksamhet till att bli ännu mer hållbar. För att kunna ha en sådan 

dialog behöver företagets ledning och/eller anställda ha kanaler för att följa 
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trender och komma i kontakt med de organisationer som är extra intressanta 

för dem att följa. Finns en sådan kanal upprättad kan ledningen eller 

företagets anställda därefter välja att föra dialog med någon eller några av 

aktörerna och på så vis hålla sig uppdaterade, fånga upp nya trender eller 

tankesätt alternativt risker eller nya intressegrupper som företaget behöver 

reagera eller agera med eller mot. Allt beror på vilken ambitionsnivå som 

finns hos företagets ägare, ledning och hos de anställda.  

Delområdet Aktörer i samhället bör ses som det delområde som företagen 

bör öka graden av arbete med för att på så vis minska riskerna för att negativ 

kritik kommer fram i resultatet vid en extern granskning. 

 

5.3 Analys ur det interna och externa perspektivet 

Delområdena Anställda och underleverantörer samt Företagets ledning hör 

enligt Raineys (2006) uppdelning till det interna perspektivet. Med fokus på 

enbart de två delområdena har företagarna angett att de arbetar i mycket hög 

grad och hög grad med alla verksamhetsområden och upplever mycket låg 

risk för negativ kritik vid granskning. Här återfinns de två 

verksamhetsområden som utpekades om mest säkra av de 26 (tillhör 

delområdet Anställa och underleverantörer).  Av de åtta som pekades ut att 

utgöra en risk i jämförelse med samtliga 26 verksamhetsområden tillhör två 

av dem det interna perspektivet (tillhör Företagets ledning).  

Rainey (2006) menar att det externa perspektivet är viktigt för företag att 

inkludera i sin verksamhet för att fånga upp vad som händer i omvärlden så 

att det går att reagera i förväg om det behövs samt bli varslad om en trend 

eller händelse i förväg samtidigt som det förbättra relationer mellan olika 

aktörer. Till det externa perspektivet hör delområdet Kunder och Marknader 

samt Aktörer i samhället. Resultatet visar att delområdet Kunder och 



 

   68(95) 

 

marknader är det delområde som anges att företagens ledning och anställda 

de arbetar mest med samtidigt som de ser störst risk för kritik vid granskning. 

Inget verksamhetsområde i Kunder och marknader pekas ut i granskningen 

av alla delområden. Samtidigt visar delområdet Aktörer i samhället vara det 

delområde som företagsrepresentanterna anger att de arbetar i minst grad 

med och samtidigt utgör störst risk för negativ kritik vid en extern 

granskning. Det är också det delområde som utpekas som mest kritiskt i 

jämförelsen med de 26 olika verksamhetsområdena.  Detta innebär att sex av 

de åtta verksamhetsområden som pekas ut som störst risk i jämförelse med 

varandra tillhör det externa perspektivet. I jämförelse med det interna och 

externa perspektivet, arbetar företgen i mindre grad och ser högre risk i det 

externa perspektivet.  

Rainey (2006) menar att det är just det externa perspektivet som företag 

behöver arbeta mer med, då verksamhetsområdena inom det interna 

perspektivet faller sig mer naturliga att arbeta med och det externa 

perspektivet behöver lyftas i företaget så att det holistiska synsättet lyfts in 

och inte bara fastnar vid det Rainey kallar en lokal systemoptimering i det 

enskilda företaget.  Utifrån studiens resultat visar företagen arbetar i hög grad 

med det Rainey kallar det interna perspektivet och att ett större fokus bör 

läggas på det externa perspektivet. Detta bekräftar Raineys teori om att 

företagen bör arbeta mer med det externa perspektivet för en hållbarare 

verksamhet. 

En delslutsats är därför att det externa perspektivet bör ha en centralare plast 

i företagens verksamhet. De anger att de arbetar hållbart i mycket hög grad, 

men de skulle utifrån analysen tjäna på att arbeta med socialt arbete och på så 

sätt minska den upplevda risken för negativ kritik vid en extern granskning.   
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6 Diskussion 

Kapitlet lyfter studiens resultat i ett större perspektiv. En stor del fokuserar 

på vad får resultatet för effekt på företagen och för omgivningen? 

 

6.1 Vems tolkning av hållbarhet ska gälla? 

Rainey (2006) menar att genom använda modellen kan företagets sociala 

ansvar belysas samtidigt som den belyser hur företagets verksamhet påverkar 

och påverkas av samhället. Modellen utgår ifrån att samhället har ett intresse 

av att arbeta hållbart och har en stark värdegrund. Om ett företag vill börja 

arbeta med social hållbarhet finns den värdegrund som Rainey beskriver idag 

i vårt svenska samhälle? Kan värdegrunden skilja sig mellan olika orter eller 

mellan olika målgrupper?  Utöver de lagar och regler som företagets ledning 

och anställda behöver följa, vilka förväntningar finns på företagets ledning 

att arbeta hållbart? Är det konsumenterna som styr? Det egna intresset? Eller 

är det vetskapen om att risken för kritik vid en extern granskning (av till 

exempel kund, myndighet eller anställd) som gör att hållbarhetsarbetet 

prioriteras?  

Det är svårt att svara generellt på alla följdfrågor som uppstår utifrån 

resultatet. Men vems bedömning av hållbarhet ska företaget använda sig av i 

sitt hållbarhetsarbete? Det bör vara en av de inledande delarna som varje 

enskilt företag behöver sätta sig ner och fundera över. Här bortser jag ifrån 

de områden som regleras genom lagar. Buckingham (2007) menar att syftet 

med hållbarhetsarbetet behöver diskuteras när det kommer till 

resursförbrukning utifrån det ekologiska perspektivet. Är till exempel 

avsikten att minska sin miljöpåverkan eller är avsikten att klimatkompensera 

till att bli klimatneutral (förbruka mindre resurser än vad som förbrukas)? 

Oberoende vilket beslut som fattas blir följden att det med all sannolikhet 
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kommer att påverka framtida beslut i företaget. Kanske kan det vara så att 

olika perspektiv och nivå på hållbarhetsarbetet får tas för olika delar av 

verksamheten.  

 

Dahlin  (2014) anger att de tre dimensionerna av hållbarhet bör tas i 

beaktande och kan vara en utmaning när det omsätts i praktisken. Kanske är 

det så att för varje enskild lösning behöver företaget inledningsvis överväga 

hur verksamheten påverkas av de tre dimensionerna av hållbarhet. Redclift 

(2005) anger att med all sannolikhet förändras framtidens behov och skilja 

sig från dagens behov. Att hållbarhet behöver tas med i beräkningarna i vid 

beslut i långsiktiga strategier och investeringar. Kanske är det så att företagen 

behöver fundera ännu mer över sin verksamhet i framtiden.  Vilket leder till 

att följande frågor blir extra intressanta att följa för företaget:  

- Vem har tolkningsföreträdet att avgöra vad hållbarhet innebär i 

företagets verksamhet?  

- Vilken nivå är den ”rätta” för företaget att lägga sitt hållbarhetsarbete 

på för att alla tre hållbarhetsdimensioner ska inkluderas? 

 

6.2 Ett filantropiskt perspektiv 

För att arbeta hållbart på ”riktigt” behöver initiativet enligt McAlister (2005) 

vara accepterat och förankrat hos företagets ledning och anställda samtidigt 

som de innebär att de behöver vara väl integrerade i verksamheten samt  

stödjas ekonomiskt, juridiskt, etiskt och ur ett filantropiskt synsätt  för varje 

beslut som tas. Utan detta har företagets hållbarhetsarbete ingen strategisk 

betydelse. Filantropi förklaras med att det omfattar alla handlingar av välvilja 

och god vilja, till exempel att bidra med gåvor till 

välgörenhetsorganisationer, volontärarbete för samhällsprojekt och vidta 

åtgärder för att gynna andra. Filantropi är en viktig drivkraft för den ideella 
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sektorn för ekonomisk verksamhet och genomförande av sociala eller ideella 

projekt som gagnar samhället. Åtgärder och insatser som kan förknippas med 

ett filantropiskt perspektiv är inget som återges när företagsrepresentanterna 

beskriver sitt eget hållbarhetsarbete. Om det beror på att det vanliga är 

ekologisk hållbarhet (vilket deras svar visar på) eller om deras verksamhet 

till stor del är fokuserad till ekologisk hållbarhet låter jag vara osagt. Studien 

visar att medverkande företag behöver arbeta mer med det externa 

perspektivet av Raineys modell i sina verksamheter. Att arbeta med det 

externa perspektivet innebär att arbeta för att bli en del av samhället. Att 

arbeta socialt innebär flera dimensioner i kontakter med olika intressenter 

och organisationer i samhället. Det verksamhetsområde som går att förknippa 

direkt till ett Filantropiskt perspektiv är kännedomen av företagets 

verksamhet hos lokalinvånarna, som hamnar lågt i rangordningen av 

jämförelsen mellan alla verksamhetsområden. Det kan vara intressant för 

företagen med att investera tid eller andra resurser i insatser som stärker 

civilsamhället.  

Ett medvetet steg för företagen ur den sociala dimensionen av hållbarhet är 

förslagsvis att fundera över vad företaget gör eller kan göra för det lokala 

eller globala samhället ur ett socialt perspektiv?  McAlister (2005) ger 

exemplet med skobutiken som skapar en egen kampanj där kunderna som 

lämnar in sina gamla gymnastikskor och är medarrangör i en löpartävling för 

motionärer. I kampanjen erbjuds kunderna rabatt vid köp av nya skor om de 

lämnar in sina gamla. Skorna de får in samt alla använda skor de får in vid 

reklamation eller retur skänker de till behövande personer.  För att bidra till 

allmän kondition och välbefinnande är de medarrangör i ett motionslopp på 

orten. Med de exemplen vill jag påstå att alla företag, oavsett typ, kan 

fundera över vad de kan bidra med. Jag är helt övertygad om att de flesta 

företag arbetar med att stödja initiativ på orten, men utifrån den sociala 

aspekten kan det vara en idé att fundera på långsiktiga och återkommande 
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insatser. Kanske finns ideella organisationer på orten som företaget vill stötta 

eller finns insatser som behöver göras men inte görs som kan genomföras 

med ideella krafter och sponsring? . Ett företag med traktor och tillgång till 

grus kanske kan sanda en populär gångstig om vintern när de ändå plogar 

och sandar. En bokhandel kanske kan bidra med böcker till något boende en 

gång varje månad. Eller skänka pengar till forskning inom ett ämne.   

Det leder till att följande frågor kan vara intressanta i företagen:  

- Vad innebär filantropiskt synsätt i vårt företag?  

- Vad kan vi göra utifrån vårt företags förutsättningar och resurser? 

 

6.3 Förankrat hållbarhetsarbete 

McAlister (2005) menar också att ett företag som anser sig arbeta hållbart 

behöver implementera det i verksamheten och därefter följa upp och mäta sitt 

resultat och för att sedan kommunicera ut det i strategisk kommunikation, i 

sina uppdrag och vision, årsredovisningar samt webplats. Jag tolkar 

McAlisters teori mer till att omfatta stora företag men tankesättet är lika 

intressant för mindre företag. Att mäta, följa upp och sedan om man vill 

kommunicera ut det bör starta en intressant process inom företaget. Det 

viktiga när det kommer till kommunikationen bör vara att företagets 

representanter är överens om att det ska kommuniceras ut, då följden med all 

sannolikhet är att följdfrågor kommer att ställas av intressenterna och 

initiativet både kommer att lyftas fram som bra exempel som att granskas 

kritiskt. Kommunikation om hållbarhet bör också öppna upp för 

förväntningar på företaget. Det kan vara intressant, utifrån att studiens resultat 

visar att delområdet Aktörer i samhället är det delområde som företagarna 

angett att de arbetar med i lägst utsträckning, påbörja arbetet med de rutinerna 

innan någon kommunikation påbörjas om företagets hållbarhetsarbete. 
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Annars finns risk att det blir i linje med Aalls (2014) perspektiv. Enbart en 

fasad utåt och ingen praktisk förändring och skillnad i verksamheten. 

 

Att implementera Raineys (2006) modell i företagens verksamheter kan vara 

intressant. Allra helst då studiens resultat visar att det externa perspektiv som 

innehåller delområdet Kunder och markander samt Aktörer i samhället ofta 

saknas. Resultatet visar också att det externa perspektivet bör ha en centralare 

roll i företagens verksamhet. För att det externa perspektivet ska fungera 

behövs kommunikationsvägar, rutiner och eventuellt även riktlinjer för att 

kunna följa och hålla kontakt med företagets intressenter.  I analysen 

konstateras att företagen genom att öppna upp för en dialog och följa sina 

intressenter möjliggör för att dialog och kritik i såväl positiv som negativ 

form kan nå företaget. Något som kan stärka företagets verksamhet till att bli 

ännu mer hållbar.  Beck (2012) har fokus på risk och menar att en risk kan 

förstoras eller förminskas genom informationsgivning samt att kunskap 

uppstår genom kunskap. Genom kommunikation med sina intressenter baserat 

på resultatet i studien och Raineys (2006) modell är en slutsats att en ökad 

kunskap om företagets intressenter tillförs vid öppnande av 

kommunikationsvägar, ny kunskap och insikter som kan bidra till att minska 

risker för negativ kritik. Detta leder till att företaget behöver införa rutiner för 

att uppnå sitt hållbarhetsarbete, vilket omfattar att: 

- Kommunikationsvägar, rutiner och eventuellt riktlinjer för att kunna 

följa och hålla kontakt med företagets intressanter bör tas fram. 

- Den kunskap om företagets intressenter kan tillföra vid öppnande av 

kommunikationsvägar kan generera ny kunskap och insikter som kan 

bidrar till att minska riskerna för att negativ kritik framkommer vid 

en extern granskning av företagets hållbarhetsarbete. 
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6.4 Global hållbarhet eller hållbarhetsarbete i företaget 

Nu är det läge att lyfta diskussionen ytterligare ett steg kring vad hållbarhet 

är och vems perspektiv som är viktigast för en långsiktig hållbarhet i 

samhället. Under hela arbetet har perspektivet hållbarhet utifrån företagandet 

och dess intressenter använts. Vi lyfter blicken till global hållbarhet och 

återkopplar till definitionen av hållbarhet i Brutlandrapporten: 

   ”Med hållbarhet menas en utveckling som tillfredsställer dagens 

   behov utan att äventyrakommande generationers möjligheter  

  att tillfredsställa sina behov”  

   (Report of the World Commission on Enviroment    

    and Decelopment: Our Common Future, 1987) 

 

Definitionen kan tolkas på många olika sätt, men en tolkning är att utifrån 

dagens läge Gulliksson (2018) behöver förändringar göras i förbrukning av 

resurser. Om inte kommer konsekvenser att drabba jorden och livet för våra barn 

och barnbarn. Buckingham (2007) är inne på samma spår och menar att 

hålbarhetsarbete måste få en ny innebörd och att konsekvensmedvetandet måste 

öka om dagens resursflöde ska förändras. Om vi inom en snar framtid (jag 

utelämnar tidsperspektivet) behöver förändra sättet och takten resurserna 

förbrukas på, kommer det med stor sannolikhet även innebära förändringar i 

intressenternas syn på hållbarhet och förändra deras förväntningar på samhället 

och företag. Det är intressant att fundera på vad förändrade intressen från 

företagets intressenter kan innebära och ge för konsekvenser. Ett företag vars 

verksamhet har hög påverkan på någon av de tre hållbarsdimensionerna kommer 

med stor sannolikhet få negativ kritik av sina intressenter. Idag kan det vara 

möjligt att ta genvägar eller erbjuda andra lösningar, i framtiden kanske det inte 

är acceptabelt. För nutida företag kan det vara intressant att fundera på i vilken 

grad verksamheten kommer att ses som hållbara om förväntningar och krav höjs 

i framtiden och vilka åtgärder som behöver vidtas för att undvika eventuella 

risker.  
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Företagets ledning kommer med all sannolikhet att i framtiden behöva fundera 

på:  

- Om förväntningar och krav höjs på hållbarhet, vilka åtgärder behöver 

vidtas utifrån ditt företags verksamhet för att undvika eventuella 

risker i framtiden?    

- Är det vi ser som hållbarhet utifrån företagets bästa även är det bästa för 

den globala hållbarheten? Om de två perspektiven inte går hand i hand 

kan det få konsekvenser att företaget behöver ändra hela sin 

verksamhet, lägga ner eller investera i andra lösningar som resulterar i, 

ändrat utbud, processer för genomförande, inköp av andra maskiner, 

andra typer av varor och material, förbrukningsvaror eller erbjuda helt 

andra tekniska lösningar.  

 

7 Slutsats 

I kapitlet besvaras studiens syfte och problemformulering utifrån förd analys 

och diskussion. Här besvaras studiens forskningsfråga och slutsatsen 

avslutas med några ord kring studiens bidrag till utveckling av Raineys 

intressentmodell.  

7.1 Svar på studiens problemformulering 

Rainey (2006) delar in delområdet Anställda och underleverantörer samt 

Företagets ledning i det interna perspektivet samt Kunder och Markander och 

delområdet Aktörer i samhället i det externa perspektivet. Utifrån studiens 

resultat kan sammanfattas att företagen arbetar i hög grad med det Rainey 

kallar det interna perspektivet och att ett större fokus bör läggas på det 

externa perspektivet. Vilket också stämmer in på Raineys teori om att 



 

   76(95) 

 

företagen bör arbeta mer med det externa perspektivet för att kunna få till en 

mer hållbar verksamhet.  

Vid en närmare gransking visar det sig att företagen anger att de arbetar till 

96 % hållbart när de tillfrågas i en separat enkätfråga. Utifrån studiens 

resultat kan konstateras att företagen anser sig arbeta hållbart till 72-91 %. 

Studien visar att företagen anser sig arbeta hållbart utifrån modellens fyra 

delområden. Av de fyra delområden som ingår i modellen visar resultatet att 

det delområdet utmärker sig mest är delområdet Aktörer i samhället. Det är 

också det delområde som företagarna arbetar minst med och samtidigt 

upplever störst risk för negativ kritik vid en extern granskning. Utifrån 

studiens resultat är Aktörer i samhället det delområde som avviker mest från 

hållbarhetsarbetet i Raineys modell och därmed det delområde som insatser 

kan behöva inriktas mest mot i framtida hållbarhetsarbete.  

Sex av de åtta verksamhetsområden som pekas ut i granskningen mellan de 26 

olika verksamhetsområdena som ingår i modellen tillhör delområdet Aktörer i 

samhället. Det visar på att de små företagen inte arbetar med externa aktörer på 

det sätt som önskas genom Raineys modell. De tre verksamhetsområden som 

pekas ut att utgöra störst risk i jämförelse med de andra verksamhetsområdena i 

modellen är i fallande ordning: Vi har etablerade kontakter att följa vad som 

erbjuds, händer och sker i ett nationellt- och internationellt perspektiv. Tätt följt 

av Vi har etablerade kontakter och kanaler för att fånga upp, ta del av, följa 

eller föra dialog med olika intressegrupper som besitter spetskunskap som berör 

vår verksamhet. Det tredje är: Våra lokalinvånare känner sig delaktiga och 

besitter önskvärd kunskap om företaget. 

Det delområde som utpekas som det som företagen arbetar mest med och 

upplevs att det finns minst risk för att negativ kritik framkommer vid en 

extern granskning är Anställda och underleverantörer. Vid en jämförelse 

mellan alla 26 verksamhetsområden som ingår i modellen skiljer sig två 

verksamhetsområden ur sig från mängden och bör ses som extra säkra och de 
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är: Ömsesidig respekt visas och ingen risk för tvång eller hot finns i företaget  

samt Hos oss är alla människor lika mycket värda oavsett religion, sexuell 

läggning, vilket land du kommer från, funktionsvariationer och kön.  

En slutsats som kan dras av studien är att det externa perspektivet bör föras 

in mer i företagens verksamhet. Företagsrepresentanterna som besvarat 

enkäten anger att de arbetar hållbart i mycket hög grad, men de skulle utifrån 

analysen tjäna på att arbeta med socialt arbete som ingångspunkt i företagets 

verksamhet och på så sätt minska den upplevda graden för risk för negativ 

kritik vid en extern granskning. Genom att ha en dialog med sina intressenter 

kan det öppnas upp kanaler för företaget som möjliggöra att kritik (positiv 

såväl negativ form) kan nå företaget. Rutiner som i sin tur kan bidra till att 

stärka företagets verksamhet till att bli ännu mer hållbar. För att kunna ha en 

sådan dialog behöver företagets ledning och/eller anställda ha kanaler för att 

följa dessa trender och komma i kontakt med de organisationer som är extra 

intressanta för dem att följa.  

När teori om hållbarhet och risk jämförs med studiens resultat ringas följande 

åtta utmaningar in. Utmaningar, som också kan medföra möjligheter.  

De sex första utmaningarna formuleras som sex frågor, då de kretsar till att 

starta resonemang inom företaget. Frågeställningarna täcker en hel del av de 

utmaningar som företagets ledning och anställda, enligt teorin och utfallet av 

studien: 

- Vad innebär hållbarhet i praktiken för vårt företag? 

- Vilken nivå ska företaget lägga sitt hållbarhetsarbete på för att alla tre 

dimensioner av hållbarhet (ekologisk, social och ekonomisk) ska 

inkluderas?  

- Vad innebär filantropiskt synsätt i vårt företag?  

- Vad kan vi göra utifrån vårt företags förutsättningar och resurser? 
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- Om förväntningar och krav höjs på hållbarhet, vilka åtgärder behöver 

vidtas utifrån ditt företags verksamhet för att undvika eventuella 

risker i framtiden?    

- Är det vi ser som hållbarhet utifrån företagets bästa även är det bästa för 

den globala hållbarheten? 

 

Ett viktigt steg för att förankra och införa hållbarhetsarbetet i företaget 

innebär enligt Rainey (2006) att företagets ledning och anställda behöver 

acceptera, involveras och vara delaktiga. Detta samtidigt som 

hållbarhetsarbetet förs in i företagets befintliga strategier, 

styrningsdokument, verksamhet och kortsiktiga- såväl långsiktiga beslut. 

Utifrån studiens resultat pekas följande delar ut som två avgörande aspekter 

som med stor trolighet kan tillföra utveckling i hållbarhetsarbetet: 

- Kommunikationsvägar, rutiner och eventuellt riktlinjer för att kunna 

följa och hålla kontakt med företagets intressanter bör tas fram.  

- Den kunskap om företagets intressenter som tillförs vid öppnande av 

kommunikationsvägar kan ge ny kunskap och insikter som bidrar till 

att minska riskerna för att negativ kritik framkommer vid en extern 

granskning av företagets hållbarhetsarbete. 

 

7.2 Bidrag till aktuell forskning 

Studien har bidragit med en utveckling av Raineys (2006) intressentmodell. 

Dels genom en översättning från engelska till svenska. Detta medförde att en 

tolkning av modellen för att vara applicerbar till svenska förhållanden (lagar 

och regler) har gjorts. Vart och ett av de 26 verksamhetsområden som ingår i 

modellen har omsatts till ett påstående som motsvarar händelser eller 

processer i ett företags verksamhet. Detta för att kunna använda modellen 
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som verktyg till att skapa förståelse för hur små företag med 0-40 anställda 

arbetar hållbart. En tabell har skapats för att kunna ställa variablerna Hur stor 

grad anser företagsrepresentanterna att företagets verksamhet mot Hur stor 

risk ser företagsrepresentanten för att negativ kritik skulle framkomma vid en 

extern granskning av företaget? Sambandet mellan faktorerna kan i 

jämförelse med varandra ge en inblick i hur hållbar företagets verksamhet är 

utifrån ett företags intressenter. Studiens resultat har visat att utifrån 

modellens fyra verksamhetsområden särskiljer sig hur företagen arbetar med 

dem och i enlighet med Raineys medföljande teori kring modellen behöver 

företagen arbetar ytterligare med det externa perspektivet. Studiens resultat 

har också bidragit till att ge en övergripande förståelse i vilken grad 

företagsrepresentanter i små företag anser sig arbeta med hållbarhet i sina 

verksamheter.  Studiens resultat har avslutningsvis ställts mot teori i 

hållbarhet och social hållbarhet. Med följd att möjliga utmaningar inför en 

implementering av modellen pekades ut för de företag som medverkade i 

modellen. Generellt har studien bidragit till mer kunskap om hållbarhet i små 

företag och att representanter för små företag anger att de anser sig arbeta 

hållbart. Mer specifikt har studien bidragit med kunskap om 

hållbarhetsarbete i små företag med utgångspunkt av ett socialt ansvar. 

Studien bidrar även med en enkät som kan användas som ett verktyg. Det går 

att konstatera att företagen anger att de mycket hög grad anger att de arbetar 

med modellens alla verksamhetsområden, men det finns delområden som 

inte de små företagen arbetar med i någon högre utsträckning. Vilka främst 

utgörs av de verksamhetsområden som ingår i de mest riskfyllda som pekats 

ut i resultatet. Verksamheter i små företag fokuseras i hög grad på det interna 

perspektivet i modellen och högst risk upplevs i det externa perspektivet. För 

att vara intressant för företag att arbeta med i sin verksamhet behöver 

modellen kunna appliceras till verksamheten på ett förståeligt sätt för 

företagen, detta har bidragits med genom denna studie. 
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8 Förslag på vidare forskning 

Nedan följer några av de förslag som framkommit under tiden studien har 

bedrivits. 

För att göra studien mer trovärdig och öka validiteten hade det varit 

intressant att kompletterat studien med att låta några experter granska samma 

verksamhet, låta företagsrepresentanter fylla i enkäten och samtidigt ta del av 

kunder eller andra intressenters syn på verksamheterna. Det hade gett ett 

ytterligare perspektiv till resultatet och slutsatsen samtidigt som det hade 

varit till värde för medverkande företag då resultatet till stor andel skulle 

sedan skulle  vara möjligt att appliceras direkt i respektive verksamheten.  

En helt annan aspekt inom samma forskningsområde är att fördjupa sig i att 

undersöka vad företagarna egentligen menar med hållbarhet och även söka 

svar på vad det innebär för en viss bransch?  Det är också intressant att 

undersöka om en skillnad upplevs i verksamheten beroende på vilken 

hållbarhetsstrategi företagen väljer att ta. Om det särskiljer sig mellan de som 

väljer att ”enbart” följa lagar och regler och väljer att följa med i den 

allmänna strömmen jämfört med att ligga i framkant och ha som mål att 

driva på utvecklingen. Detta skulle också kunna studeras som figurativa case, 

för att se vad som händer för olika produkter utifrån den utveckling som varit 

under ett visst tidsspann.  

 

Jag finner det också intressant att långsiktigt kunna följa utvecklingen för 

företagen och följa upp samt utvärdera deras arbetssätt, eventuella trender 

och resultat både praktiskt såväl ekonomiskt under några år.  

 

Ett fjärde perspektiv skulle vara att undersöka vilken kompetensnivå som 

olika segment i samhället har om hållbarhet. Jag tänker grupperingar som 

företagare, politiker, kunder, övriga beslutsfattare så som tjänstepersoner i 
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vissa befattningar. Syfte ser jag då skulle fokusera på att belysa vart 

kompetens om hållbarhet finns och vart det saknas samt även belysa 

kompetensnivån och ståndpunkter i frågan. Jag upplever att många individer 

tror sig ha en generell bild av vad hållbarhet är, men att det ofta rör sig om 

betydligt ytligare kunskap än vad de flesta tror. Om en förändring i synen av 

vad hållbarhet är och vad det innebär för individer, organisationer och stora 

landområden på kort och lång sikt behöver förbättras, ser jag behov av att 

belysa eventuella kompetensglapp. Att se vart brister finns kan hjälpa till att 

rikta insatser kring att utöka kunskapen mot de områdena. Detta är något som 

vore intressant att studera då jag upplever att hållbarhetsfrågor i offentliga 

såväl privata organisationer och hos individer idag är i sin linda.  
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Bilaga A - Original Raineys intressentmodell                               

Bild 1 - Raineys originalbild: 

 

 

 

Bild 2 – Raineys modell översatt till svenska, översatt av Evelina Envall: 
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Bilaga B – Enkät 
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Bilaga C – Följebrev till enkät 

 


