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Sammanfattning 

Titel:  Regeringens reglering av hållbarhetsredovisning - en tvärsnittsstudie 

av hur fyra företag inom energibranschen kan påverkas 

Författare:  Therese Andersson och Malin Karjalainen 

Handledare: Stefan Schiller  

Bakgrund: I Sverige ska de statligt ägda bolagen från och med den första januari 

2008, upprätta en hållbarhetsredovisning. Motsvarande skyldighet 

finns inte för icke-reglerade bolag, dessa kan dock frivilligt välja att 

presentera hållbarhetsinformation. Institutionell teori menar att 

organisationer inom en institution efterliknar varandra som ett reslutat 

av samhällets påtryckningar. Regeringens riktlinjer gällande en 

obligatorisk hållbarhetsredovisning för statliga bolag skulle på så sätt 

kunna resultera i en indirekt reglering av de icke-reglerade företagen. 

De undersökta bolagen i denna studie är det statliga bolaget Vattenfall 

AB samt de icke-reglerade bolagen E.ON Sverige AB, Tekniska Verken i 

Linköping AB och Mälarenergi AB.  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida de fyra 

undersökningsföretagen kan ha påverkats av Regeringens riktlinjer för 

en obligatorisk hållbarhetsredovisning för statliga bolag. Avsikten är 

även att utifrån de tre icke-reglerade bolagen synliggöra situationer där 

riktlinjerna indirekt skulle kunna påverka.  

Metod: Uppsatsen är en kvalitativ tvärsnittsstudie av de fyra bolagen. En 

litteraturstudie av företagens hållbarhetsredovisningar och kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer har genomförts. 

Slutsats: Vattenfall har genom en tvingande isomorfi blivit direkt reglerade då de 

valt att samtycka till Regeringens riktlinjer. Uppsatsens insamlade 

empiri indikerar att det finns två eventuella situationer där 

Regeringens riktlinjer indirekt skulle kunna påverka de icke-reglerade 

bolagens hållbarhetsredovisningar; (1) genom en ökad mediebelysning 

av publicering av Regeringens riktlinjer och (2) genom benchmarking 

gentemot andra företag.  

Nyckelord: Statliga bolag, direkt reglering, icke-reglerade bolag, indirekt reglering och 

hållbarhetsredovisning. 



Abstract 

Title:  The Government´s Regulation of Sustainability Reporting - a Cross-

sectional Study of how four Companies within the Energy Industry can 

be Influenced 

Authors:  Therese Andersson and Malin Karjalainen 

Supervisor: Stefan Schiller  

Background: In Sweden the state-owned companies are as of January 1st 2008 directly 

bounded to establish a sustainability report. There is no equivalent 

legislation available for the non-regulated companies, they may 

however voluntarily choose to present sustainability information. 

Institutional theory argues that organizations within an institution 

resemble each other as a result of the society’s social pressure. The 

Government’s guidelines regarding a mandatory sustainability report 

for state-owned companies could result in an indirect regulation of the 

non-regulated companies. The companies featured in this study is the 

state-owned company Vattenfall AB and the three non-regulated 

companies E.ON Sverige AB, Tekniska Verken i Linköping AB and 

Mälarenergi AB.  

Purpose: The aim of this paper is to examine whether there is a possibility that the 

four chosen companies can have been affected by the Government’s 

guidelines. The purpose is also to highlight possible situations where 

the guidelines indirect could affect the non-regulated companies.  

Method: This essay is a qualitative cross-sectional study of the four companies. A 

literature review of the companies’ sustainability reports and 

qualitative semi-structured interviews has been conducted.  

Results: Vattenfall has through a coercive isomorphism become directly regulated, 

because they have chosen to acquiescence to the Governments 

guidelines. The study’s empirical data indicates two possible situations 

where the guidelines could indirect affect the non-regulated companies; 

(1) through increased media attention of the publication of the 

Guidelines and (2) through impact through benchmarking.  

Keywords: State-owned companies, direct regulation, non-regulated companies, 

indirect regulation and sustainability reporting.  
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Förkortningar 

BFL   Bokföringslagen  

CR  Corporate Responsibility 

EU   Europeiska Unionen 

GRI  Global Reporting Initiative 

ÅRL   Årsredovisningslagen  

Definitioner 

Hållbarhet 

Hållbarhetsdefinitionen som används i uppsatsen är; ett företags ansvar för sina effekter 

på samhället genom att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers förmåga att möta sina egna behov. Hållbarhet omfattar sociala, 

ekonomiska såväl som miljömässiga konsekvenser.  

Uppsatsdefinitionen har sin grund i Bruntlandskommissionen begreppstolkning av 

hållbarhet (1987, s. 8) ”varaktigt hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers förmåga att möta sina egna behov.”1 och EU 

kommissionens definition, som säger att hållbarhet är (2011, s. 6); ”ett företags ansvar 

för sina effekter på samhället.”2  

Statligt bolag 

Ett statligt bolag är, enligt Regeringen (2012a) ett bolag som ägs helt eller delvis av den 

svenska staten och därmed är tvingade att upprätta en hållbarhetsredovisning enligt 

Regeringens riktlinjer (2007).  

                                                           
1 Fri tolkning av “Sustainable development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs”, från Brundtlandsrapporten (s. 8) 
“Our common future”.  
2 Fri tolkning av “the responsibility of enterprises for their impacts on society.” från EU Kommissionens 
definition i New policy of CSR (s. 6).  



Icke-reglerade bolag 

Begreppet icke-reglerat bolag är utformat specifikt för denna uppsats av 

uppsatsförfattarna själva och syftar på företag som inte ägs av den svenska staten och 

därmed inte är föremål för Regeringens riktlinjer (2007) gällande 

hållbarhetsrapportering. Privatägda företag såväl som kommunalt ägda företag 

innefattas av definitionen, med begränsning till aktiebolag som upprättar en 

hållbarhetsredovisning. De företag som inte innefattas av definitionen är bland annat de 

företag som ägs av andra stater, då de kan ha fått andra riktlinjer att följa, exempelvis 

Fortum (2012).  

Stort aktiebolag 

Bokföringslagen (BFL) (1991:1078) 6 kap 1§ säger att ett stort aktiebolag är ett bolag 

som uppfyller mer än ett av följande kriterier; (1) Medelantal anställda på 50 personer, 

(2) 40 miljoner kronor i balansomslutning och (3) 80 miljoner kronor i nettoomsättning.  

Benchmarking 

Camp (1995) beskriver benchmarking som att företag söker det optimala arbetssättet, 

genom att iaktta och jämföra det egna arbetet med andra företag.   

Isomorfi 

DiMaggio och Powell (1983a) beskriver isomorfi som en typ av institutionell teori. 

Isomorfi innebär en likriktningsprocess som enligt Dillard et al. (2004) uppstår genom 

att organisationer anpassar sig till samhällets värderingar. Denna anpassning resulterar 

enligt DiMaggio och Powell (1983b) i att företagen börjar likna varandra allt mer. 

Samhället 

I denna uppsats definieras samhället som; den grupp av människor som delar en 

gemensam kultur och tradition, som därmed förenas och tillsammans bildar den 

svenska civilisationen.  
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Kapitel 1 – Inledning 

 

Inledningen beskriver bakgrunden till hållbarhetsredovisningen samt den pågående 

utvecklingen av hållbarhetsredovisningen. Kapitlet fortsätter med att presentera 

diskussionen kring en enhetlig lagreglering för att sedan övergå till att presentera hur 

lagregleringen ser ut för företag på den svenska marknaden. I följande problemdiskussion 

diskuteras den identifierade kunskapsluckan. Kapitlet avslutas med att presentera 

uppsatsens syfte, frågeställning, avgränsning, målgrupp och disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

Vad vet vi egentligen om hur företagen påverkar oss och vår omgivning? Fasansfulla 

arbetsförhållanden inom svenska företags produktionskedjor utomlands (SVT, 2011), 

gifter som läckt ut vid tunnelbygget genom Hallandsåsen (DN 2007) och återkommande 

giftig algblomning på grund av övergödning från jordbruk (SR, 2002), är alla exempel på 

allvarliga händelser som uppmärksammats i media det senaste decenniet. Företags 

sociala effekter och påverkan på miljön har kommit att ses som ett allt viktigare 

samhällsproblem samtidigt som miljö- och hållbarhetsfrågorna under de senaste 

decennierna har fått större uppmärksamhet i världens medier. Enligt Tidström (2008) 

anser bland annat Regeringen, näringslivet och media att det blir mer nödvändigt att 

belysa dessa hållbarhetsfrågor.  

Hållbarhet omfattar sociala, ekonomiska såväl som miljömässiga aspekter. Enligt Global 

Reporting Initiative (GRI) (2011) innebär sociala aspekter bland annat att företaget har 

jämställdhet, jämlikhet, bra balans gällande ålder och religioner bland dess 

medarbetare. Vidare beskriver GRI de ekonomiska aspekterna som företagens 

ekonomiska inverkan på dess intressenter och det ekonomiska systemet på såväl lokal, 

nationell som global nivå. Den information som presenteras i finansiella rapporter, som 

exempelvis balansräkningen, bör i hållbarhetsredovisningen bland annat kompletteras 

med hur företaget bidrar ekonomiskt till samhället. Finansiell information är viktigt för 

att förstå företagets hållbarhetssituation. Miljömässiga effekter betyder enligt GRI (Ibid.) 

att företagen skall uppmärksamma sin påverkan på miljön och det ekologiska systemet. 

I Sverige har fokus, när det gäller hållbarhet, ofta legat på miljöfrågor enligt Löhman och 

Steinholtz (2003). De menar att det kan förklaras av att Sverige, i jämförelse med många 
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andra länder, inte har stora sociala klyftor och utbredd fattigdom. I denna uppsats 

innefattar begreppet hållbarhet samtliga tre aspekter.  

1.1.1. Motiv till att hållbarhetsredovisa 

Perera (2007) hävdar att nuvarande trender tyder på att det har blivit mer populärt och 

nödvändigt att redovisa ett företags hållbarhet. Även Gray (2006) instämmer och 

påpekar att efterfrågan från företagets intressenter har ökat kraftigt gällande dessa 

upplysningar. Moir (2001) understryker det positiva med att hållbarhetsredovisa då ett 

företag kan gynnas av att arbeta med hållbarhet. Vidare menar Moir att en god 

hållbarhetsredovisning kan resultera i att företagen får en ökad legitimitet, det vill säga 

acceptans i samhället. Ljungdahl (2008) uttrycker en positiv inställning till 

hållbarhetsredovisning då han ser en positiv påverkan på ett företags värde om 

företaget publicerar hållbarhetsinformation. Desto mer ett företag arbetar gentemot 

hållbarhet och redovisar sådant arbete desto högre lönsamhet uppnår företaget. Detta 

menar Ljungdahl, ger företagen incitament till att publicera hållbarhetsinformation.  

1.1.2. Enhetlig lagreglering 

Det finns dock forskare som ifrågasätter den hållbarhetsredovisning som presenteras av 

företag, bland annat menar Gray och Milne (2002) att det i princip är omöjligt att 

definiera hur en hållbar organisation skulle se ut och därmed är det svårt att rapportera 

om ett företags hållbarhet. De menar emellertid att det inte är ett argument att ge upp 

hållbarhetsarbetet, då det är det enda sättet att lära sig hur företag kan eller inte kan 

bidra till hållbarhet. Gray och Milne argumenterar istället för en lagreglering inom 

hållbarhetsområdet för att det sociala och miljömässiga ansvarstagandet från företagen 

skall bli något mer än bara en god tanke. Dock menar Buhr (2007) att en lagreglering 

kan leda till att företagen utnyttjar lagstiftningen för att ge legitimitet åt information. 

Informationen får större trovärdighet om den presenteras i en obligatorisk rapport, än 

via andra kommunikationsmedel. Åsikterna går isär i den pågående diskussionen och 

sättet att lagreglera hållbarhetsredovisningen skiljer sig även det åt länder emellan. I 

exempelvis Danmark är hållbarhetsredovisning obligatorisk och lagregleringen omfattar 

de statliga, de börsnoterade, såväl som de större aktiebolagen. Den danska staten (2012) 

motiverar lagregleringen med att den skall inspirera företagen att aktivt ta ställning till 

socialt ansvar och kommunicera den.  
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Sedan den första januari 2008 skall de statliga bolagen i Sverige, i enlighet med 

Regeringens ”Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande”, 

fortsättningsvis benämnd Regeringens riktlinjer, upprätta en hållbarhetsredovisning. 

Dessa riktlinjer är avsedda att vara ett komplement till allmänt gällande lagstiftning, 

som bland annat består av Årsredovisningslagen (ÅRL) (1995:1554). Till de statliga 

bolagen räknas de cirka 60 företag som svenska staten äger helt eller delvis, vilka 

framgår av Regeringens hemsida (2012a). Detta resulterar i att det fortsättningsvis i 

denna uppsats finns två olika typer av bolag, statliga och icke-reglerade bolag, som till 

skillnad från de statliga bolagen inte ägs av staten. De icke-reglerade företagen står utan 

lagstadgad skyldighet att lämna information om företagets hållbarhetspåverkan, likväl 

väljer många företag att presentera informationen. Enligt KPMG (2011) väljer 72 

procent av de hundra största företagen i Sverige att göra detta. Borglund, Frostenson 

och Windell (2010) diskuterar problemet med skiljda riktlinjer och att det är 

individuellt för varje företag vad som är relevant att redovisa i rapporterna och vilka 

nyckeltal som är tillämpliga. Detta skapar svårigheter i att jämföra företagen och att 

utveckla en enhetlig standard. En enhetlig standard skulle kunna skapa det Blomqvist 

(1996) benämner institution. En institution består av normer och värderingar som finns 

i ett samhälle. En likriktningsprocess, det vill säga att företagen blir mer lika varandra, 

och en ökad jämförbarhet uppstår då företagen följer dessa gemensamma riktlinjer. 

Riktlinjer med mål att uppnå en enhetlig standard har utfärdats, bland annat av den 

ideella organisationen GRI (2012a), som är frivillig för företag att följa och som ofta 

utgör grunden till dagens publicerade hållbarhetsredovisningar (Regeringen, 2012b). 

Regeringen (2007) har valt just GRI:s riktlinjer som den standard de statliga företagen 

skall upprätta hållbarhetsrapporten i enlighet med. Ytterligare menar Regeringen att de 

statliga företagen skall agera som ett föredöme för de icke-reglerade företagen. De 

statliga bolagen agerar som ett referensbolag, det vill säga det bolag som Regeringen vill 

att svagare organisationer skall efterfölja gällande hållbarhetsredovisning. Detta 

resulterar i att de statliga företagen får en stark position i likriktningsprocessen och 

leder vidare till följande problemdiskussion.  

1.2. Problemdiskussion 

Regeringens (2007) avsikt med riktlinjerna är att de statligt ägda företagen skall vara 

aktiva i diskussionen kring hållbar utveckling. Staten ser hållbarhetsredovisningen som 

ett redskap till att driva arbetet med hållbarhetsutveckling framåt, detta då rapporten 
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ger ett bra underlag för utvärdering och uppföljning. Staten tvingar, genom riktlinjerna, 

fram ett visst beteende från de statliga bolagen, vilket Svedberg Nilsson, Henning och 

Fernler (2005) beskriver som en direkt reglering. Med utgångspunkt i DiMaggio och 

Powells (1983a) resonemang kring institutionell teori kan det klassas som tvingande 

isomorfi, vilket innebär att ett företags omgivning tvingar fram ett visst beteende från 

organisationerna inom en och samma institution. Regeringen (2007) ställer ytterligare 

krav på transparens samt yrkesmässig redovisning. Dels på grund av de statliga 

företagens ägarstruktur, som i slutändan ägs gemensamt av svenska folket, dels på 

grund av att företagen är viktiga aktörer på arbetsmarknaden (Ibid.). Dessa krav ställs 

inte uttryckligen på de icke-reglerade bolagen, däremot kan det vara fråga om en 

indirekt reglering från statens sida. Hjalmarsson och Walfridson (1991) beskriver en 

indirekt reglering som att, vissa organisationer regleras och detta skapar ett tryck på 

övriga organisationer att anpassa sig till regleringen. Det vill säga att en indirekt 

reglering sker via exempelvis en annan aktör eller intressentgrupp på marknaden. 

DiMaggio och Powell (1983a) talar även om den imiterande isomorfin, som i denna 

studie skulle innebära att de icke-reglerade företagen efterliknar de statliga bolagen och 

på så sätt skulle en indirekt reglering ske gällande publicering av 

hållbarhetsredovisningar. Vidare menar DiMaggio (1982) att detta kräver att företagen 

agerar inom samma institution, exempelvis konkurrerar på samma marknad. I och med 

statens önskan om att de statliga bolagen skall agera som föredömen för de icke-

reglerade, ger det fog att anta, utifrån främst institutionell teori, att staten vill skapa 

möjligheter till en indirekt reglering. Staten lät Borglund et al. (2010) utvärdera i vilken 

utsträckning som de statliga bolagen har påverkats av Regeringens riktlinjer. Studien 

säger dock ingenting om hur de icke-reglerade företagen kan ha påverkats av 

Regeringens riktlinjer. Kunskapsluckan som uppstår är huruvida det finns indikationer 

på att en indirekt reglering av Regeringens riktlinjer för de icke-reglerade företagen är 

möjlig. I detta sammanhang har heller inte de statliga och de icke-reglerade företagen 

sats i relation till varandra. Vilket även Thomson (2007) antyder då han menar att 

tidigare studier ofta är gjorda på stora börsnoterade privata bolag, vilket tyder på en 

underrepresentation av studier som räknar in statliga bolag. 

Trots de skiljda lagregleringarna finns det flera branscher där statliga och icke-reglerade 

företag agerar och konkurrerar på samma marknad. Ett exempel på detta är 

energibranschen som dessutom har en stark inverkan på samhälle och miljö. Branschen 
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har till och med utpekas av många, bland annat Frostenson och Helin (2009), som en av 

de största miljöbovarna. Detta till följd av att bland annat vattenkraftverk förhindrar 

naturliga vandringsleder för fisk eller att bioenergi kräver att biomassa återplanteras i 

samma utsträckning som den utnyttjas för det även i framtiden skall gå att utvinna 

energi (Vattenfall, 2012). Med detta i åtanke är avsikten att studera energibranschen. 

Uppsatsen är begränsad till att undersöka det statliga bolaget Vattenfall AB och de tre 

icke-reglerade bolagen E.ON Sverige AB, Mälarenergi AB och Tekniska Verken i 

Linköping AB, som här efter endast kommer att benämnas Tekniska Verken.  

1.2.1.  Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida de fyra undersökningsföretagen kan ha 

påverkats av Regeringens riktlinjer för en obligatorisk hållbarhetsredovisning för 

statliga bolag. Avsikten är även att utifrån de tre icke-reglerade bolagen synliggöra 

situationer där riktlinjerna indirekt skulle kunna påverka, för att klargöra om det finns 

en möjlighet att de icke-reglerade företag kan ha påverkats av Regeringens riktlinjer.  

1.2.2. Frågeställning 

Syftet besvaras med hjälp av följande frågeställning:  

- På vilket sätt har Vattenfall direkt påverkats av Regeringens riktlinjer för en 

obligatorisk hållbarhetsredovisning för statliga bolag?  

- Vilka indikationer finns det att de icke-reglerade bolagen indirekt kan 

regleras av Regeringens riktlinjer?  

1.3. Avgränsningar 

Denna studie är begränsad till att endast undersöka företag aktiva på den svenska 

marknaden, då Regeringens riktlinjer gällande obligatorisk hållbarhetsredovisning är 

begränsade till företag ägda av den svenska staten. Studien är även begränsad till att 

undersöka energibranschen med ovanstående motivering i Frostenson och Helins 

(2009) argument samt till stora aktiebolag enligt Bokföringslagens (1990:1078) 

definition. På grund av tidsbegränsning är uppsatsen begränsad till att endast 

undersöka de fyra ovannämnda undersökningsföretagen, statliga Vattenfall och de tre 

icke-reglerade bolagen E.ON Sverige, Tekniska Verken och Mälarenergi. Tidsperioden 

som behandlas i studien är 2010/2011, då hållbarhetsredovisningarna från 2010 är de 

sista tillgängliga i skrivandets stund samt att intervjuerna genomförs med 2011 års 

hållbarhetsredovisningar i åtanke, vilka publiceras under 2012.  
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1.4. Målgrupp 

De som är avsedda som huvudsaklig målgrupp är dels andra studenter med intresse i 

hållbarhetsredovisning, dels andra aktiva inom den pågående diskussionen angående en 

lagreglerad hållbarhetsredovisning vilket inkluderar politiker, forskare med flera.  

1.5. Uppsatsdisposition 

Figur 1 Disposition 

Kapitel 2 – Metod  

 

Inledning 

• I inledningen presenteras uppsatsens bakgrund, problemdiskussion, syfte och frågeställning.  
Kapitlet avslutas med avgränsningar samt målgrupp.  

Metod 

•I metodkapitlet beskrivs och motiveras uppsatsens forskningsstrategi, forskningsprocess 
samt forskningsmetod, följt av en beskrivning av insamlingen av empirin och urval. 
Uppsatsens karaktär och tillvägagångssätt åskådliggörs. Kapitlet avslutas med resonemang 
kring metodkritik, källkritik samt analysmetod.  

Empirisk 
refernsram 

•Kapitel tre utgör den ram inom vilket uppsatsen är utformad och visar på uppsatsens 
innehållsmässiga struktur. Här presenteras de gällande lagregleringarna för 
hållbarhetsredovisning, innebörden av GRI:s riktlinjer samt tidigare forskning inom ämnet.  

Teoretisk 
referensram 

•I kapitel fyra beskrivs den teoretiska referensramen, dess syfte är att ge en utgångspunkt för 
analys av uppsatsens empiri samt hjälpa till att förklara densamma. Denna består av, 
legitimitetsteorin, intressentteorin, institutionell teori, massmedias effekter, strategier att 
undvika påtryckningar, benchmarking samt teorin om ett företags redovisningsskyldighet.  

Empiri 

• Det empiriska kapitlet redogör för den litteraturstudie som har genomförts, här presenteras 
även sammanställningen av de genomförda intervjuerna.  

Analys 

•I kapitel sex analyseras det empiriska materialet med hjälp av uppsatsens referensram. För 
att på så sätt resonera och försöka besvara uppsatsens frågeställning och uppnå uppsatsens 
syfte.  

Slutsats 

•I kapitel sju presenteras studiens slutsatser samt uppsatsförfattarnas egna reflektioner 
framförs. Kapitlet avslutas med att presentera förslag till vidare forskning kring ämnet. 

Referenslista 

• En referenslista presenteras med information om använda källor.   
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I metodkapitlet beskrivs och motiveras uppsatsens forskningsstrategi, forskningsprocess 

samt forskningsmetod, följt av en beskrivning av insamling av empiri och urval. Uppsatsens 

karaktär och tillvägagångssätt åskådliggörs. Kapitlet avslutas med resonemang kring 

metodkritik, källkritik samt analysmetod.  

 

2.1. Forskningsstrategi 

Forskningsstrategin i denna uppsats är kvalitativ. Eisenhardt och Graebner (2007) 

menar att en kvalitativ strategi är lämplig eftersom syftet med studien är att besvara 

frågor som hur företagen kan påverkats av Regeringens riktlinjer och anledningen 

bakom påverkan. Inte att besvara frågor som hur ofta och hur många av företagen inom 

branschen som har påverkats. Möjligheten att ett företag kan påverkats av riktlinjerna 

är svårt att mäta i siffror, vilket utifrån Hartmans (2004) resonemang tyder på en 

kvalitativ ansats. På grund av hållbarhetsredovisningens karaktär går heller inte 

informationen att kvantifiera i samma utsträckning som de finansiella rapporterna, så 

som exempelvis ett företags balansräkning eller resultaträkning. Uppsatsen fokuserar på 

att beskriva och förklara riktlinjernas möjliga påverkan på endast fyra företag, vilket ger 

möjligheten att komma djupare in på frågan samt att få en djupare förståelse för 

problemet, än om uppsatsen istället hade fokuserat på flera företag. Detta är ytterligare 

en aspekt som Hartman menar antyder att uppsatsens forskningsstrategi är mer 

kvalitativ.  

Ödman (2003) beskriver kvalitativ forskning som tolkningsinriktad vilket är viktig att 

ha i åtanke när kvalitativ forskning upprättas. Detta innebär att uppsatsens resultat inte 

kan lyftas ur sitt sammanhang utan att få en annan innebörd. Nackdelen med den 

kvalitativa forskningsstrategi som uppsatsen har är att risken är stor att förlora 

objektiviteten i forskningen. Därför är det viktigt att vara medveten om detta tidigt 

under uppsatsens gång för att minimera subjektiviteten. Ytterligare en viktig aspekt som 

är viktig att ta hänsyn till är uppsatsens koppling mellan teori och empiri, vilket beskrivs 

under avsnittet om forskningsprocess nedan.  

2.2. Forskningsprocess 

En forskningsprocess syfte är att beskriva kopplingen mellan teori och empiri. Bryman 

och Bell (2011) menar att den kvalitativa forskningen ofta har använts som ett sätt att 
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generera teorier snarare än att testa dem, men poängterar att det finns exempel på 

studier där kvalitativa forskningen har testat teorier snarare än generera dem.  Denna 

uppsats avser att få en insikt i den erfarenhet som de fyra undersökningsföretagen har 

och utifrån denna insamlade empiri dra slutsatser med hjälp av uppsatsens referensram. 

Detta gör att existerande teorier används i ett nytt sammanhang, vilket indikerar att 

uppsatsen har en induktiv forskningsprocess. Däremot finns det även en antydan att 

uppsatsen tenderar att ha en mer deduktiv forskningsprocess. Detta eftersom det redan 

i det inledande stadiet av uppsatsen fanns tankar angående hur uppsatsens referensram 

skulle kunna utformas och vad den skulle innehålla. Vidare menar Wheeldon (2010) att 

induktion och deduktion är ytterligheter på en skala och att kombinationer av dessa två 

kan förekomma, så kallad abduktiva forskningsprocesser. Den abduktiva 

forskningsprocessen stämmer in på uppsatsen.  

2.3. Forskningsdesign 

Eftersom uppsatsen främst har för avsikt att ge insikt i och förstå företagens ageranden 

och Regeringens riktlinjers möjliga påverkan i detta specifika fall så är, utifrån 

Halvorsens (1989) resonemang, en tvärsnittsdesign lämplig. Detta innebär att 

uppsatsens empiri samlas in vid ett tillfälle, det vill säga under våren 2012. Detta för att 

utifrån de fyra företagen bilda en uppfattning om möjligheten till en indirekt reglering 

av riktlinjerna för de icke-reglerade bolagen. Fallen som studeras är de fyra valda 

undersökningsföretagen.  

Nackdelen med en tvärsnittsdesign är enligt Bryman och Bell (2005) att det är svårt att 

se förändring över tiden. Eftersom en tvärsnittsstudie endast studerar företagen vid en 

enstaka tidpunkt och inte vid de flertal tillfällen som krävs för att en studie kring 

förändringsprocessen skall kunna genomföras. Dock menar Byrman och Bell att det är 

möjligt att studera människors uppfattningar om förändringen, vilket överensstämmer 

med uppsatsens syfte att få fram företagens erfarenheter gällande problemet.  

2.4. Forskningsmetod 

Uppsatsens forskningsmetod är uppdelat i tre steg; (1) skapande av referensram genom 

en litteraturstudie, (2) litteraturstudie av företagens hållbarhetsredovisningsarbete och 

(3) kvalitativa intervjuer. Nedan följer motiveringen och beskrivningen av dessa.  
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2.4.1. Skapandet av referensram genom en litteraturstudie 

Första steget består av att samla in information gällande relevanta teorier samt 

empiriska begrepp, för att skapa en referensram. Referensramen används vid analysen 

av empirin, vilket sker samtidigt som den samlas in. Referensramen är i denna uppsats 

uppdelad i två delar, den empiriska referensramen och den teoretiska referensramen. 

Uppdelningen motiveras med att de två delarna har olika funktion vid analysering av 

empirin och för att tydliggöra detta är referensramen uppdelad i två kapitel. Den 

empiriska delen av referensramens syfte är att skapa uppsatsens ram samt struktur och 

förklara vilket sammanhang uppsatsen har sin utgångspunkt. Medan den teoretiska 

delen av referensramen snarare har för avsikt att hjälpa till att förklara den insamlade 

empirin. Underlaget till den insamlade informationen hämtas från databasen Scopus, 

litteratur, lagtext och organisationers hemsida. 

2.4.2. Litteraturstudie av företagens hållbarhetsredovisningsarbete 

För att skapa en klarare bild över de utvalda företagen genomförs, efter skapandet av 

referensram, en litteraturstudie av företagens hållbarhetsredovisningsarbete. Med hjälp 

av en litteraturstudie av undersökningsföretagens årsredovisningar och hemsidor 

författas en kort företagspresentation. Där beskrivs de utvalda företagens verksamhet 

och respektive företag form av hållbarhetsredovisning diskuteras. Detta för att öka 

förståelsen för respektive företag värderingar, verksamhet och hållbarhetsarbete. 

Litteraturstudien sker före intervjuerna eftersom den har för avsikt att skapa en klarare 

bild över de fyra företagens hållbarhetsredovisningsarbete inför de fördjupande 

intervjuerna. Litteraturstudien kombineras med kvalitativa intervjuer. Fördelen med att 

kombinera metoder är att empiri bekräftas och ifrågasätts genom en jämförelse mellan 

både empiri insamlad från litteraturstudien samt empiri insamlad från de kvalitativa 

intervjuerna, vilket resulterar i en fullständigare bild. Dessutom menar Hartman (2004) 

att en litteraturstudie inte är lika tidskrävande som kvalitativa intervjuer.  

2.4.3. Kvalitativa intervjuer  

För att samla in fördjupande empiri gällande uppsatsens frågeställning genomförs 

kvalitativa intervjuer. Myers (2009) poängterar att kvalitativa intervjuer är den metod 

som är lämpligast att använda när insamling av empiri till en kvalitativ tvärsnittsstudie 

sker. Genom att använda sig av kvalitativa intervjuer skapas en flexibilitet i den till 

uppsatsen insamlade empirin. Detta skapar möjligheter till att ge mer detaljerade och 

innehållsrika svar då de är mindre strukturerade och det är lättare att följa upp 
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intervjupersonens svar. Ytterligare flexibilitet skapas genom att tillämpa 

semistrukturerade intervjuer. Uppsatsen baseras på intervjupersonernas respons och 

därmed menar Kvale (1997) att flexibilitet är viktigt. Detta innebär en mix av en 

strukturerad och ostrukturerad intervju. Den ostrukturerade intervjun innebär att 

intervjuaren inte har något givet upplägg utan låter intervjupersonen prata fritt. Det 

resulterar i att det är intervjupersonen som leder samtalet och inte intervjuaren. De 

semistrukturerade intervjuerna innebär dock att förbestämda frågor finns med vid 

intervjutillfället som ram, för detaljerad intervjuguide se Bilaga 1. Denna guide skall 

agera som en referenspunkt, den innehåller vissa diskussionsfrågor som ställs till alla 

intervjupersoner. Intervjun inleds med att intervjuarna förklarar syftet med uppsatsen 

och intervjun, samt hur denna är uppbyggd. Därefter efterfrågas ett godkännande av att 

delta samt att använda intervjupersonens och företagets namn i uppsatsen, följt av en 

beskrivning om hur informationen kommer att användas och uppvisas. Sedan berättar 

intervjupersonen om sig själv och sin bakgrund för att kunna säkerställa att 

intervjupersonen innefattas i uppsatsens urval.  

Energibranschen har en stor geografisk spridning och studiens resurser är begränsade, 

därför sker intervjuerna i form av internetbaserade intervjuer, via 

kommunikationsprogrammet Skype. I de fall då detta inte är möjligt på grund av brist på 

tillgång till programmet från intervjupersonens sida genomförs istället 

telefonintervjuer. Detta är ett billigt, tidseffektivt och enkelt sätt att intervjua, nackdelen 

är dock att det kan upplevas som svårare att etablera en personlig kontakt med 

intervjupersonen. Båda författarna genomför personligen intervjuerna tillsammans för 

att minska eventuella feltolkningar. Det anses vara nödvändigt att båda är närvarande 

vid intervjutillfällena för att få bådas uppfattning och tolkningar av svaret. Intervjuerna 

spelas in för att säkra att informationen inte försvinner och att all relevant information 

kommer med. Slutligen transkriberas intervjuerna och skickas ut till intervjupersonerna 

för godkännande. Som Kvale (1997) påpekar skall det dock finnas i åtanke att både 

intervjupersonen samt intervjuarens subjektivitet kan ha inflytande på resultatet. 

Enkäter kunde varit en alternativ metod till dessa intervjuer, dock anser vi att detta 

skulle vara mindre passande då det är svårt att få fram de svar som behövs för att 

besvara en kvalitativ frågeställning. Det är lättare att komma närmre intervjupersonen 

och få en djupare förståelse hur denna tänker vid ett användande av kvalitativa 

intervjuer.  
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2.4.4. Etiska aspekter 

Bryman och Bell (2007) pratar om de etiska aspekterna som forskare skall ha i 

beaktning när de utför företagsekonomisk forskning, de hänvisar vidare till Deiner och 

Crandall (1978) som nämner fyra huvudprinciper gällande etik. För det första skall 

intervjuobjekten, i det här fallet företagen och intervjupersonerna, inte ta skada av 

forskningen. För det andra skall företagen också visa acceptans och samtycke till att 

intervjuerna genomförs, vilket företagen i denna studie har gjort. Den tredje 

huvudprincipen är att deltagarna skall ha rätt att vara anonyma, vilket alla i denna 

studie tillfrågas men avböjt. Slutligen skall den insamlade informationen presenteras på 

ett korrekt och riktigt sätt och därmed utesluta felaktigheter. Detta säkerställs genom att 

transkriptionen skickas ut till intervjupersonerna för godkännande. Uppsatsen följer 

dessa etiska aspekter genom att uppsatsförfattarna är medvetna om riskerna.  

2.5. Urval 

Nedan följer en beskrivning av genomförandet av uppsatsens empiriska insamling samt 

en beskrivning av urvalsprocessen.  

2.5.1. Insamling av empiri  

Den empiriska delen av uppsatsen består huvudsakligen av primärdata insamlade från 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer. En fördel med primärdata är att den är 

insamlad just för studiens syfte, dock kan detta vara tidskrävande att samla in enligt 

Hartman (2004). Därmed förekommer även sekundärdata publicerat på internet i denna 

uppsats i form av informationen som hämtas från hållbarhetsredovisningarna. De 

elektroniska hållbarhetsredovisningarna utgör en lättillgänglig information då det är 

publicerade på företagens hemsida.  

2.5.2. Urval av företag 

För att ett företag skall kunna ingå i studien måste företaget uppfylla följande kriterier. 

(1) Företagen måste vara aktiva inom energibranschen, detta med utgångspunkt i 

branschorganisationen Svensk Energi (2012) förteckningen över medlemmar. (2) 

Företaget i fråga måste publicera någon form av hållbarhetsredovisning, antingen i 

separat form eller inkluderat i årsredovisningen. Detta medför att urvalsunderlaget är 

litet, eftersom antalet bolag som presenterar en hållbarhetsredovisning inom 

energibranschen är låg samt att några företag avböjt att medverka i studien. Fyra bolag 

anses vara ett tillräckligt antal i urvalet, då ytterligare företag inte anses tillföra mer till 
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studien. De tre icke-reglerade bolag som figurerar i denna uppsats är privatägda E.ON 

Sverige AB och de två kommunalägda bolagen Tekniska Verken AB samt Mälarenergi 

AB. För att undersökningen skall kunna genomföras måste även minst ett företag vara 

statligt ägt, då avsikten är att jämföra statliga och icke-reglerade bolag. Inom 

energibranschen finns det endast ett statligt bolag; Vattenfall AB.  

Samtliga fyra bolag definieras som stora bolag enligt BFL 6 kap 1§, både Vattenfall 

(2010a) och E.ON (E.ON AG, 2010) är två av de största aktörerna på marknaderna och 

de anses därmed jämförbara. Det är dock ett relativt stort gap storleksmässigt mellan 

dessa två stora företag och de övriga två bolagen. Skillnaden mellan dessa två grupper 

kan tyckas vara stor, dock klassificeras samtliga företagen enligt BFL 6 kap 1§ som stora 

aktiebolag. Detta då samtliga har fler än 50 personer i medelantalet anställda, mer än 40 

miljoner kronor i balansomslutning och 80 miljoner kronor i nettoomsättning. Att 

företagen uppfyller Bokföringslagens definition på ett sort aktiebolag är i sig dock inte 

ett tillräckligt argument, utan det är snarare det faktum att de fyra företagen är så stora 

att de anser sig vara i behov av en hållbarhetsredovisning som gör dem jämförbara med 

varandra.  

2.5.3. Urval av intervjupersoner 

Gällande urval av intervjuperson finns det även här kriterier som måste vara uppfyllda. 

(1) Personen i fråga måste vara insatt i ämnet, det vill säga att det ingår i 

intervjupersonens arbetsuppgifter eller ansvarsområde att upprätta en 

hållbarhetsredovisning samt (2) att intervjupersonen måste veta vilka lagar respektive 

riktlinjer som företaget tillämpar. Följande intervjupersoner har valts ut: Magdalena 

Ellfors från Vattenfall, Hanna Berko från E.ON Sverige, Jenny Wramborg från Tekniska 

Verken och Katarina Hogfeldt Forsberg från Mälarenergi.  

2.6. Metodkritik 

För att fastställa kvalitén på en studie används ofta bedömningskriterierna validitet och 

reliabilitet enligt Bryman och Bell (2011). Dock diskuteras det bland forskare huruvida 

dessa kriterier är relevanta för kvalitativa studier. Problemet med både validitet och 

reliabilitet är att de behandlar noggrannheten och tillförlitligheten av mätningar, något 

som den kvalitativa forskningen inte avser att göra. Det finns olika sätt att hantera detta 

och ett alternativ är att ändå tillämpa kriterierna med nästintill samma innebörd som 

för kvantitativa studier och endast minska vikten av mätproblem. Ett alternativt 
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tillvägagångssätt är att utvärdera de kvalitativa studierna utifrån andra mer anpassade 

kriterier. Lincoln och Guba (1985) föreslår två primära kriterier, vilka benämns 

tillförlitlighet och äkthet. Denna studie utvärderas utifrån dessa kriterier nedan. 

2.6.1. Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet delas enligt Lincoln och Guba (1985) in i trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt möjligheten att bestyrka och bekräfta. Uppsatsens trovärdighet ökas 

genom att låta intervjupersonerna godkänna det insamlade intervjumaterialet som 

objekten har lämnat, så kallat respondent validering. En redogörelse över hur 

intervjumaterialet har tolkats lämnas till varje enskild intervjuperson som sedan 

verifierar att de tolkade uppfattningarna stämmer överens med intervjupersonens 

uppfattning av verkligheten. Syftet är att få en bekräftelse av intervjumaterialet och 

därmed ökad trovärdighet. Studien utförs även i enlighet med de etiska normer och 

regler som diskuterats ovan. Överförbarhet uppnås genom att ge detaljerad information 

och beskrivning av hur studien har genomförts samt hur resultatet har uppnåtts. Detta 

för att läsaren själv skall kunna bilda en uppfattning om studiens överförbarhet. Denna 

information återfinns tidigare i detta kapitel. Lincoln och Guba (1985) menar att 

studiens pålitlighet ökar genom att låta en extern part granska innehållet i uppsatsen. 

Ett antal seminarier har kontinuerligt genomförs under uppsatsskrivandets gång. På 

dessa seminarier har opponentgrupper granskat uppsatsen samt framfört kritik på 

förbättringar som kan ske i uppsatsen. Vidare menar Lincoln och Guba att objektivitet är 

svårt att uppnå i en kvalitativ studie och detta är uppsatsförfattarna medvetna om. 

Utifrån detta försöker uppsatsen att hålla en sådan objektiv syn som möjligt och 

avsiktligen undvika subjektiva värderingar. Det är viktigt att vara medveten om detta 

när forskning utförs, så att garanti kan lämnas att studien kan bestyrkas och bekräftas. 

Denna studie bestyrks och bekräftas genom att båda författarna är med och genomför 

insamlingen av det empiriska materialet samtidigt som de valda opponentgrupperna 

hjälper till att utvärdera även detta kriterium.  

2.6.2. Äkthet 

Genom att intervjupersonerna godkänner den insamlade empirin från intervjuer, 

säkerställs den äkthet och den rättvisande bilad som Lincoln och Guba (Ibid.) beskriver. 

Äkthet uppnås även genom att resultatet meddelas till de deltagande företaget, genom 

att slutversionen av uppsatsen skickas ut. Detta med syfte att ge medverkande 

undersökningsföretag en högre förståelse för deras situation genom att uppsatsen 
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beskriver hur en extern part upplever företagets indirekta påverkan av Regeringens 

riktlinjer. Detta ger i sin tur undersökningsföretagen en möjlighet att förändra sin 

situation samt hjälpa dem att vidta eventuella åtgärder. 

2.7. Källkritik 

Studien består delvis av sekundärdata i form av tidigare publicerade 

hållbarhetsredovisningar. Problem uppstår, då denna information inte är publicerad 

med denna studie i åtanke. För att komma till rätta med detta problem har intervjuer 

valts att genomföras för att även ha tillgång till primärdata. De publicerade 

hållbarhetsredovisningarna kan anses som tillförlitliga källor då de publicerats av 

företagen och återfinns på företagens hemsida, därmed kan de anses korrekt återgivna. 

Det som skall finnas i åtanke är att den informationen som företaget väljer att 

presentera är i stor utsträckning subjektiv. Övrigt material som används som empiri är 

utgiven litteratur samt vetenskapliga artiklar som har påträffats genom databaser via 

Linköpings Universitets biblioteks hemsida. Sekundärdata har även hämtats via 

internet, dock endast från organisationer som av uppsatsförfattarna anses vara 

trovärdiga. Noterbart är att detta till största del handlar om ren fakta som inte kan anses 

ha en påverkan på uppsatsens trovärdighet.  

2.8. Analysmetod 

Inför intervjuerna sammanställs och analyseras den del av empirin som består av 

sekundärdata, i detta fall företagens hemsida och hållbarhetsredovisningar. Intervjuerna 

generar en stor mängd icke-standardiserad empiri och när den sammanställs skapas 

områden baserade på studiens syfte och frågeställning. Analysen är bakomliggande 

under hela insamlingsprocessen och sker därmed parallellt. Vid transkribering av 

intervjuerna analyseras mönster och olika klassificeringar för att generera de nämnda 

områdena, därav presenteras den insamlade empirin ifrån intervjuerna i 

ämnesområden och inte per intervju. Samtidigt söks samband mellan den insamlade 

empirin och referensramen som kan förklara densamma, för att slutligen skapa den 

modell som presenteras i analyskapitlet. Med andra ord används till viss del i denna 

studie det som Glaser och Strauss (1967) benämner grundad teori och som bland annat 

innebär att insamling av empiri och analys sker i samspel med varandra. 
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2.9. Sammanfattning av metod 

Forskningsstrategi  Kvalitativ 

Forskningsprocess  Abduktiv 

Forskningsdesign  Tvärsnittsstudie 

Forskningsmetod  Litteraturstudie och kvalitativa semi-

strukturerade intervjuer 

Litteraturstudie Litteraturstudien består av två delar, dels att 

läsa undersökningsföretagens hållbarhets-

redovisningar och skaffa grundläggande 

information innan intervjuerna genomförs. 

Dels att samla in information angående valda 

teorier 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer Genom att intervjua de fyra undersöknings-

företagen samlas empiri gällande uppsatsens 

frågeställning in. 

Företagsurval Företagen som valts ut att delta i studien är; 

Vattenfall, E.ON Sverige, Tekniska Verken och 

Mälarenergi. 

Tabell 1 Sammanfattning över uppsatsens metoder 

Tabell 1 sammanfattar uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt samt inriktningar. 

Genomförandet resulterar i att primärdata såväl som sekundärdata samlas in. När det 

gäller insamling av empiri följer uppsatsen de etiska aspekter en uppsats bör följa enligt 

Deiner och Crandall (1978). En person från respektive bolag har valts ut för att delta i en 

intervju. Intervjupersonen är insatt i ämnet, det vill säga att det ingår i 

intervjupersonens arbetsuppgifter eller ansvarsområde att upprätta en 

hållbarhetsredovisning samt att intervjupersonen vet vilka lagar respektive riktlinjer 

som företaget tillämpar. Kapitlet avslutas med att belysa och beskriva eventuell kritik 

som kan riktas mot uppsatsen och uppsatsens analysmetod.  

Kapitel 3 – Empirisk referensram 

 

Kapitel tre utgör den ram inom vilket uppsatsen är utformad och visar på uppsatsens 

innehållsmässiga struktur. Här presenteras de gällande lagregleringarna för 

hållbarhetsredovisning, innebörden av GRI:s riktlinjer samt tidigare forskning inom ämnet. 
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3.1. Val av empirisk referensram  

Den empiriska delen av referensramen klargör vilka lagar och riktlinjer som gäller för de 

fyra undersökningsföretagen och belyser skillnaderna mellan dessa regler, vilket utgör 

förutsättningarna för uppsatsen.  

3.2. Lagreglering gällande hållbarhetsinformation enligt ÅRL 

Enligt ÅRL 2 kapitlet 1 § 4 punkten skall privata, kommunala såväl som statliga bolag, 

upprätta en förvaltningsberättelse3. Vidare säger ÅRL 6 kap. 1 §, fjärde stycket att 

förvaltningsberättelsen skall innehålla;  

 

”…sådana icke-finansiella upplysningar som behövs för förståelsen av företagets 

utveckling, ställning eller resultat och som är relevanta för den aktuella verksamheten, 

däribland upplysningar om miljö- och personalfrågor.” 

 

Ytterligare fastställer fjärde stycket att upplysningar om påverkan på den yttre miljön 

för de företag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 

Miljöbalken (1998:808) 9 kapitlet 6 § skall lämnas. De icke-reglerade företagen står utan 

lagstadgad skyldighet att lämna information om företagets hållbarhetspåverkan utöver 

vad denna lagreglering kräver. De icke-reglerade bolagen kan dock på frivillig basis 

upprätta en hållbarhetsredovisning, till skillnad från de statliga företagen som skall följa 

Regeringens riktlinjer.  

3.3. Regeringens riktlinjer 

Under 2007 tog Regeringen (2007) beslutet att ersätta de tidigare riktlinjerna för extern 

rapportering för de statliga bolagen. De nya riktlinjerna är en mer utökad och detaljerad 

version av de gamla och ställer tydligare krav på information om hållbarhet. Dessa 

riktlinjer är att ses som komplement till gällande lagstiftning och gäller från och med 

den 1 januari 2008. Hållbarhetsrapporten skall publiceras senast den 31 mars varje år 

och för att upprätthålla kvalitén på informationen skall oberoende granskning och 

bestyrkande från extern part ske. Hållbarhetsredovisningen skall upprättas i enlighet 

med GRI:s riktlinjer och denna kan upprättas både som enskild rapport och inkluderad i 

en årsredovisning. Det är styrelsens ansvar att se till att en hållbarhetsredovisning enligt 
                                                           
3
 ÅRL 1 kapitlet 1 § 2 stycket säger att detta gäller så länge inget annat föreskrivs i 2 §, vilket avser företag 

avsedda i 6 kapitlet 1 § Bokföringslagen (1999:1078).  
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GRI upprättas. På grund av att Regeringens riktlinjer till stor del hänvisar till GRI:s 

riktlinjer följer nedan en beskrivning GRI som organisation samt dess riktlinjers 

innehåll.  

3.3.1. Organisationen GRI 

GRI (2012a) är en frivillig organisation som utvecklar och publicerar 

redovisningsriktlinjer för hållbarhetsrapportering, vilka såldes kallas GRI:s riktlinjer. 

Vidare menar GRI att de erbjuder alla företag en möjlighet att följa dessa riktlinjer. Syftet 

med riktlinjerna är enligt GRI (2012b) att hjälpa företag och andra organisationer att 

utveckla relevanta och balanserade hållbarhetsredovisningar och fungera som ett stöd 

för det redovisande företaget. Riktlinjerna består både av principer och vägledning för 

att fastställa redovisningens kvalitet och innehåll (GRI, 2011). GRI har som mål att 

hållbarhetsredovisning av sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter skall uppnå 

samma accepterade och standardiserade ställning som redovisning av finansiell 

information (GRI, 2012c). 

Den tredje generationen av riktlinjerna gavs enligt GRI (2012b) ut år 2006 och kallas G3 

och dessa består av två delar (GRI, 2012d). Del ett består av vägledning om hur 

rapportering sker till skillnad från del två som innehåller vägledning om vad som skall 

rapporteras, i form av upplysningar om hållbarhetsstyrning och resultatindikatorer. År 

2011 lanserade GRI (2012b) G3.1, en uppdatering och komplettering till G3 riktlinjerna. 

GRI utvecklar kontinuerligt sina riktlinjer och beräknar i maj 2013 lansera den fjärde 

generationen av riktlinjerna, G4. Ett företag kan välja att låta GRI (2012e) granska 

hållbarhetsrapporten utifrån i vilken utsträckning G3 eller G3.1 har tillämpats. Det finns 

tre olika bedömningsnivåer; A, B och C. Utöver bedömningsnivåerna kan företagen 

externt granska rapporten och bli tilldelade ett plus ”+”. Plusstatusen innebär att en 

extern kvalitetssäkring som adderas till GRI betyget (GRI, 2012f). Företagen måste själva 

bedöma till vilken grad GRI:s riktlinjer följs. Enligt Regeringens riktlinjer (2007) är det 

styrelsens uppgift inom svenska statliga bolag att uppge i årsredovisningen till vilken 

grad GRI:s riklinjer har tillämpats och varför eventuell avvikelse har skett.  

3.3.2. GRI:s riktlinjers innehåll  

GRI:s riktlinjer innebär enligt Regeringen (2007) att företagen skall presentera vilka 

hållbarhetsfrågor som anses viktiga tillsammans med en motivering. Det skall tydligt 

framgå vilka risker och möjligheter med utgångspunkt i hållbarhetsfrågor som 
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föreligger. Företagen skall även genomföra en analys av sina intressenter för att urskilja 

vilka de viktigaste är samt föra en dialog för att identifiera risker och möjligheter för 

företagets intressenter. En beskrivning av företagets strategi för att uppnå kraven skall 

återfinnas i hållbarhetsredovisningen och hur företaget ställer sig till internationella 

konventioner. GRI:s riktlinjer är dock mer omfattande än det som Regeringens riktlinjer 

presenterar och ställer dessutom, bland annat, krav på hur hållbarhetsarbetet utförs vad 

gäller mål, ansvarighet och handlingsplaner. En fullständig genomgång av GRI:s 

riktlinjer ligger inte inom ramen för denna uppsats då huvudsyftet inte är att göra en 

innehållsanalys av undersökningsföretagens hållbarhetsredovisningar. Syftet är istället 

att se hur de tre icke-reglerade energiföretagens hållbarhetsredovisningsarbete kan 

påverkas av Regeringens införande av riktlinjer gällande en obligatorisk 

hållbarhetsredovisning för statliga bolag. Innehållet i GRI riktlinjernas är inte relevant 

utan snarare det faktum att Regeringens riktlinjer hänvisar till dessa.  

3.4. Tidigare forskning gällande Regeringens riktlinjer 

Uppsala universitet fick, genom Borglund et al., under 2010 i uppdrag att undersöka 

huruvida riklinjerna för en obligatorisk hållbarhetsrapportering för statliga bolag, fått 

någon effekt på de statligt ägda företagens hållbarhetsarbete och rapportering. I studien 

deltog 49 företag som helt eller delvis är ägda av staten, där företagens 

hållbarhetschefer och styrelseordföranden besvara enkäter. Enkäterna kompletterades 

också av intervjuer med några av hållbarhetscheferna. Det som undersöktes var 

eventuella förändringar av processen och strukturen i företagens hållbarhetsarbete som 

kunde vara ett resultat av de nya riktlinjerna. De slutsatser som drogs utifrån den gjorda 

studien var att företagen hade påverkats olika beroende på i vilken utsträckning de 

arbetade med hållbarhetsredovisning innan de nya riktlinjerna. Förändringarna har 

varit större för de som inte sedan tidigare haft ett etablerat arbete med 

hållbarhetsredovisning. Uppmärksamheten och medvetenheten kring området hade 

ökat som ett resultat av riktlinjerna. En ytterligare positiv effekt var en ökad kunskap 

om hållbarhetsfrågor och även här främst för de företag som ansåg sig ha låg kunskap 

innan. Vad gäller processerna i företagen hade de som främst behandlar miljö och inköp 

förändrats. Strukturen i företagen hade inte ändrats nämnvärt, i de fall det hade skett 

var det i organisationen runt hållbarhetsarbetet men inte i övriga verksamheten. 

Generellt för de undersökta företagen hade riktlinjerna fört med sig en förbättrad 

redovisning av hållbarhetsarbetet men inte lika stora effekter på själva arbetet med 
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hållbarhet. Av studien framkom också att kopplingen mellan hållbarhetsredovisning och 

hållbarhetsarbetet inte är så tydlig, att redovisningen inte tydliggör vad som är målet för 

hållbarhetsarbetet och ger inte tydliga riktlinjer för vad som skall förändras inom 

arbetet med hållbarhet. Riktlinjerna har styrkt hållbarhetsfrågornas betydelse, men det 

är en bit kvar till att förändringarna i redovisningen kompletteras med förändringar i 

arbetet med hållbarhet. 

3.5. Sammanfattning  

Information om hållbarhetsredovisning gällande samtliga företag regleras av ÅRL. 

Denna lagstiftning kompletteras för de statliga bolagen med Regeringens riktlinjer. 

Motsvarande riktlinjer finns inte för de icke-reglerade bolagen, men företagen kan på 

frivilligbasis välja att upprätta en hållbarhetsredovisning. Från och med den första 

januari 2008 är samtliga statliga bolag tvingade att upprätta en hållbarhetsredovisning 

enligt Regeringen (2007). Rapporten skall publiceras senast den 31 mars och skall 

granskas av oberoende extern part. Hållbarhetsredovisningen skall upprättas i enlighet 

med GRI:s riktlinjer, vilket även icke-reglerade företag kan välja att göra. GRI (2012a) är 

en frivillig organisation som utvecklar och publicerar riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning.  

Borglund et. al gjorde en utvärdering av Regeringens riktlinjer 2010. De slutsatser som 

drogs var att de statliga företagen påverkats olika beroende på i vilken utsträckning de 

arbetade med hållbarhetsredovisning innan de nya riktlinjerna kom.  
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Kapitel 4 – Teoretisk referensram 

 

Den teoretiska referensramens syfte är att ge en utgångspunkt för analys av uppsatsens 

empiri samt hjälpa till att förklara denna, till skillnad från den empiriska referensramen 

som hjälper till att fastställa sammanhanget i vilken uppsatsen diskuteras. 

 

4.1. Val av teoretisk referensram 

Uppsatsens teoretiska referensram består av legitimitetsteorin, intressentteorin och 

institutionell teori, vilka är att ses som komplement till varandra (Deegan 2002, Deegan 

och Unerman 2006). Dessa tre tillsammans med teorin om redovisningsskyldighet 

hjälper till att förklara hur företag påverkas av samhällets normer och värderingar samt 

varför företagen agerar efter dessa. Vidare beskrivs massmedias roll gällande 

upprättandet av samhällets normer och värderingar och strategier för att undvika 

påtryckningar från samhället (Oliver 1991 och Lindblom 1994). Ytterligare något som 

innefattas i den teoretiska referensramen är benchmarking, som är att ses som en 

alternativ metod till att hantera samhällspåtryckningarna. Samtliga delar av 

referensramen beskrivs mer ingående nedan.  

4.2. Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin beskriver och förklarar sambandet mellan samhället och de företag 

som är verksamma inom den socialt konstruerade världen. Teorin är nödvändig för att 

förstå hur aktörer inom samhället påverkas av dess omgivning. Teorin, tillsammans med 

intressentteorin och institutionell teori, används för att beskriva varför företag agerar 

på ett visst sätt.  

Legitimitetsteorin innebär enligt Deegan och Unerman (2006) att organisationer 

kontinuerligt söker bekräftelse att deras beteende uppfattas acceptabelt inom de 

gränser och normer som finns inom det samhälle organisationen är verksam. Detta skall 

skapa legitimitet åt organisationen i det aktuella samhället. Teorin grundar sig i att det 

finns en föreställning om ett socialt kontrakt mellan organisationer och det samhälle 

som organisationen är verksam inom. Detta sociala kontrakt utgörs av samhällets 

implicita samt explicita förväntningar om hur organisationen skall utföra sina 
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aktiviteter. Dessa gränser och normer anses inte vara fasta utan är föränderliga med 

tiden.  

Historiskt sett har vinstmaximering setts som det optimala måttet på organisationers 

prestation (Ramanatha 1976), vilket då innebar att ett företags vinst sågs som ett 

heltäckande mått på organisatorisk legitimitet. De sista decennierna har det skett en 

betydande förändring av samhällets förväntningar. Heard och Bolce (1981) diskuterade 

redan 1981 att samhällets förväntningar vad gäller sociala och miljömässiga frågor hade 

ökat. När förväntningar inom detta område ökar så är det väntat att de framgångsrika 

företagen kommer reagera och uppmärksamma mänskliga, miljömässiga och andra 

sociala konsekvenser av företagets verksamhet. Som en konsekvens av detta menar 

Deegan och Unerman (2006) kommer företag med ett dåligt socialt och miljömässigt 

register få det svårt att erhålla nödvändiga resurser och stöd från ett samhälle som 

värdesätter dessa frågor. Ytterligare påpekas att legitimitetsteorin lägger tonvikten på 

allmänheten och samhället i stort. Företagen måste ta hänsyn till den kollektiva 

uppfattningen i samhället och inte endast på investerarna. Misslyckas företaget följa 

samhällets förväntningar kan det få flera följder, till exempel att kunder inte längre 

efterfrågar produkterna eller tjänsterna som företaget tillhandahåller eller att 

sanktioner införs för ett företags aktiviteter. En tredje effekt kan bli ett minskat 

tillhandahållande av resurser från samhällets sida, exempelvis arbetskraft eller kapital. 

4.3. Intressentteorin 

Intressentteorin har ett nära samband med legitimitetsteorin. Båda behandlar, menar 

Deegan (2002), ett företags delaktighet i ett bredare socialt system. Legitimitetsteorin 

behandlar samhällets förväntningar generellt och ett socialt kontrakt medan 

intressentteorin behandlar specifika grupper av intressenter i samhället och därmed 

flera sociala kontrakt.  

Enligt Clarkson (1995) finns det två olika typer av intressenter; primära och sekundära. 

De primära är avgörande för företagens fortlevnad och omfattar ägare, investerare, 

kunder, anställda, leverantörer, stat och samhälle. De sekundära består av de grupper 

och individer som påverkar och blir påverkade av företagen men inte är avgörande för 

företagets fortlevnad, ett bra exempel på en sekundär intressent är media. Detta är 

Clarksons fördelning av intressenter, det finns andra uppdelningar vilket inte diskuteras 
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i detta avsnitt. Samtliga fyra undersökningsföretag har sin egen uppdelning som 

presenteras i kapitel fem.  

Hasnas (1998) påpekar att det finns två inriktningar av intressentteorin, en positiv och 

normativ. Den positiva inriktningen av teorin hävdar att företaget prioriterar de 

intressenter som är avgörande för företagets överlevnad i en kritisk situation. Den 

normativa inriktningen inom intressentteorin, som är intressant för denna uppsats, 

anser snarare att företagets verksamhet leds till förmån för alla intressenter oavsett om 

det finansiella resultatet förbättras på grund av en viss prioritering av intressenter. 

Ledningen måste visa lika mycket hänsyn till alla intressenter, beroende på situation, 

och balansera intressena vid motsättningarna. Det kan innebära att andra intressenters 

intresse går före aktieägarnas.  

4.4. Institutionell teori 

Den institutionella teorin bygger vidare på legitimitetsteorin. Här beskrivs mer ingående 

på vilket sätt ett företag kan utsättas för påtryckningar och påverkas av samhället. Enligt 

Eriksson-Zetterquist (2006) har begreppet legitimitet en central roll även inom 

institutionell teori. Detta blir en viktig aspekt att beakta då relationer mellan 

organisationer skall analyseras. Även Deegan och Unerman (2006) påpekar detta och 

menar att institutionell teori skall ses som ett komplement till intressentteorin och 

legitimitetsteorin, för att förklara hur organisationer anpassar sig till de normer och 

regler som krävs för att få legitimitet från den omgivande miljön. Skillnaden mellan 

institutionell teori och legitimitetsteorin är att den sistnämnda endast beskriver hur 

företaget påverkas av samhället, medan institutionell teori även beskriver hur 

organisationer kan påverka varandra. Teorin hjälper till att förklara huruvida samhället, 

i detta fall staten genom lagreglering för statliga bolag, indirekt har varit med och 

påverkat de icke-reglerade företagens hållbarhetsredovisning.  

Dillard et al. (2004) argumenterar att institutionell teori är användbar gällande 

forskning inom redovisningsområdet. Deegan och Unerman (2006) nämner bland annat 

Fogarty (1992), Broadbent, Jacobs och Laughlin (2001) samt Brignall och Modell (2000), 

som har alla använt sig av institutionell teori inom redovisningsforskningen. Ytterligare 

påpekas av Dillard et al. (2004) att detta gäller även för icke-finansiell information, 

vilket gör teorin relevant att applicera på studien. Vidare menar Dillard et al. att 

institutionell teori hjälper till att hitta förklaringar till ett företags agerande gällande 
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redovisning genom de värderingar som finns i omgivningen. Fogart (1992) 

argumenterar att organisationer anpassar sig till det som organisationen själv antar 

förväntas av dem. Detta för att öka sin legitimitet från omgivningen, vilket Fogart menar 

görs oavsett om det är effektivt för organisationen eller inte. Dessutom tycks Meyer och 

Rowan (1977) kunna se ett positivt samband mellan ett företags framgång och dess 

hänsynstagande till institutionell teori.  

4.4.1. Vad är institutionell teori? 

Enligt Oliver (1997) har institutionell teori sin utgångspunkt i att företag är verksamma 

inom det socialt konstruerade samhället, som beskrivs under stycket legitimitetsteori. 

Eriksson-Zetterquist (2006) menar att organisationer strävar efter att skapa likheter 

mellan de sociala värderingar som uppkommer i samband med organisationens 

aktiviteter och det som anses vara ett acceptabelt beteende för en organisation. 

Blomqvist (1996) menar att en organisations sätt att agera rättfärdigas i dessa normer 

och värderingar och blir med tiden normgivande för hela det socialt konstruerade 

samhället. Dessa antagna normer eller mönster kallas i teorin för institutioner. Enligt 

DiMaggio och Powell (1983a) beror antalet organisationer som ingår i en institution på 

vilken kapacitet omgivningen har. Med kapacitet menas hur många företag som får plats 

i ett samhälle innan företag börjar konkurrera ut varandra. Sahlin-Andersson (1996) 

menar att organisationer, genom sitt agerande och sin interaktion med varandra, 

anpassar sig till de normer och regler, den så kallade institutionen, som finns i det socialt 

konstruerade samhället. Vilket även DiMaggio och Powell (1983b) argumenterar då de 

menar att institutionell teori är en form av likriktningsprocess, där organisationer inom 

samma institution allt mer liknar varandra. Vidare menar Sahlin-Andersson (1996) att 

om företaget stävar efter att bli en framgångsrik organisation följs dessa 

institutionaliserade ageranden. Detta kan resultera i att aktörer inte behöver fundera 

över vad som är lämpligt i varje situation. Institutionerna är en föränderlig process, 

vilket betyder att normerna och värderingarna kan förändras med tiden.  

4.4.2. Kriterium för likriktningsprocess 

DiMaggio och Powell (1983b) argumenterar att det är lättare att upptäcka 

likriktningsprocessen om företagen definierar sig som en del av samma institution. Ett 

exempel på detta är att företagen konkurrerar på samma marknad. Energibranschen 

agerar på en marknad som har en jämförelsevis låg konkurrens, på grund av att 

företagen är relativt geografiskt begränsade. Exempelvis får inte kommunala 
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energibolag agera utanför kommunens gränser gällande vissa verksamhetsområden 

enligt Kommunallagen och Konkurrenslagen (Brännström, 2012). Vilket leder till en 

svårighet att identifiera indikationer på en indirekt reglering inom energibranschen, det 

är dock inte omöjligt eftersom viss konkurrens fortfarande råder inom andra 

verksamhetsområden.  

4.4.3. Former av institutionell teori 

Enligt Deegan och Unerman (2006) finns det två former av institutionell teori; isomorfi 

och frikoppling. Dillard et al. (2004) förklarar isomorfi som att en organisation anpassar 

sig till samhällets värderingar. DiMaggio och Powell (1983b) benämner isomorfi som 

det begrepp som bäst fångar processen av homogenisering. Det vill säga att termen 

isomorfi förklarar att organisationerna inom en institution successivt börjar likna 

varandra. DiMaggio och Powell (1983a) talar om tre olika typer av isomorfier: den 

tvingande, imiterande och normativa.  

Tvingande isomorfi, menar DiMaggio och Powell (ibid.) härrör ifrån politiskt inflytande 

och problematiken kring legitimitet. Dessa påtryckningar sker både formellt och icke-

formellt på organisationer av aktieägare, konkurrenter samt övriga intressenter. 

Företagen anpassar sig till detta på grund av att organisationen är beroende av sina 

intressenter för att kunna fortsätta vara verksamma. DiMaggio och Powell menar att de 

starkare organisationerna kräver att de svagare skall anpassa sig till samma formella 

och informella krav. Dessa krav ställs av de starkare organisationernas intressenter. 

Vidare menar DiMaggio och Powell att staten är den starkaste organisationen, och kan 

genom lagstiftning tvinga andra organisationer att agera på ett bestämt sätt. 

Den andra typen av isomorfi, den imiterande, uppstår enligt DiMaggio och Powell (ibid.) 

till följd av osäkerhet. Osäkerheten genererar och uppmuntrar svagare organisationer 

att imitera de ledande organisationerna i branschen som är mer framgångsrika. Detta 

för att de svagare organisationerna vill uppnå samma legitimitet som de starka 

organisationerna och på så sätt generera lika höga vinster. Den imiterande isomorfin 

skulle kunna vara tillämpbar gällande de icke-reglerade företagen och huruvida staten 

har lyckats med sitt mål att de statliga företagen har agerat som ett föredöme för de 

övriga företagen.  

Den sista typen av isomorfi, normativ isomorfi, och den andra formen av institutionell 

teori, frikoppling som DiMaggio och Powell (Ibid.) beskriver är inte relevant utifrån 
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uppsatsens syfte. Detta då normativ isomorfi behandlar en likformighetsprocess främst 

genom professionalisering och frikoppling innebär att organisationer tillgodoser 

externa påtryckningar som strider mot varandra.  

4.5. Massmedias effekter på samhället 

Wanta och Ghanem (2007) menar att det finns ett utbrett stöd för att media har ett stort 

inflytande på frågors betydelse i samhället. Vidare menar de att mängden utrymme ett 

ämne får i massmedia ger individer en tydlig indikation på hur viktiga frågor är i 

relation till varandra, med andra ord vad som är viktigt och inte. Om en fråga belyses 

mer ger det en indikation på att detta är något som är viktigt, vilket innebär att media 

agerar som agenda sättare. Exempelvis om hållbarhetsfrågorna får mer utrymme i 

media, indikerar detta till samhället att dessa frågor är viktiga.  

Lim och Kim (2007) menar att media talar om för samhället hur de skall se på världen 

och hur de skall bete sig. Denna process kallas kultivering. Lim och Kim menar att media 

formar medborgarnas syn på samhället och världen genom att konsekvent och 

övertygande presentera sin version av den sociala verksamheten. Kultivering avser den 

process genom vilken hela grupper blir påverkade av massmedia, vilket medför att 

media är en viktig del av människors socialisering och anpassning till samhället. Det här 

innebär att media har möjligheten att påverka samhället att se på 

hållbarhetsredovisning och hållbarhetsfrågor på ett specifikt sätt. Media formar de 

implicita och explicita förväntningarna som Deegan och Unerman (2006) poängterar att 

samhället har, vilket i sin tur leder till att media i slutändan är med och påverkar 

företagen.  

4.6. Strategier för att undvika påtryckningar från samhället och behålla 

legitimitet 

Det finns olika strategier för hur ett företag kan agera när avståndet mellan företagens 

prestation och samhällets förväntningar har ökat. Dessa är viktiga att nämna då det kan 

hjälpa till att förklara den bakomliggande orsaken till vilken riktning ett företags 

hållbarhetsredovisning har tagit. Oliver (1991) identifierar de strategier som kan 

användas för att undvika institutionalisering. Vidare påstår Oliver att företag konstant 

ställs inför problemet att fördela resurser på det sätt som ger högsta möjliga avkastning 

samtidigt som företagen skall möta samhällspåtryckningarna. Deegan och Unerman 

(2006) beskriver strategier som Lindblom (1994) har identifierat för företag att 
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upprätthålla eller öka sin legitimitet i samhället. Lindbloms (1994) strategier liknar de 

som Oliver (1991) har urskiljt. De strategier som Oliver har identifierat för att undvika 

institutionalisering är; samtycka, kompromissa, undvika, utmana och manipulera. 

Samtycka kan inkludera det som DiMaggio och Powell (1983a) beskriver som 

imiterande isomorfi. Oliver (1991) påpekar att det är stor skillnad att aktivt besluta att 

imitera, jämfört med att göra det omedvetet, då det förstnämnda är förenat med vad 

ledningen ser som det bästa för företaget. Att aktivt samtycka innebär enligt Oliver 

(1991) att företaget strategiskt och aktivt tar ett beslut att följa de starka företagen för 

att uppnå legitimitet. Lindblom (1994) beskriver detta som att ändra sina prestationer 

så de går mer i linje med samhällets värderingar och förväntningar och informera 

offentligheten om detta. Företagen kan enligt Oliver (1991) även omedvetet imitera 

starkare organisationer och på så sätt kan en omedveten strategi att samtycka uppstå.  

Kompromissa betyder enligt Oliver (ibid.) att företagen måste hitta en bra balans mellan 

sina egna intressen och förväntningarna från omgivningen. Detta är en viktig avvägning 

då de institutionella påtryckningarna kan stå i konflikt med företagets interna mål. 

Företagen har i en konfliktsituation två alternativa ageranden, företaget kan hålla sig 

passiva och göra det som är nödvändigt för att inte förlora legitimitet alternativt 

kompromissa genom förhandling. Ett alternativ menar Lindblom (1994) är att avleda 

uppmärksamheten för att visa hur företaget uppfyller förväntningarna på andra 

områden istället.  

Undvikande innebär enligt Oliver (1991) att företag utåt sett ger intrycket av att 

företaget anpassar sig till de givna normer och regler som samhället bestämt, men det 

finns ingen avsikt att följa dessa i praktiken. Detta liknar Lindbloms (1994) resonemang 

om att ett företag kan försöka ändra allmänhetens uppfattning om sina prestationer 

utan att förändra det grundläggande beteendet, vilket kan ge en falsk föreställning om 

att det har skett förändringar. Oliver (1991) nämner även en alternativ respons till de 

institutionella påtryckningarna, nämligen flykt. Oliver exemplifierar detta genom att 

nämna, att så kan vara fallet om myndigheterna fattar drastiska lagstiftningsbeslut och 

företagen förflyttar verksamheten utomlands för att fly undan dessa krav.  

Utmana är en aktiv form av respons mot den institutionella påverkan. Oliver (Ibid.) 

menar att ett företag kan ignorera de normer och regler som samhället har upprättat då 
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dessa står i alltför stor konflikt med företagets interna värderingar. Företag kan även 

välja att ifrågasätta normerna och argumentera varför företaget inte anser dem vara 

rationella. Detta kan ses som ett försök att förändra samhällets förväntningar genom att 

visa på förväntningarnas orimlighet, som Lindblom (1994) påpekar.  

Sista strategin för att undvika påtryckningarna, enligt Oliver (1991) är manipulering. 

Oliver beskriver detta som att företag aktivt försöker influera och påverka de 

institutionella påtryckningarna och dess utveckling. Ett exempel på detta kan vara 

genom lobbyverksamhet på regeringsnivå.  

4.7. Benchmarking 

En alternativ metod att uppnå samhällets förväntningar är genom benchmarking, vilket 

enligt Camp (1995) innebär att företag iakttar och jämför sig med andra organisationer. 

Camp menar att anledningen till att företag vill använda sig av benchmarking är att 

företaget vill finna en lösning på ett problem och att företagen vill förbättra sig. Vidare 

menar Camp att företagen genom benchmarking ser företagets egna styrkor och 

svagheter. Camp menar att ett företag kan använda sig av benchmarking på olika sätt 

och att benchmarkingprocessen kan bestå av många olika steg. Exempelvis menar Camp 

att benchmarking kan bestå av följande fyra steg.  

1. Sätta upp en plan med benchmarkingen.  

2. Iaktta andra organisationer. 

3.  Analysera och jämför resultatet med den egna verksamheten.  

4. Genomför de förändringar som är förenliga med företagets interna mål.  

4.8. Teorin om företagens redovisningsskyldighet 

Ijiri (1975) menar att vårt samhälle är byggt på ett nätverk av redovisningsskyldigheter. 

Teorin är relevant för att beskriva varför ett företags redovisning påverkas på ett visst 

sätt. Denna grundläggande redovisningsteori beskriver sambandet mellan ett företag 

och dess intressenter de redovisar för. För att bevisa och övertyga samhället och dess 

intressenter att agerandet sker på ett acceptabelt sätt måste företagen redovisa såväl 

finansiell som icke-finansiell information. Redovisningsskyldigheten kan ses som en 

anledning till att företag söker legitimitet från sina intressenter, som i sin tur resulterar i 

förväntningar och påtryckningar från samhället som gör att ett företag agerar på ett 

visst sätt.  
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Teorin om företagens redovisningsskyldighet förutsätter enligt Ijiri (1975) ett 

förhållande mellan två parter, där den ena parten, redovisaren, är ansvarig att redogöra 

för sina handlingar och dess konsekvenser inför den andra parten, företagets 

intressenter, det vill säga läsaren av redovisningen. Relationen mellan de två parterna 

kan uppstå bland annat genom lag, kontrakt eller organisatoriska regler. Den kan 

förekomma inom de olika hierarkierna inom en och samma organisationer eller mellan 

organisationerna och dess intressenter, då inklusive samhället som stort. Det finns även 

en tredje part i detta förhållande, den så kallade granskaren. Denna part har som uppgift 

att bistå den som är redovisningsskyldig med hjälp att redovisa samt att tillhandahålla 

informationen till den andra parten som redovisningen sker för. Granskaren kan vara 

revisorer, redovisningsekonomer eller ett officiellt organ med rätt att ge ut principer. 

Sambandet mellan de tre parterna sammanfattas i figur 2. Ijiri menar att utifrån teorin 

om företagens redovisningsskyldighet är de finansiella rapporterna som ett företag 

redovisar bara toppen på ett isberg. Vikten ligger istället på arbetet och systemet bakom 

rapporterna.  

 

Figur 2 Beskrivning av förhållandet mellan de tre parterna 

4.9. Sammanfattning  

Företagen söker enligt Deegan och Unerman (2006) bekräftelse, så kallad legitimitet, från 

samhället för att kunna bedriva sin verksamhet, vilket kräver att organisationer agerar inom de 

normer som samhället satt upp. Företagen har explicita och implicita förväntningar på sig, vilket 

enligt Lim och Kim (2007) har sin grund i att media är med och skapar samhällets normer och 

värderingar. Legitimitetsteorin är i sig inte tillräcklig för att beskriva detta fenomen därför 

kompletteras detta med intressentteorin och institutionell teori.  

Granskaren 

Redovisaren 
Den man 

redovisar för 
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Intressentteorin utgår ifrån att det finns specifika intressentgrupper och skiljer sig från 

legitimitetsteorin genom detta. Det finns enligt Clarkson (1995) primära såväl som sekundära 

intressenter. Primära intressenter är fundamentala för ett företags överlevnad, sekundära är 

övriga intressenter. Hasnas (1998) menar att den normativa inriktningen innebär att ett företag 

måste ta hänsyn till samtliga intressenter oavsett om det finansiella resultatet förbättras på 

grund av prioritering av vissa intressenter eller inte.  

Institutionell teori menar att organisationer strävar efter att skapa likheter mellan de sociala 

värderingar som uppkommer i samband med organisationens aktiviteter och det som anses vara 

ett acceptabelt beteende för en organisation. Vid ett eftersträvande att bli en framgångsrik 

organisation följs dessa institutionaliserade ageranden. Institutionell teori beskrivs av DiMaggio 

och Powell (1983a) i fyra former, tvingande, imiterande och normativ isomorfi samt frikoppling. 

Påtryckningarna från samhället kan bemötas på olika vis enligt Oliver (1991). Ett företag kan 

välja att samtycka, kompromissa, undvika, utmana och försöka att manipulera dessa 

påtryckningar då de inte överensstämmer med företagets egna normer och värderingar gällande 

acceptabelt beteende. En alternativ metod att uppnå samhällets förväntningar är genom 

benchmarking, vilket enligt Camp (1995) innebär att företag iakttar och jämför sig med andra 

organisationer. Detta gör företaget för att finna en lösning på ett problem och på grund av sin 

strävan efter att förbättra sig. 

Teorin om företagens redovisningsskyldighet beskriver även kopplingen mellan företag och 

intressent. Enligt Ijiri (1975) förutsätter teorin att det finns ett förhållande mellan två parter, 

där redovisaren är ansvarig att redogöra för sina handlingar och dess konsekvenser inför 

läsaren av redovisningen. Denna andra part kan beskrivas som ett företags intressenter. Teorin 

beskriver även en tredje part som granskar redovisningen, det vill säga revisorn. 
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Kapitel 5 – Empiri 

 

Det empiriska kapitlet redogör för den litteraturstudie som har genomförts. Här presenteras även 

resultatet från de genomförda intervjuerna.  

 

5.1. Företagspresentation  

Nedanstående tabell innehåller kortfattad företagsinformation från de utvalda 

undersökningsföretagen. Detta för att tydliggöra företagens verksamhet och skapa en 

uppfattning om företagens storlek i form av antalet anställda, kunder samt 

nettoomsättning.  

 Vattenfall E.ON Sverige Tekniska 
Verken 

Mälarenergi 

Omsättning 

2010 

213, 572 

miljarder 

kronor 

42, 896 

miljarder 

kronor 

6,200 miljarder 

kronor 

3,091 miljarder 

kronor 

Antal kunder 

2010 

983 000 st. 

privata 

elkunder 

850 000 st. 

energikunder 

dvs kunder som 

köper el, gas 

eller värme 

300 000 st. 

totalt antal 

kunder 

142 000 st. 

elkunder 

Antal 

Anställda 

2010 

38 000 st. 

totalt i 

koncernen 

9 000 st. i 

Vattenfall 

Sverige 

5522 st. i 

genomsnitt 

2010 

977 st. totalt 587 st. totalt 

Primära 
intressenter 

Samhället, 

ekonomiska, 

kunder och 

interna 

Investerare, 

politiker, sam-

hället, kunder, 

anställda och 

icke-statliga 

organisationer 

 

Kunder, 

leverantörer, 

allmänheten 

och finansiärer 

Kunder, 

medarbetare och 

samarbets-

partners 
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Ägarstruktur Statligt ägt av 

svenska 

staten 

Privatägt och är 

en del av E.ON 

AG koncernen 

Kommunalägt 

av Linköpings 

kommun 

Kommunalägt av 

Västerås stad 

Typ av bolag 
i uppsatsen 

Statligt Icke-reglerat Icke-reglerat 

 

Icke-reglerat 

Produkt-
utbud 

El, värme och 

gas, 

energihandel 

med flera 

 

El, biogas, 

naturgas, 

värme, med 

flera 

El, avfalls-

hantering, 

fjärrvärme, 

biogas med 

flera 

El, Fjärvärme, 

kyla med flera 

Geografisk 
marknad 

Mestadels 

aktiva i 

Sverige, 

Tyskland och 

Neder-

länderna. Dock 

även aktiva i 

Polen, 

Storbritannien, 

Finland, 

Belgien och 

Danmark 

E.ON Sveriges 

huvudmarknad 

är Sverige. Dock 

är E.ON AG 

koncernen 

aktiva runt om i 

Europa och USA 

Till viss del 

aktiva inom 

hela Sverige, 

men med 

huvudfokus 

kring 

Linköpingsregi

onen. 

Till viss del 

aktiva inom hela 

Sverige dock är 

företaget till 

mestadels lokalt 

aktiva inom 

Mälardalen 

Tabell 2 Sammanfattning av företagspresentation  

(Källa: Vattenfall 2010a,Vattenfall 2010b, Regeringen a, E.ON Sverige a, E.ON AG a, E.ON AG b, E.ON AG 2010, 

Tekniska Verken 2010, , Tekniska Verken c, Mälarenergi 2010, Hogfeldt Forsberg 2012.) 

5.2. Presentation av intervjupersonerna 

Nedan följer beskrivningen av valda intervjupersoner. Samtliga intervjupersoner anses 

av uppsatsförfattarna som tillförlitliga då alla fyra har arbetat på företaget under en lång 

tid och kan därför antas inneha en välgrundad uppfattning om företagets värderingar 

och ståndpunkter. I samtliga intervjupersoners arbetsuppgifter ingår arbete med 

hållbarhetsredovisningen och därför anses de vara en god källa att kommentera 

företagets hållbarhetsinformation och dess hållbarhetsarbete.  

5.2.1. Vattenfall  

Magdalena Ellfors (2012) arbetar som CR-manager på Vattenfall och har arbetat på 

företaget i cirka tio år. Ellfors arbetsuppgifter består bland annat av att upprätthålla 
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externa samarbeten kring hållbarhetsfrågor, uppföljning av leverantörer och arbete med 

företagets hållbarhetsredovisning.  

5.2.2. E.ON Sverige 

Hanna Berko (2012) har varit anställd på E.ON Sverige i cirka fem år och är anställd som 

CR specialist. Berko jobbar med E.ON Sveriges sociala ansvar och 

hållbarhetskommunikation. Vilket innebär att Berko deltar i arbetet med att samla in 

information från företagets dotterbolag samt bidra till diskussionen gällande 

utformningen och informationspresentationen av E.ON koncernens hållbarhetsrapport. 

5.2.3. Tekniska Verken  

 Jenny Wramborg (2012) är anställd på Tekniska Verken som kvalitets och miljökonsult. 

Hon arbetar med kvalitet och miljöfrågor generellt för hela koncernen. Wramborgs 

arbetsuppgifter innefattar även arbete med rutiner, ledningssystem, certifieringar och 

hållbarhetsinformationen i årsredovisningen. Wramborg har jobbat inom Tekniska 

Verken koncernen med miljö och kvalitet sedan 2003, först på ett dotterbolag och nu på 

koncernnivå. 

5.2.4. Mälarenergi 

Katarina Hogfeldt Forsberg (2012) arbetar som miljöchef på Mälarenergi och har 

arbetat inom samma position i cirka sju år. Titeln innebär att Hogfeldt Forsberg är 

ansvarig för miljörapporteringen i företagets årsredovisning samt ansvarar för 

kommunikationen gällande hållbarhetsinformation med verksamheten. 

Intervjupersonen anser sig själv inneha stor möjlighet att påverka vad som skall 

presenteras.  

5.3. Företagens hållbarhetsredovisning 

Nedanstående avsnitt har för avsikt att beskriva de fyra undersökningsföretagens 

hållbarhetsredovisning. Nedanstående tabell sammanfattar strukturen på företagens 

hållbarhetsrapport.  

 Vattenfall E.ON Tekniska 
Verken 

Mälarenergi 

Typ av 

hållbarhets-

redovisning 

2010 

Fristående 

rapport 

Fristående 

rapport för hela 

E.ON koncernen 

Inkluderad i 

årsredovisning-

en 

Inkluderad i 

årsredovisning-

en 

Följer 
Regeringens 

riktlinjer 

Ja Nej Nej Nej 
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Följer GRI? Ja Ja Nej Nej 

Publicerings
-månad 

Mars Maj Mars Februari 

Granskning Ja Ja, vissa delar är 

begränsat 

granskade. 

Delvis, 

förvaltnings-

berättelsen är 

granskad. Inte 

resterande 

hållbarhets-

information. 

Delvis, 

förvaltnings-

berättelsen är 

granskad, Inte 

resterande 

hållbarhets-

information. 

Tabell 3 Sammanfattning av företagens hållbarhetsredovisningar (Källa: Vattenfall 2010a, E.ON AG 2010, 

Wramborg 2012, Tekniska Verken 2010, Hogfedlt Forsberg 2012, Mälarenergi 2010.) 

Nedan följer en beskrivning av företagens hållbarhetsredovisning utifrån genomförd 

litteraturstudie, kompletterad med uttalanden från respektive intervjuperson. Avsnittet 

är uppdelat på respektive företag för att få en klar och tydlig bild över det enskilda 

företagets hållbarhetsredovisning.  

5.3.1. Vattenfall 

Sedan Regeringens riktlinjer trädde i kraft 2008 regleras Vattenfall att presentera en 

hållbarhetsredovisning (Regeringen 2007). Vattenfall (2010a) har dock sedan 2003 

årligen publicerat en fristående hållbarhetsredovisning upprättad enligt GRIs riktlinjer. 

Skälet till detta menar Magdalena Ellfors (2012), CR-manager på Vattenfall, är att 

företaget anser att trovärdigheten ökar om rapportering sker enlig etablerade riktlinjer. 

Även det faktum att det ligger mycket arbete bakom framtagandet av GRI-indikatorerna, 

att de är relativt heltäckande och många företag använder dem, nationellt som globalt 

motiverar till detta. Vidare menar Ellfors att GRI medför en ökad transparens.  

Ellfors (Ibid.) beskriver att framtagandet av hållbarhetsredovisningen bygger på 

utvärderingar inom företaget, enkäter till externa intressenter, strategiska 

kommunikationsplaner med mera. Framtagandet av rapporten sker utifrån en tydlig 

organisation med olika ansvarsområden och med representanter från olika 

verksamheter. Vattenfalls hållbarhetsredovisning från 2010 består av en enskild rapport 

som omfattar 76 sidor. Rapporten inleds med en diskussion kring frågor som 

intressenter har framfört till företaget för att sedan övergå till en formell rapportering 

enligt GRI:s riktlinjer. Enligt Ellfors är det tre återkommande omfattande ämnen som 

anses viktigast enligt intressenterna; klimat, kärnkraftssäkerhet och energieffektivitet. 

Dock kan de specifika frågorna inom varje område skilja sig åt från år till år. Granskning 

av rapporten från externa revisorer, sker parallellt med upprättningsarbetet och 
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Vattenfalls hållbarhetsrapport från 2010 har av GRI erhållit betyget A+ (Vattenfall 

2010a).  

5.3.2. E.ON Sverige AB 

E.ON Sverige publicerar inte en egen hållbarhetsredovisning, den informationen 

presenteras istället i en konsoliderad koncernhållbarhetsrapport som upprättas av E.ON 

AG. Hanna Berko (2012), CR specialist på E.ON Sverige, anger att anledningen till detta 

är att E.ON är en global koncern och väljer därför att ha en konsoliderad rapport som 

presenterar den globala hållbarhetsinformationen. Koncernen vill undvika att varje 

dotterbolag till E.ON AG har varsin hållbarhetsrapport på respektive marknad. Berko 

poängterar dock att det fortfarande är viktigt att presentera hållbarhetsinformation till 

E.ON Sveriges intressenter, då företaget vill förmedla hur de presterar utifrån hållbarhet 

på svenska marknaden. Berko poängterar att detta görs bland annat via företagets 

hemsida. Koncernens hållbarhetsinformation presenteras i en rapport skiljd från 

årsredovisningen. Orsaken bakom detta menar Berko är att koncernen vill ha 

möjligheten att utvidga redovisningsinformationen och inte endast presentera 

hållbarhetsdata som det lätt kan bli om informationen skall integreras i 

årsredovisningen. Dessutom är hållbarhetsredovisningen relativt omfattande sett till 

antalet sidor och skulle därmed uppta en stor del av årsredovisningen. Dock finns det i 

dagsläget en del hållbarhetsinformation som presenteras i årsredovisningen, men inte i 

lika stor utsträckning som i hållbarhetsredovisningen. De motiv som Berko (Ibid.) anger 

till att E.ON följer GRI:s riktlinjer är bland annat att, många andra företag redovisar 

enligt GRI:s riktlinjer vilket underlättar jämförbarheten mellan företag samt att 

riktlinjerna är väletablerade.  

Berko (Ibid.) beskriver att E.ON:s hållbarhetsredovisning är helt webbaserad och det 

finns mer kompletterande information på hemsidan. Rapporten omfattar ca 150 sidor 

och innehåller inledningsvis en generell beskrivning av E.ON koncernens 

hållbarhetsarbete, här beskrivs vilka riktlinjer rapporten följer och vad de innebär samt 

vilken strategi koncernen har. Rapporten övergår sedan till den formella GRI 

rapporteringen som till stor del består av hänvisningar till E.ON AG:s hemsida. Vilket är 

det genomgående upplägget genom hela hållbarhetsrapporten, anledningen till detta är 

att rapporten är webbaserad. Rapporten har erhållit GRI betyget B+ (E.ON AG, 2010). 
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5.3.3. Tekniska Verken  

Tekniska Verkens hållbarhetsredovisning presenteras som en del av Årsredovisningen 

2010. Hållbarhetsinformation presenteras dels i förvaltningsberättelsen och dels som 

tre enskilda sidors hållbarhetsrapportering i årsredovisningen. 

Hållbarhetsrapporteringen diskuterar och beskriver hur företaget skall erbjuda kunder 

kostnadseffektiva produkter och tjänster som minskar miljöpåverkan, hushålla med 

naturens resurser, minska miljöpåverkan från egna utsläpp och bidra till att minska 

andra aktörers miljöpåverkan. Rapporten övergår till att presentera hur företaget skall 

skapa ett överskådligt och användarvänligt verksamhetssystem med god uppföljning 

och avslutningsvis beskriver rapporten hur företaget skall arbeta för social hållbarhet, 

arbetsmiljö och motiverade medarbetare. Jenny Wramborg (2012), kvalitets och 

miljökonsult på Tekniska Verken, beskriver upprättningsprocessen som att information 

samlas in från samtliga dotterbolag och att företaget sedan tar hjälp från en extern part 

som hjälper till att skriva själva texten. Vidare menar Wramborg att utgångspunkten för 

informationen har varit företagets miljömål. Wramborg beskriver 

hållbarhetsrapportens innehåll som en diskussion kring hur målen har uppfyllts och 

vilka avvikelser som har skett. Dessutom poängteras att 2011 års rapport, som inte är 

publicerad vid intervjuns genomförande, utgår ifrån vad företaget har gjort under året, 

förbättringar och saker som inte gått så bra. Ytterligare påpekas att även om målen har 

varit olika beroende på år så finns det stora likheter, exempelvis är klimatåtgärder en 

stor del i årets rapportering och har även varit ett målområde tidigare år. Tekniska 

Verken följer inte i dagsläget GRI. Wramborg motiverar detta med att kostnaderna i 

dagsläget överstiger nyttan, men företaget ändå tittar på riktlinjerna. 

5.3.4. Mälarenergi  

Mälarenergi (2010) väljer att publicera en hållbarhetsredovisning inkluderad i 

företagets årsredovisning. Hållbarhetsinformationen presenteras under avsnittet 

miljörapportering, som omfattar en sida, samt i förvaltningsberättelsen. 

Miljörapporteringen innehåller en kort sammanfattning av vilka åtgärder företaget tar 

för att förhindra ytterligare negativa effekter på miljön. Katarina Hogfeldt Forsberg 

(2012), ansvarig för miljörapportering i årsredovisningen för Mälarenergi, förklarar att 

företaget medvetet valt att ha en tunn miljörapportering i årsredovisningen. Vidare 

menar Hogfeldt Forsberg att det är få som efterfrågar årsredovisningen och företaget 

måste selektivt bestämma sig för vilken typ av information som presenteras i rapporten. 
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Vidare påpekas det att det är företagets koncernledning och bolagsordning som har 

beslutat om årsredovisningens omfattning. Mälarenergi följer inte GRI, Hogfeldt 

Forsberg (2012) motiverar detta med att kostnaderna i dagsläget överstiger nyttan, 

dock iakttar företaget ändå riktlinjerna. Ytterligare en motivering som Hogfeldt 

Forsberg nämner är att Mälarenergi är ett lokalt företag, vilket innebär att företaget har 

mindre avstånd till sina intressenter och att informationen når ut till dem ändå. Vidare 

menar hon att det är viktigare för ett globalt företag att hållbarhetsredovisa i en sådan 

utsträckning.  

5.4. Företagens hållbarhetsredovisningars utveckling  

Detta, samt nästkommande, avsnitt är uppdelat per ämnesområde, för att på så sätt 

skapa en helhetsbild av respektive område och lättare kunna jämföra företagens 

uppfattningar kring dessa. För att se om någon form av likriktningsprocess har skett är 

det av intresse att se hur de fyra företagens hållbarhetsredovisningar har utvecklats i 

förhållande till varandra. I denna studie har tre områden för undersökningsföretagen, 

som utvecklas i samma respektive olika rikting, kunnats identifieras. De relevanta 

områdena som behandlats är den primära målgruppen, utvecklingen kring var företagen 

lägger fokus i sin hållbarhetsredovisning samt var företagen presenterar 

hållbarhetsinformationen, vilket beskrivs mer detaljerat nedan.  

5.4.1.  Primär målgrupp 

Wramborg (2012) menar att en stor del av Tekniska Verken affärside är att 

tillhandahålla nyttigheter i ett samhälle så som, elnät, vatten och avlopp, vilket 

resulterar i att de breddar sin primära målgrupp. Berko (2012) menar att även E.ON 

breddat sin primära målgrupp för hållbarhetsinformationen. Berko poängterar att det 

har skett en stor förändring inom branschen då den gått från att vara en ren statlig 

verksamhet till en fri marknad. Vidare menar Berko att E.ON har blivit mer 

kundfokuserade och gått från ett synsätt där kunder emellanåt sågs som en belastning 

på energisystemen till att se kunden som en viktig intressent. Allmänheten har även de 

ett större intresse i verksamheten då energibranschen är så central i ett samhälle. En 

förändring av primära intressenter är inte något som varken Ellfors (2012) på Vattenfall 

eller Hogfeldt Forsberg (2012) på Mälarenergi nämner.  
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5.4.2. Fokus i hållbarhetsinformationen 

Tekniska Verken har enligt Wramborg (2012) skiftat fokus från endast miljö till ett 

bredare synsätt som inbegriper hållbarhet och sociala frågor. En fokusförändring som 

även Ellfors (2012), CR-manager på Vattenfall, har identifierat. Vidare menar Wramborg 

(2012) att Tekniska Verken upplever att efterfrågan på informationen har förändrats 

både vad gäller fokus och på vilket sätt det diskuteras. Medvetenheten om dessa frågor 

har ökat både internt och externt. Det sker en gradvis förändring och de går mot att 

redovisa mer hållbarhetsinformation, beskriver Wramborg. Vidare menar Wramborg att 

Tekniska Verken har ett pågående projekt gällande hållbarhetskommunikation och där 

en eventuell rapportering enligt GRI ingår som en del i diskussionen. Likt Tekniska 

Verken följer Mälarenergi inte GRI:s riktlinjer, men enligt Hogfeldt Forsberg (2012) 

stämmer företaget av sin information mot GRI:s indikatorer. Detta för att se om det finns 

delar som saknas, främst gällande annat än miljöfrågor som är fokus i 

hållbarhetsredovisningen. För E.ON:s del, menar Berko (2012) har utvecklingen de 

senaste fem åren inneburit att antalet indikatorer enligt GRI som de rapporterar har 

minskat, vilket innebär att de numera rapporterar på B-nivå istället för tidigare A-nivå. 

Detta grundar sig i att företaget nu baserar antalet indikatorer på vad som är relevant 

för deras verksamhet och vad som är användbart, och inte att rapportera på högsta nivå. 

Berko ser att det kan finnas ett problem med att företag fokuserar för mycket på att 

komma upp till högsta rapporteringsnivån, vilket innebär många indikatorer att 

rapportera och därmed en omfattande process och mycket resurser. 

5.4.3. Ökad fokus på hemsidan 

De fyra intervjuade företagen uppgav alla att företagens hemsida och 

hållbarhetsredovisning har för avsikt att komplettera varandra. Mälarenergi har enligt 

Hogfeldt Forsberg (2012) medvetet valt en tunn årsredovisning och därmed en tunn 

miljöredovisning som resultat av detta. Företaget ser istället andra 

kommunikationsmedel, så som på företagets hemsida. Hogfeldt Forsberg menar att det 

är viktigt att skilja på olika typer av information. Informationen i årsredovisningen ger 

en övergripande bild medan det på hemsidan går att erhålla mer djupgående 

information, på så sätt kompletterar hemsidan och rapporten varandra. Tekniska 

Verkens upplägg innebär enligt Wramborg (2012) att hemsidan innehåller ytterligare 

information för de invånare i Linköpings Kommun som har ett djupare intresse för 

företagets hållbarhetsarbete. Även Ellfors (2012) på Vattenfall poängterar att hemsidan 
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och hållbarhetsredovisningen är komplement, men betonar att de inte är utbytbara mot 

varandra. Rapporten har till avsikt att visa förra årets hållbarhetsarbete, vilket inte 

presenteras på hemsidan. Just nu pågår, enligt Ellfors, ett arbete med att bygga ut och 

utveckla Vattenfalls hemsida. Berko (2012) berättar att E.ON har helt gått ifrån en tryckt 

hållbarhetsredovisning till en webbaserad, vilket innebär att intressenterna behöver gå 

ut på internet för att kunna läsa rapporten. Företaget har tidigare även haft ett magasin 

om hållbarhet som komplement till sin hållbarhetsrapport. Berko (2012) understryker 

att det är skillnad på hållbarhetsredovisning och hållbarhetskommunikation. 

Hållbarhetskommunikationen är det centrala och behöver nödvändigtvis inte vara via 

hållbarhetsredovisningen. E.ON:s hållbarhetsredovisning är grunden där kvalitetssäkrad 

information, företagets prestationer samt målsättning återfinns. Hon poängterar dock 

att kommunicera och ha en dialog kring hållbarhet är det viktigaste. 

5.5. Vad påverkar hållbarhetsredovisningen?  

Vad undersökningsföretagen anser sig påverkas av när de hållbarhetsredovisar skapar 

möjlighet till att identifiera om det finns en koppling mellan Regeringens riktlinjer och 

hur de icke-reglerade företagen hållbarhetsredovisar. Även motivet bakom 

hållbarhetsredovisningen ger denna möjlighet. Vad undersökningsföretagen anser på 

dessa områden presenteras nedan. 

5.5.1. De fyra företagens uppfattning om Regeringens riktlinjers påverkan 

De tre icke-reglerade företag anser sig inte påverkats av Regeringens riktlinjer för 

statliga bolag. Däremot påpekar Berko (2012), från E.ON, att riktlinjerna skulle kunna 

reflekteras i företagets omvärldsanalys genom att företaget kan se i vilken riktning 

hållbarhetsredovisningsarbetet är på väg. Vidare menar Berko att Danmarks lagkrav 

skulle haft en större inverkan på företagets hållbarhetsredovisning. Efter diskussion 

antyder även Mälarenergi genom Hogfeldt Forsberg (2012) att det finns en oklarhet 

huruvida Regeringens riktlinjer har haft en påverkan på företagets 

hållbarhetsredovisningsarbete eller inte. Hogfeldt Forsberg menar att riktlinjerna skulle 

kunna ha en indirekt påverkan via medias bevakning, gällande klimatfrågan och 

samhällets fokus på klimatfrågan överlag. Hon menar att det är svårt att avgöra om detta 

ökade samhällsfokus kan vara en påverkande variabel i publiceringen Regeringens 

riktlinjer. Detta resulterar i att det enligt Hogfeldt Forsberg kan vara svårt att veta vad 

som är orsak och verkan. Ellfors (2012), på Vattenfall, lyfter dock fram att hon är av den 
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uppfattningen att de icke-reglerade bolagen säkerligen indirekt har påverkats av 

Regeringens riktlinjer. Detta då hon förutspår att de utsätts för större 

samhällspåtryckningar genom en ökad efterfrågan av hållbarhetsinformation och en 

förväntan att ge ut en hållbarhetsredovisning.  

Magdalena Ellfors (2012) anser att Vattenfall som statligt bolag och föremål för 

riktlinjerna har påverkats, trots att Vattenfall redan innan presenterade 

hållbarhetsinformation i liknande utsträckning. Ellfors beskriver flertalet punkter där 

förändring har skett, däribland det faktum att innan riktlinjerna lanserades, 

publicerades hållbarhetsrapporten inte i samband med årsredovisningen. 

Hållbarhetsrapporten publicerades istället i början på sommaren, vilket resulterade i två 

helt skilda rapporter. Arbetet har blivit mer synkroniserat mellan de två rapporterna 

och Ellfors förutspår att rapporterna även i framtiden kommer att bli ytterligare 

integrerade. Ellfors poängterar att Regeringens riktlinjer är tydliga krav på att staten, 

som ägare, efterfrågar tydligare hållbarhetsinformation. Ytterligare en påverkan som 

riktlinjerna har haft är att företaget granskar sin hållbarhetsredovisning, vilket 

Vattenfall inte gjorde innan riktlinjerna lanserades. Motiveringen till detta menar Ellfors 

är att företaget ville strukturera sitt sätt att arbeta med hållbarhetsredovisning innan 

granskning kunde påbörjas. Ellfors poängterar att granskningen har lett till en ökad 

trovärdighet i hållbarhetsinformationen.  

5.5.2. Motivet bakom presentation av hållbarhetsinformation 

Samtliga tre icke-reglerade bolag i studien poängterar att företagens primära 

intressenter efterfrågar hållbarhetsinformationen. Företagen vill tillgodose 

intressenternas behov och efterfrågan samt kommunicera hur företaget hanterar 

hållbarhetsfrågorna genom rapporten. Ellfors (2012), Berko (2012), Wramborg (2012) 

och Hogfeldt Forsberg (2012), uppger alla att det finns en ökad efterfrågan på 

hållbarhetsinformation. Det skiljer sig dock åt vilka intressenter som främst påverkar 

redovisningen. Gällande Tekniska Verkens presentation av hållbarhetsinformation 

menar Wramborg (2012) att det är kundkrav och ägarkrav som påverkar vad företaget 

redovisar. Hogfeldt Forsberg (2012), menar att Mälarenergi som kommunalt ägda 

påverkas mycket av sina ägare och i stor utsträckning påverkas av politiska beslut. 

Mälarenergis ägare ställer krav på hur de skall arbeta med hållbarhet. Detta påverkar 

hur och vad företaget presenterar för att visa att de jobbar med hållbarhetsfrågor. 
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Tydliga ägarkrav gällande arbetet med hållbarhet och hållbarhetsinformation finns inte 

för Tekniska Verken, enligt Wramborg (2012). Berko (2012) berättar att E.ON har 

aktieägare och investerare, som tillhör E.ON AG koncernens globala intressenter. Det är 

skillnad på E.ON:s globala och lokala intressenter enligt Berko (2012). Till de lokala 

intressenterna räknas E.ON Sveriges kunder och anställda. Dessa påverkar i olika 

utsträckning vilken information som presenteras i rapporten. Ellfors (2012) påpekar att 

Vattenfall inte ser kunder som sina primära intressenter. Staten som ägare är istället en 

av företagets viktigaste intressenter och hållbarhetsrapporten är ett direkt svar på ett 

ägarkrav. Ellfors belyser även hon det faktum att det är viktigt för Vattenfall att ha en 

dialog med samhället och bete sig etiskt korrekt. Dessutom påpekar Ellfors att det är en 

överlevnadsfråga att hållbarhetsredovisa på grund av den form av verksamhet som 

företaget bedriver.  

5.5.3. Vad påverkar innehållet?  

Utöver intressenternas efterfrågepåverkan finns det även andra faktorer som påverkar 

ett företags hållbarhetsredovisning. Avgörande för vad E.ON:s hållbarhetsrapport 

innehåller beror enligt Berko (2012) på många samverkande faktorer, bland annat 

energipolitiken, vad som händer i omvärlden, trendbrott. Wramborg (2012), Kvalitets 

och miljökonsult på Tekniska Verken, ser hur andra företag presenterar hållbarhet som 

en påverkande faktor. Företaget undersöker nämligen hur mycket information andra 

företag redovisar även hur de balanserar sociala, miljömässiga och ekonomiska frågor. 

På grund av hållbarhetsinformationens komplexa natur iakttar även företaget hur andra 

skriver och förklarar vissa frågor. Detta medger även Berko (2012) att E.ON gör, men 

det är ingenting som sker systematiskt. Hogfeldt Forsberg (2012) menar även hon att 

Mälarenergi iakttar andra företag, detta sker främst via branschorganisationer. En 

öppen dialog först mellan Mälarenergi och andra företag. Diskussionerna kretsar bland 

annat kring frågor som är svåra och mäta och därför är värda att diskutera.  

 

Ytterligare något som framkommit under intervjuerna med samtliga 

undersökningsföretag är att hållbarhetsrapporten innehåller information som används 

inom såväl som utanför organisationen. Mälarenergi och E.ON tillägger även att 

företagen anser branschens natur som ett motiv att ge ut hållbarhetsinformation. Berko 

(2012) utvecklar detta och påpekar att E.ON tillsammans med branschen står inför stora 

utmaningar i form av energiomställningar, balansering av leveranssäkerhet, rimliga 
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elpriser och minskade miljö och klimatrelaterade utsläpp. Detta resulterar, enligt Berko 

(2012), i stora investeringar och omstruktureringar för att företagen på marknaden 

skall bli miljövänligare. 

5.6. Sammanfattning av empiri  

Nedanstående tabeller sammanfattar ovanstående diskussion kring utvecklingen av 

företagens hållbarhetsredovisningar samt vad som påverkar företagens 

hållbarhetsredovisningar.  

 Vattenfall E.ON Sverige Tekniska 
Verken 

Mälarenergi 

Breddad 

primär 

målgrupp 

Tas inte upp Ja Ja Tas inte upp 

Fokus i 

hållbarhets-

informationen 

Gått från att 

endast miljö till 

att inbegripa 

hållbarhet 

 

Fortsätter att 

rapportera 

enligt GRI på A 

nivå 

Minskat antal 

indikatorer 

som de 

rapporterar 

enligt GRI och 

har gått från att 

rapportera på 

A nivå till B 

nivå 

Gått från att 

endast miljö till 

att inbegripa 

hållbarhet. 

 

Företaget tittar 

på GRI och 

överväger att 

byta till 

rapportering 

enligt GRI. 

Tittar på GRI 

för att se om 

det finns delar 

som saknas. 

Ökad fokus på 

hemsidan 

Ja Ja Ja Ja 

Upplever 

ökade 

påtryckningar 

Ja Ja Ja Ja 

Tabell 4 Sammanfattning över utvecklingen av företagens hållbarhetsredovisningar (Källa: Ellfors 2012, 

Berko 2012, Wramborg 2012, Hogfeldt Forsberg 2012) 
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 Vattenfall E.ON Sverige Tekniska 
Verken 

Mälarenergi 

Direkt 

påverkade 

områden av 

riktlinjerna 

Presenterar 

rapporten 

tidigare och 

granskning. 

 

- - - 

Upplever att 

en eventuell 

indirekt 

påverkan 

- Ja eventuellt 

genom 

omvärlds-

analysen och 

hållbarhets-

redovisningens 

utveckling 

Nej Ja eventuellt 

genom en ökad 

medie-

bevakning och 

samhällsfokus 

på klimat-

frågan 

 

Påverkande 

faktorer 

Intressenter, 

Regeringens 

riktlinjer, GRI:s 

innehåll, mm. 

Intressenter, 

branschens 

natur, Energi-

politik, vad som 

händer i 

omvärlden, 

trendbrott, 

mm. 

Intressenter, 

benchmarking 

mot 

konkurrenter, 

mm. 

 

 

 

Intressenter, 

branschens 

natur, bench-

marking mot 

konkurrenter 

och 

sammarbets-

partners, mm. 

Tabell 5 Sammanfattning av vad som påverkar företagens hållbarhetsredovisningar (Källa: Ellfors 2012, 

Berko 2012, Wramborg 2012, Hogfeldt Forsberg 2012) 
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Kapitel 6 – Analys 

 

I kapitel sex analyseras det empiriska materialet med hjälp av uppsatsens referensram. För 

att på så sätt försöka besvara uppsatsens frågeställning och uppnå uppsatsens syfte.  

 

DiMaggio och Powell (1983b) argumenterar att den institutionella teorin behandlar en 

form av likriktningsprocess, där organisationer inom samma institution allt mer liknar 

varandra. Det empiriska materialet indikerar att de fyra undersökta företagen har 

utvecklats liknande gällande vissa aspekter. Exempelvis har mer fokus lagts på att 

presentera hållbarhetsinformation på företagens hemsida. Vidare menar Ellfors (2012) 

och Wramborg (2012) att en fokusförändring har ägt rum gällande vilken typ av 

hållbarhetsinformation som presenteras. Båda intervjupersonerna tycker sig ha 

identifierat att det har fokuserats mer på att presentera hållbarhetsinformation vilket 

även inkluderar sociala och ekonomisk aspekter och inte endast information rörande 

miljö. Däremot finns det tveksamheter kring liktriktningsprocessen gällande företagens 

utveckling kring tillämpningen av GRI:s riktlinjer. Vattenfall tillämpar, enligt Ellfors 

(2012) den högsta nivån av GRI:s medan Wramborg (2012) och Hogfeldt Forsberg 

(2012) menar att Tekniska Verken och Mälarenergi tittar mer på GRI, men tillämpar den 

inte officiellt. Berko (2012) och andra sidan, påpekar att E.ON gått från att tillämpa GRI 

på A-nivå till att redovisa färre GRI-indikatorer. Däremot kan E.ON bedömas likna 

Vattenfall utifrån det faktum att företaget tillämpar GRI även om de inte har något direkt 

krav på det. Det empiriska materialet ger en indikation på att GRI kan vara en viktig del i 

likriktningsprocessen och att företagen börjar likna varandra mer och mer gällande 

hållbarhetsredovisning, så som DiMaggio och Powell (1983b) beskriver. Frågan som 

kvarstår är huruvida Regeringens riktlinjer kan vara en bakomliggande orsak till 

likriktningsprocessen, vilket analyseras nedan. Följande analys är uppdelad i två delar, 

där del ett behandlar huruvida en direkt reglering har skett av Vattenfalls 

hållbarhetsredovisning och i sådana fall hur Regeringens riktlinjer har påverkat 

företagets hållbarhetsredovisningsprocess. I del två analyseras huruvida det finns 

indikationer på att en indirekt reglering kan ske för de icke-reglerade företagen.  
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6.1. Direkt reglering 

Staten i form av ägare har genom Regeringens riktlinjer gett ett direkt ägarkrav till 

Vattenfall om att företaget skall upprätta en hållbarhetsredovisning. Det som DiMaggio 

och Powell (1983b) beskriver som en tvingande isomorfi, uttrycks genom dessa 

ägarkrav. Utifrån Oliver (1991) och Lindblom (1994) finns det olika strategier att 

undvika dessa krav. Det uppstår olika konsekvenser beroende på vilken strategi 

företaget väljer att tillämpa. Enligt DiMaggio och Powell (1983b) kan därmed Vattenfall 

som statligt bolag antas ha begränsade handlingsalternativ eftersom en tvingande 

isomorfi föreligger. Vattenfall har dock valt att samtycka och följa dessa ägarkrav, vilket 

indikeras genom att företaget har valt att ändra sin hållbarhetsredovisningsprocess 

sedan publiceringen av Regeringens riktlinjer, genom att (1) granska rapporten och (2) 

publicera rapporten tidigare. Detta tyder på att Vattenfall, enligt Ellfors (2012), direkt 

har påverkats av Regeringens riktlinjer. Förutom att samtycka nämner Oliver (1991) 

och Lindblom (1994) ytterligare strategier för att undvika påtryckningar, dessa leder 

dock till andra konsekvenser. Exempelvis kan företaget riskera att tappa legitimitet 

genom att inte agera inom de normer och värderingar som samhället har satt upp. 

Förlusten av legitimitet skulle innebära enligt Deegan och Unerman (2006) och Meyer 

och Rowan (1977) att företaget riskerar sin överlevnad. Vid ett oacceptabelt beteende 

riskerar Vattenfall att förlora de resurser som samhället tillhandahåller för att de skall 

kunna bedriva sin verksamhet vidare. Detta leder till att Vattenfall har ett begränsat 

antal handlingsalternativ gällande hållbarhetsrapporten. Ovanstående diskussion 

angående den direkta regleringens uppkomst sammanfattas i figur 3. 

 

Figur 3 Sammanfattning av den direkta regleringen 

Ytterligare en indikation på att statens agerande utgör en tvingande isomorfi för 

Vattenfall är att publiceringen av Regeringens riktlinjer utgör en formell politisk 

påtryckning. Staten är enligt DiMaggio och Powell (1983a) att se som den starkaste 

organisationen i det svenska samhället och innehar den yttersta påverkande funktionen 

Regeringen ger 
ut riktlinjerna 

Vattenfall 
samtycker, 

anpassar sig 
och 

upprätthåller 
legitimitet 

En direkt 
reglering 
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på ett företag. Detta gäller såväl Vattenfall som de tre icke-reglerade bolagen. Eftersom 

de tre icke-reglerade bolagen inte är direkt föremål för Regeringens riktlinjer har inte en 

direkt reglering skett i dessa fall. Nedan diskuteras huruvida en indirekt reglering av 

dessa bolag istället är möjlig.  

6.2. Indirekt reglering 

Det empiriska materialet antyder att det finns två potentiella situationer genom vilka 

Regeringens riktlinjer kan ha haft en indirekt påverkan på de tre icke-reglerade 

företagen. De två situationerna en indirekt reglering kan uppstå genom är (1) en ökad 

mediebelysning av publiceringen av Regeringens riktlinjer och (2) benchmarking 

gentemot andra företag. Nedan analyseras dessa två situationer av indirekt påverkan 

mer ingående och huruvida detta indikerar en eventuell indirekt reglering av de icke-

reglerade företagens hållbarhetsredovisning.  

6.2.1. Mediebelysning 

Den första situationen, mediebelysning, innebär att de tre icke-reglerade företagen kan 

påverkas av en ökad belysning av hållbarhetsredovisning i samhället, främst genom 

media. Näringslivet, Regeringen, media med flera har enligt Tidström (2008) börjat inse 

vikten av hållbarhetsrapportering. Belysning av hållbarhetsredovisning kan ske i många 

former och Regeringens beslut att ge ut riktlinjerna är ett tydligt sätt att signalera vikten 

av hållbarhetsredovisning. En förutsättning att Regeringens belysning skall nå ut, menar 

Wanta och Ghanem (2007), är att media anser det vara en tillräckligt viktig händelse och 

skriver om det. Detta eftersom Wanta och Ghanem menar att media har en avgörande 

roll om vad för information som når ut till samhället. Lim och Kim (2007) poängterar 

även att det är media som bestämmer hur samhället skall förhålla sig och se på 

hållbarhetsredovisning. Figur 4 illustrerar hur detta skulle kunna leda till en potentiell 

indirekt reglering.  

 

 

Figur 4 Indirekt reglering via mediebelysning  
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Figur fyras olika steg 

Det första steget innebär att Regeringen publicerar riktlinjerna rörande 

hållbarhetsredovisning år 2007. Det andra steget medför att media belyser vikten av 

hållbarhetsredovisning samt uppmärksammar Regeringens riktlinjer. Den ökade 

mediebelysningen medför en ökad medvetenhet i samhället, det vill säga steg tre i 

figuren. Enligt Lim och Kims (2007) diskussion kring kultivering, konstruerar media 

samhällets uppfattning om hur företagen bör hållbarhetsredovisa. Med andra ord skapar 

media de normer och regler som Deegan och Unerman (2006) säger att företagen måste 

följa för att upprätthålla legitimitet. Vidare menar Lim och Kim (2007) att om media är 

positivt inställda till Regeringens riktlinjer blir också samhällets uppfattning kring 

riktlinjernas budskap och därmed hållbarhetsredovisning positiv. Den smala pilen 

illustrerar att samhället i sin tur kan vara med att påverka Regeringsbeslut. Sveriges 

Regering och Riksdag agerar som representanter åt det svenska folket och är tänkt att 

vara en reflektion av det svenska folkets värderingar och normer. Därför kan samhället 

indirekt genom val av politiker till Regeringen och Riksdagen vara med och påverka 

vilka frågor som skall få en ökad belysning. Detta stöds av Hogfeldt Forsberg (2012) från 

Mälarenergis uttalande gällande att det är svårt att veta vad som är orsak och verkan 

rörande detta steg. Det är svårt att veta vad som är motivet till Regeringens beslut att 

publicera riktlinjerna och motivet till medias belysning. Samhällets normer och 

värderingar kan ligga bakom regeringsbeslutet, samtidigt som regeringsbeslutet i sin tur 

kan påverka samhällets normer och värderingar.  

I de fall en positiv bild målas upp i media kring Regeringens riktlinjer så skapas det som 

DiMaggio och Powell (1983b) beskriver som påtryckningar på företagen, vilket 

illustreras i steg fyra i figuren. Uppsatsens empiriska material tyder på att det är rimligt 

att företag kan uppleva högre påtryckningar. Exempelvis tyder intervjuerna med 

Wramborg (2012), Hogfeldt Forsberg (2012) och Berko (2012) på att tre icke-reglerade 

företagens intressenter efterfrågar mer hållbarhetsinformation. Vidare poängterar 

Berko att E.ON i sin omvärldsanalys märker av den ökade allmänna trenden i samhället 

vad gäller hållbarhetsredovisningen och därmed en ökad påtryckning från samhället. 

Ytterligare en indikation på att företagen kan märka av de ökade 

samhällspåtryckningarna är att Hogfeldt Forsberg (2012) poängterar att en ökad 

mediebevakning och samhällsfokus är en påverkande faktor för Mälarenergis 

hållbarhetsrapportering.  
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I det femte steget i figuren tar företaget ett strategiskt beslut, om hur de skall hantera 

den ökade påtryckningarna på företaget och om företaget skall ändra sin 

hållbarhetsredovisning, så att den liknar det som Regeringens riktlinjer önskar. Enligt 

Oliver (1991) och Lindblom (1994) finns det flertalet strategier. Oliver (1991) 

benämner dessa; samtycka, kompromissa, undvika, utmana eller manipulera. En 

förutsättning för att företagen skall kunna göra ett strategival är att företagen är 

medvetna om samhällspåtryckningarna, vilket Berko (2012), Wramborg (2012) och 

Hogfeldt Forsberg (2012) verkar vara. Detta eftersom alla uppger att de märkt av ökade 

påtrycknungar från samhället. På samma sätt som vid den direkta regleringen, som 

Vattenfall är föremål för, riskerar de icke-reglerade företagen att tappa legitimitet från 

samhället. DiMaggio och Powell (1983a) menar dock att det för Vattenfalls del är en 

överlevnadsfråga i större utsträckning än vad det är för de icke-reglerade företagen. För 

de tre icke-reglerade företagen rör det sig snarare om företagens strävan efter bättre 

ekonomiskt resultat, menar Deegan och Unerman (2006) samt Meyer och Rowan 

(1977). Utifrån det empiriska materialet finns det även indikationer på att dessa har 

större valmöjligheter gällande val av strategi. Exempelvis sett till de icke-reglerade 

företagens hållbarhetsredovisning så har ingen av de undersökta företagen valt att 

tillämpa Regeringens riktlinjer fullt ut. Vilken strategi som de tre 

undersökningsföretagen har valt att tillämpa gällande detta, finns det dock svårigheter 

med att specificera. Trots det, så finns det en indikation på att E.ON skulle kunna ha valt 

den strategi som Oliver (1991) benämner kompromissa. Exempelvis beskriver Berko 

(2012) att E.ON har valt att granska företagets hållbarhetsredovisning men att de 

däremot inte publicerar hållbarhetsredovisningen inom den tidsram som Regeringens 

riktlinjer (2007) kräver. Gällande Tekniska Verken och Mälarenergi finns det i det 

empiriska materialet en indikation på att dessa företag istället har valt att den strategi 

som Oliver (1991) benämner utmana. Exempelvis poängterar Wramborg (2012) och 

Hogfeldt Forsberg (2012) att varken Tekniska Verken eller Mälarenergi följer GRI. Detta 

innebär att om samhället har en positiv inställning till Regeringens riktlinjer, som säger 

att företagen bör redovisa enligt GRI, så har dessa två företag, enligt Oliver (1991), valt 

att ifrågasätta samhällets normer och regler eftersom det står i alltför stor konflikt med 

företagens egna värderingar. Dock antyder det faktum, att företagen enligt Wramborg 

(2012) och Hogfeldt Forsberg (2012) tittar på GRI och hämtar inspiration därifrån, att 

det även skulle kunna vara frågan om en kompromiss. Slutligen om samtliga fem steg är 



 

48 
 

uppfyllda så kan det leda till en indirekt påverkan av de icke-reglerade företagens 

hållbarhetsredovisningar, men om något av stegen inte uppfylls så avbryts den indirekta 

regleringsprocessen. Nedan följer förklaringen till hur denna indirekta reglering skulle 

kunna vara möjlig.  

Möjligheten till en indirekt reglering  

Förklaringen till att de icke-reglerade företagen väljer att anpassa sig till Regeringens 

riktlinjer går att finna i relationen som finns mellan företaget och dess intressenter. 

Denna relation skapar det som Ijiri (1975) beskriver som ett företags 

redovisningsskyldighet. Det ligger i företagens intresse att upprätthålla en god relation 

med dess intressenter. Ijiris resonemang om redovisningsskyldighet stärks av det 

empiriska materialet. Exempelvis uppger Berko (2012), Wramborg (2012) likväl som 

Hogfeldt Forsberg (2012) att det finns en ökad efterfrågan och samhällsmedvetenhet 

gällande hållbarhetsinformation från företaget. De uppger även att företagets 

intressenter är med och påverkar vilken information som företaget publicerar i 

hållbarhetsredovisningen. Förutom att upprätthålla relationen med företagets 

intressenter måste företagen även upprätthålla det sociala kontraktet som 

legitimitetsteorin beskriver. Det sociala kontraktet består, enligt Deegan och Unerman 

(2006), av samhällets explicita och implicita samhällsförväntningar. Utifrån Lim och 

Kims (2007) resonemang skulle, i de fall media och samhällsuppfattningen är positivt 

inställd till Regeringens riktlinjer, resultera i att företagen uppfyller samhällets normer 

och värderingar genom att anpassa sig till riktlinjerna. Berko (2012) antyder att 

Regeringens riktlinjer är en indikation på vart hållbarhetsredovisningsarbetet är på väg. 

Vilket kan tolkas som att ett företag kan utläsa mycket om vilken information som ens 

intressenter vill att företaget skall presentera utifrån riktlinjerna. I vilken utsträckning 

ett företag väljer att anpassa sig till Regeringens riktlinjer beror på hur mycket 

legitimitet företaget är villigt att riskera. Detta beror i sin tur till stor del på vilken 

strategi som företagen väljer att tillämpa, enligt Oliver (1991) och Lindblom (1994).  

Potentiell indirekt reglering för de tre icke-reglerade undersökningsföretagen 

Ovanstående diskussion antyder möjligheten till en indirekt reglering via 

mediebelysning, samhällspåtryckningar och strävan efter legitimitet. Två av 

undersökningsföretagen, E.ON och Tekniska Verken, inkluderar samhället bland dess 

intressenter. Mälarenergi däremot nämner inte samhället som en intressent, däremot 

menar Deegan och Underman (2006) att samtliga företag måste ta hänsyn till den 
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Bestämma vad 
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kollektiva uppfattningen i samhället för att inte riskera att förlora legitimitet. Ytterligare 

menar Deegan och Unerman att utan samhällets acceptans minskar företagens chanser 

att överleva då företaget får svårare att bedriva sin verksamhet. Fogarts (1992) 

forskning tyder på att företagen väljer att anpassa sig till samhällets värderingar. Med 

grund i teorin finns det fog att anta att alla företag, även Mälarenergi, påverkas av 

samhället även om Mälarenergi inte uttryckligen uppger att det är en del av företagets 

primära intressenter. En indikation på att de tre icke-reglerade företagen kan ha 

påverkats av samhällets normer är att de tre icke-reglerade företagen har anpassat sin 

hållbarhetsredovisning de senaste åren till att inte endast presentera miljöinformation 

utan även sociala och ekonomiska aspekter (Berko 2012, Wramborg 2012 och Hogfeldt 

Forsberg 2012). Det finns indikationer på att det ställs högre krav än innan 

publiceringen av riktlinjerna på de icke-reglerade företagen att tillhandahålla 

hållbarhetsinformation i samma utsträckning som Regeringens riktlinjer efterfrågar. 

Exempelvis har Wramborg (2012), från Tekniska Verken och Hogfeldt Forsberg (2012), 

från Mälarenergi uppgett att de i allt större utsträckning tittar på GRI:s riktlinjer vilket 

skulle kunna vara ett resultat av en intressentpåtryckning. 

6.2.2. Benchmarking gentemot andra företag 

Den andra situationen av en indirekt reglering som uppsatsens insamlade empiri 

indikerar är att de icke-reglerade företagen indirekt kan påverkas av Regeringens 

riktlinjer via benchmarking gentemot andra företag. Företag benchmarkar sig enligt 

Camp (1995) gentemot andra organisationer, för att utvärderar sin egen verksamhet i 

förhållande till de organisationer som uppfattas agera bäst inom 

hållbarhetsredovisningsområdet. Därefter ändrar företaget sin hållbarhetsredovisning 

för att efterlikna den mest framgående organisationen. Denna typ av likriktningsprocess 

är vad DiMaggio och Powell (1983b) beskriver som den imiterande isomorfin. Förloppet 

till hur den imiterande isomorfin uppstår illustreras i figur 5 och analyseras nedan.  

 Benchmarking 

 

 

 

 
Figur 5 Indirekt reglering via benchmarking 
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Som figuren illustrerar är det inte lika många steg och lika tydlig gräns mellan de olika 

stegen i denna situation som i den föregående. Det som skiljer de två situationerna åt är 

att i denna situation utförs handlingarna, som kan leda till en potentiell indirekt 

reglering, av en och samma aktör, det vill säga företaget självt. Detta till skillnad från den 

första situationen där det är skilda aktörer inblandade i respektive steg.  

Figur fems olika steg 

I det första steget bestämmer företaget att de skall iaktta en annan organisations 

hållbarhetsredovisning och i det andra steget iakttar företag andra organisationers 

hållbarhetskommunikation. I desto större utsträckning ett företag observerar andra 

organisationer, desto större sannolikhet är det att ett företag influeras av ett företag som 

upprättar enligt Regeringens riktlinjer. Iakttagandet kan ske på många olika sätt, 

exempelvis beskriver Hogfeldt Forsberg (2012) att Mälarenergi, via 

branschorganisationer, diskuterar med sina samarbetspartners angående 

hållbarhetsrapportering och hållbarhetsfrågor. Ytterligare medger Wramborg (2012) att 

även Tekniska Verken jämför sig med andra bolag genom att kolla på innehållet och 

strukturen på andra organisationers hållbarhetsredovisning. I det tredje steget jämför 

sedan företaget sina observationer med sin egen hållbarhetsrapport. Dessa tre steg 

utgör det som enligt Camp (1995) benämns benchmarking. Uppsatsens insamlade 

empiri, som ovan presenterats, tyder på att de tre icke-reglerade företagen i olika 

utsträckning betraktar andra organisationers hållbarhetsredovisning och att detta är en 

påverkande faktor när företagen själva upprättar sin egen hållbarhetsrapport (Berko 

2012, Wramborg 2012 och Hogfeldt Forsberg (2012). I det fjärde steget väljer företaget 

strategi för hur de skall tillämpa observationerna på sin egen hållbarhetsrapportering. 

Detta val sker som beskrivet ovan enligt Oliver (1991) och Lindbloms (1994) olika 

strategier. Liksom vid den första situationen, har de icke-reglerade företagen i denna 

situation en större valmöjlighet gällande strategi. Indikationer för detta finns i 

uppsatsens empiriska material, vilket har diskuterats ovan. Slutligen finns det en 

möjlighet att dessa fyra steg skulle kunna leda till en indirekt reglering av Regeringens 

riktlinjer via benchmarking gentemot andra företag. Nedan följer motiveringen till hur 

detta skulle kunna ske.  

Möjligheten till en indirekt reglering 

Förklaringen till ovanstående händelseförlopp går att finna i det som DiMaggio och 

Powell (1983a) benämner imiterande isomorfi. De svagare företagen imiterar de 
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starkare organisationerna för att uppnå samma legitimitet och fördelar. Regeringens 

riktlinjer (2007) uttrycker statens önskan om att de statliga bolagen skall vara ett 

föredöme för icke-reglerade företag gällande hållbarhetsredovisning. I denna situation 

skulle Vattenfall, som en aktör inom samma bransch som de icke-reglerade bolagen, inta 

rollen som den starkare organisationen i institutionell teori och de icke-reglerade 

företagen skulle imitera Vattenfalls hållbarhetsredovisning. Vattenfall har valt att 

samtycka med Regeringens riktlinjer och detta är en förutsättning för att en potentiell 

indirekt påverkan via Vattenfall skall kunna ske. De icke-reglerade företagen kan dock 

välja att imitera en annan organisation. I de fall Vattenfall inte är att ses som en stark 

organisation finns det indikationer som tyder på att de icke-reglerade företagen 

fortfarande kan indirekt påverkas av Regeringens riktlinjer. Exempelvis kan de icke-

reglerade företagen istället välja att imitera en annan organisation, ett exempel kan vara 

ett företag som, så som E.ON, som väljer att följa GRI:s riktlinjer men inte de andra 

delarna av Regeringens riktlinjer. Vilket kan resultera i en likriktningsprocess utifrån 

GRI. Vattenfall och E.ONs hållbarhetsredovisningar är båda upprättade enligt GRI:s 

riktlinjer vilket resulterar att företagen presenterar informationen på ett likartat sätt. Av 

intervjuerna med Hogfeldt Forsberg (2012), från Mälarenergi och Wramborg (2012) 

från Tekniska Verken, framgår det att de tittar på GRI när de upprättar 

hållbarhetsredovisning, därmed finns det indikationer på att GRI kan vara en viktig del i 

likriktningsprocessen. Ovanstående resonemang indikerar att Regeringens riktlinjer 

indirekt kan ha påverkat de icke-reglerade företagen via andra företag.  

Potentiell indirekt reglering för de tre icke-reglerade undersökningsföretagen 

Det empiriska materialet indikerar att alla tre icke-reglerade företag indirekt kan ha 

påverkats genom benchmarking med andra företag, men i vilken utsträckning varierar. 

Både Wramborg (2012) och Hogfeldt Frosberg (2012) indikerar att Tekniska Verken 

och Mälarenergi kan ha påverkas mer av andra organisationer då de har uppgett att 

iakttagelser av andra företag är ett återkommande steg i upprättandet av 

hållbarhetsredovisningen. Hur detta sker varierar dock beroende på företag. Wramborg 

(2012) beskriver iakttagelserna som en intern process. Hogfeldt Forsberg (2012) menar 

däremot att Mälarenergis iakttagelser sker vid samarbete med de externa parterna och 

genom diskussion via branschorganisationer, vilket gör det till en extern process. Berko 

(2012) beskriver att i E.ON:s arbete med upprättandet av hållbarhetsredovisningen sker 

iakttagelser av andra företags hållbarhetsredovisningar. Berko menar dock att E.ON:s 
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iakttagelser inte har satts i rutin och påpekar att det finns andra viktigare faktorer som 

påverkar företagets hållbarhetsredovisning. Berkos svar tyder på att E.ON inte påverkas 

i samma utsträckning av andra företags hållbarhetsredovisningar jämfört med Tekniska 

Verken och Mälarenergi. 

6.2.3. Positionering av de icke-reglerade företagen i en matris  

Genom en sammanslagning av de två ovan beskrivna situationerna, (1) en ökad medial 

belysning av publiceringen av Regeringens riktlinjer och (2) benchmarking gentemot 

andra företag, tillsammans med ovan förda resonemang kan en matris skapas. I vilket de 

tre icke-reglerade bolagen kan positioneras in, detta illustreras i figur 6. 

 

Högre 

 

 

Medie- 

belysning 

 

 

Lägre  

 Lägre Benchmarking  Högre 

 

Eftersom det inte ligger inom uppsatsens ramar att bestämma om en indirekt reglering 

har skett utan snarare om möjligheten finns att en indirekt reglering kan ske, så 

grupperar ovanstående matris de tre icke-reglerade företagen till en högre respektive 

lägre grad av potentiell indirekt påverkan via nämnda situationer.  

Kriteriet för placeras på högre respektive lägre grad av indirekt påverkan genom en 

ökad mediebelysning, är huruvida företaget har uppgett om de känt av en ökad 

efterfrågan och på så sätt ökade påtryckningar från intressenter och samhället. Detta då 

företaget måste vara medvetna om samhällets påtryckningar för att kunna ta ett 

strategiskt beslut och därmed ändra sin redovisning för att den indirekta regleringen 

Figur 6 Situationsmatris 

E.ON 
Tekniska Verken 

Mälarenergi 
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skall kunna få en potentiell effekt. Samtliga tre icke-reglerade bolag har uppgett att de 

har känt av ökade påtryckningar inom hållbarhetsredovisningsområdet (Berko 2012, 

Wramborg 2012 och Hogfeldt Forsberg 2012). Resultatet av detta blir att alla tre 

undersökningsföretag klassificeras som en högre grad av potentiell indirekt påverkan 

genom medias belysning, 

Kriteriet för att placeras på högre respektive lägre grad av indirekt påverkan genom 

benchmarking, är huruvida företaget beskrivit en rutinmässig observation av andra 

organisationer. Det bedöms mer troligt att en indirekt påverkan har skett desto mer ett 

företag observerar andra organisationer. Utifrån dessa kriterier indikerar Wramborg 

(2012) och Hogfeldt Forsberg (2012) att Tekniska Verken och Mälarenergi uppfyller 

kravet för att hamna på en högre position i matrisen. Eftersom beskrivningen av 

företagets iakttagelser av andra företag anses ske rutinmässigt. Berko (2012) däremot 

menar att inga systematiska iakttagelser sker gällande E.ON:s 

hållbarhetsredovisningsarbete. Detta indikerar att företaget inte påverkas i lika stor 

utsträckning av Regeringens riktlinjer via benchmarking och bedöms ligga på den lägre 

graden av indirekt påverkan.  

Ovanstående diskussion innebär att Tekniska Verken och Mälarenergi klassificeras till 

en högre grad av indirekt påverkan från en ökad mediebelysning såväl som indirekt 

påverkan från benchmarking. Medan E.ON endast klassificeras till en högre grad av 

indirekt påverkan från en ökad mediebelysning och därmed hamnar på en högre/lägre 

position i matrisen. Detta antyder att det finns en möjlighet till en indirekt reglering av 

Regeringens riktlinjer, vilken är större för Tekniska Verken och Mälarenergi.  
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Kapitel 7 – Slutsats 

 

I kapitel sju presenteras studiens slutsats och uppsatsförfattarnas egna reflektioner 

framförs. Kapitlet avslutas med att presentera förslag till vidare forskning kring ämnet. 

 

7.1. Slutsatser av analysen 

De slutsatser som kan dras gällande Vattenfall är att en direkt reglering av Regeringens 

riktlinjer har skett. Eftersom Regeringens riktlinjer har skapat det som DiMaggio och 

Powell (1983b) benämner tvingande isomorfin. För att upprätthålla legitimitet har 

Vattenfall valt att samtycka gällande dessa direkta ägarkrav och valt att ändrat sin 

hållbarhetsredovisning gällande; (1) att granska rapporten och (2) att publicera 

rapporten tidigare.  

Ytterligare slutsatser som kan dras utifrån studien, gällande de tre icke-reglerade 

bolagen, är att det finns indikationer på att en indirekt reglering är möjlig. Utifrån 

uppsatsens insamlade empiri har det identifierats två situationer där Regeringens 

riktlinjer skulle kunna påverka de icke-reglerade bolagens hållbarhetsredovisningar; (1) 

genom en ökad mediebelysning av publiceringen av Regeringens riktlinjer, (2) påverkan 

genom benchmarking gentemot andra företag. Första situationen möjliggörs av 

företagens strävan efter legitimitet och den andra som en kombination av denna strävan 

och det som DiMaggio och Powell (1983b) benämner imiterande isomorfi. Utifrån dessa 

två situationer har en matris skapats, som illustrerar hur stor möjlighet till indirekt 

påverkan som de tre icke-reglerade företagen är föremål för. I matrisen har Tekniska 

Verken och Mälarenregi placeras på en hög/hög grad av potentiell indirekt reglering. 

Betydande att det finns indikationer på att båda situationerna kan vara med och påverka 

företagens hållbarhetsredovisning. Detta eftersom båda företagen uppfyller både kravet 

att företaget har uppgett om de känt av en ökad efterfrågan och på sätt ökade 

påtryckningar från intressenter och samhället samt kravet att de rutinmässigt iakttar 

andra företag (Wramborg 2012 och Hogfeldt Forsberg 2012). Det tredje icke-reglerade 

företaget, E.ON, däremot hamnar på en hög/låg grad i matrisen, eftersom Berko (2012) 

antyder att företaget endast uppfyller det förstnämnda kravet.  
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7.2. Reflektioner 

Det empiriska materialet antydde till en början att de tre icke-reglerade 

undersökningsföretagen inte inledningsvis ansåg sig ha att hade blivit påverkade av 

Regeringens riktlinjer. Vilket även de företag som avböjde att medverka i studien 

indikerade, genom att bland annat motivera sitt icke-deltagande med att påstå att de 

inte hade påverkats av Regeringens riktlinjer. Denna studie indikerar dock att det finns 

en möjlighet att en indirekt reglering skulle kunna ske. Uppsatsförfattarnas reflektion är 

att detta även skulle kunna gälla för de icke-reglerade bolag som inte medverkade i 

studien, om en djupare analys av dessa hade genomförts.  

Vidare reflektioner som har uppkommit under uppsatsens gång gäller Hogfeldt 

Forsbergs (2012) resonemang om att det är skillnad mellan företag som agerar på en 

nationell och global marknad, utifrån behovet av att redovisa enligt GRI:s riktlinjer. EON 

som det enda globala företaget i detta sammanhang, skulle då påverkas av globala 

faktorer och globala intressenter vilket medför att Regeringens nationella riktlinjer 

skulle kunna får mindre effekt på dem. Mälarenergi och Tekniska Verken, som nationella 

företag, skulle då istället påverkas mer av det som händer i det svenska samhället. Som 

ett nationellt och därmed ofta mindre företag har det kanske även större betydelse vad 

de statliga företagen gör. Det är lättare att anpassa sig efter något som redan anses vara 

legitimt i det svenska samhället än att reda ut vad som är ultimat för det egna företaget. 

De nationella företagen hade kanske inte innan Regeringens riktlinjer ett lika stort 

uttalat behov av att redovisa hållbarhet som de globala. Om man drar en parallell till 

Borglund et al. forskning där de företag som hade en mindre utvecklad 

hållbarhetsredovisning var de som påverkades mest av Regeringens riktlinjer, så skulle 

så även kunna vara fallet i denna studie. Utifrån detta resonemang skulle de nationella 

ha möjligheten att indirekt påverkas mer än de globala. Det här skulle kunna vara 

anledningen till att E.ON inte positionerar sig på en hög/hög nivå av en eventuell 

indirekt påverkan, och därmed inte på samma nivå som de övriga två företagen, på 

grund av att EON är ett globalt företag. 
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7.3. Förslag till vidare forskning  

Förslag till vidare forskning gäller fastställandet av fler potentiella situationer där en 

indirekt reglering av Regeringens riktlinjer skulle kunna vara möjlig. Detta för att 

undersöka om de tre icke-reglerade företagen i denna uppsats eller andra 

organisationer inom energibranschen eller andra branscher har en möjlighet att 

påverkas. Intervjuer vid andra tillfällen eller med andra undersökningsföretag kan leda 

till ett skiljt resultat. Det finns heller ingenting i uppsatsen som bevisar att en indirekt 

reglering har ägt rum. För att kunna dra slutsatser kring detta krävs flertalet 

observationer under en längre tidsperiod. Vidare forskning kring ämnet föreslås.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Inledande om intervjupersonen 

- Hur länge personen jobbat där? 

- Vad personen innehar för position?  

- Vad innebär din position? Vad har du för arbetsuppgifter? 

- Hur personen arbetar med hållbarhetsrapporten?  

Företagets hållbarhetsredovisning 

- Berätta lite om er upprättande av hållbarhetsredovisningen? Hur går det till? 

- Av vilken anledning presenteras informationen? 

- Vad påverkar vilken information som presenteras i hållbarhetsredovisningen? 

- Vilka riktlinjer följer ni? Är dessa frivilliga? Hur kommer det sig att ni följer dessa? Om ni 

inte följer några riktlinjer vem är det som bestämmer vilken information som skall tas 

med? Hur ser processen ut? 

- Ni har (inte) valt att följa GRI, hur kommer det sig?  

- Vad är det som avgörs vad som är relevant att ta med i rapporten? Hur bedöms 

relevansen? 

 

- Vilken roll spelar intressenterna och samhället i det sammanhanget?  

- Vilken roll spelar konkurrenterna och deras hålbarhetsredovisningar? 

- Vad är anledningen till att ni har valt att ha hållbarhetsinformationen i 

årsredovisningen/i en enskild rapport?  

- Har mängden information som presenteras ändrats de senaste fem åren? 

- Anser ni att rapporten ger er en möjlighet att presentera den informationen som ni anser 

är nödvändig för att förstå er organisation och verksamhet? Är det ett bra sätt att nå ut 

med informationen? Finns det bättre sätt? 

- Har hållbarhetsinformationen ni presenterar granskats av tredje part? Hur har 

granskningen förändrats de senaste fem åren? 

Regeringens riktlinjer och en eventuell lagreglering 

- Inställningen till riktlinjerna och statens val att de endast gäller de statliga företagen. 

- Fördelar och nackdelar om alla skulle regleras?  

- Har Regeringens riktlinjer förändrat ert arbetssätt kring hållbarhetsredovisningen? Hur? 

- Hur det påverkat redovisningen av personalfrågor respektive miljöfrågor? 
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- Vart ligger fokus nu jämfört med för fem år sedan? Hur kommer det sig att fokus har 

ändrats/inte ändrats?  

- Har Regeringens riktlinjer varit ett incitament att förändra något? Varför, varför inte? 

Avslutning 

Är det något som intervjupersonen vill tillägga som inte har diskuterats eller utveckla något som 

har diskuterats? 

 


