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Abstract 
 
Companies today are expected to communicate their responsibility to the world 
around them. Society’s expectations differ and stakeholders are demanding that 
companies act responsibly on matters related to climate, work environment and 
human rights. The purpose of sustainability reports is that companies should measure, 
present and take responsibility in relation to their internal and external stakeholders. It 
is intended that a reasonable picture of the company's sustainability performance 
should be communicated, containing both positive and negative effects. 
 
Companies efforts with sustainability issues is industry-dependent and industries with 
significant environmental problems perform the most advanced environmental 
statement. Energy industry and its producers have in many contexts been declared as 
some of the biggest environmental culprits. Therefore, it is likely that the players in 
this market are assumed to take a leading role in terms of reporting their sustainability 
performance. Sustainability reports usually include more descriptive text than 
numerical information and this study therefore intends to use a text analysis called 
"open coding" to study the language of sustainability reports published by the 
electricity companies Vattenfall and E.ON for the years 2004 and 2008. The study 
also includes a comparison of the perspective of state and private ownership. 
 
Categories in form of identified keywords, which describe the texts communicated 
message, provide the empirical material for the study. One conclusion that can be 
drawn from the survey is that similar meanings are communicated through various 
keywords. Further to be noted is that the sustainability reports are produced 
exclusively for the stakeholders. The impact from stakeholders is crucial for the 
design of the sustainability report. The key words developed in the study 
communicate overall a positive message which confirms the results from previous 
studies. Finally to be noted is that there are differences in the texts from the 
sustainability reports, both between the companies and over time. However, we can 
not see any differences in the study caused by the differential structure of ownership. 
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Sammanfattning 
 
Företag förväntas idag kommunicera sitt ansvarstagande till omvärlden. 
Omgivningens förväntningar växlar och intressenterna ställer krav på att företagen 
agerar ansvarsfullt i frågor som rör klimat, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter. 
Syftet med hållbarhetsredovisning är att företagen skall mäta, presentera och ta ansvar 
i förhållande till sina interna och externa intressenter. Avsikten är att en rimlig bild av 
företagets hållbarhetsresultat skall kommuniceras, innehållande både positiva och 
negativa effekter. 
 
Företagens arbete med hållbarhetsredovisning är branschberoende och i branscher 
med betydande miljöproblem återfinns den mest utvecklade miljöredovisningen. 
Energibranschen och dess producenter har i många kontexter utropats till några av de 
största miljöbovarna. Därför kan antas att aktörer på denna marknad tagit på sig rollen 
som föregångare med avseende på att redovisa sitt hållbarhetsarbete. 
Hållbarhetsredovisningar innehåller vanligtvis mer beskrivande text än numerisk 
information och denna undersökning avser därigenom att med hjälp av textanalysen 
”open coding” studera språket i hållbarhetsredovisningar publicerade av elbolagen 
Vattenfall och E.ON för åren 2004 och 2008. Studien omfattar även en jämförelse av 
ägarperspektivet statligt och privat.  
 
Kategorier i form av framtagna nyckelord, vilka beskriver texternas kommunicerade 
budskap, utgör grunden för studiens empiriska material. Slutsatser som kan dras 
utifrån undersökningen är bland annat att liknande innebörd kommuniceras genom 
olika nyckelord. Vidare kan konstateras att hållbarhetsrapporterna tas fram 
uteslutande för intressenterna och dess betydelse för bolagen är helt avgörande för 
hållbarhetsrapporternas utformning. De nyckelord som tagits fram kommunicerar 
övergripande positivt budskap vilket bekräftar resultat från tidigare studier. 
Avslutningsvis kan konstateras att det finns skillnader i hållbarhetsrapporternas texter 
såväl mellan bolagen som över tid. Dock kan olikheter hänförbara till bolagens 
differentierade ägarperspektiv ej urskiljas i studien.  
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Förkortningar 
Nedan följer en kort förklaring till ord och uttryck som används i uppsatsen. 
 
 
 
ABL  Aktiebolagslagen 
 
CSR  Corporate Social Responsibility 
 
E.ON   E.ON som ord betyder inte något, dock kan det associeras till att E 

står för energi, punkten står för ”dot com” det vill säga att bolaget 
är och vill vara ett modernt företag i tiden, ON står för att företaget 
är aktiva och alltid ligger i framkant.(www.e.on.se) 

 
FAR SRS Föreningen Auktoriserade Revisorer Svenska Revisorsamfundet, 

Organisationen för revisions- och redovisningsbranschen i Sverige 
 
GRI  Global Reporting Initiative 

 
PWC  Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
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1. Inledning  
 
 

 edan följer ett inledande kapitel där hållbarhetsredovisningens bakgrund 
presenteras. Vidare beskrivs studiens problemdiskussion, problemformulering 

samt syfte och kapitlet avslutas med en beskrivning av arbetets vidare disposition. 
 

 

1.1 Bakgrund  

Idag förväntas företag kommunicera sitt ansvarstagande till omvärlden angående frågor 
som berör socialt ansvar, miljö och etik. Omgivningens förväntningar växlar beroende på 
vilken typ av företag det gäller, var företaget är verksamt, i vilken bransch och med 
vilken produktion. Med verksamheten som grund kan alla företag bestämma hur de skall 
ta sitt ansvar i samhället. Intressenterna ställer krav på att företagen agerar ansvarsfullt i 
frågor som rör klimat, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter. I sammanhanget spelar 
media en väsentlig roll där utvecklingen på området till stor del beror på medias intresse. 
Bland företagen finns en rädsla för att ”göra fel” eftersom media förmedlar företagets 
ansikte utåt. Det kan till och med vara så att rädsla för medias kraft medför att företag 
tenderar att underkommunicera sin hållbarhetsredovisning då fruktan för att bli granskad 
är stor. (Borglund, De Geer, Hallvarsson, 2009)  
 
För företag har ansvarstagande och värderingar blivit ett konkurrensmedel. Det räcker 
inte längre att producera eller sälja överlägsna produkter och erbjuda bra service. 
Konsumenterna har ett intresse för ansvarsfrågor och de är bättre informerade än 
tidigare, vilket gör att kraven ökar. (Löhman & Steinholtz, 2003)  
 
Företagens ansvarstagande diskuterades redan på sjuttiotalet med fokus på den sociala 
redovisningen. Under nittiotalet utvecklades diskussionen till att även innefatta 
miljöfrågor och i samband med detta uppstod krav från kunder och miljöorganisationer 
på att företagen skulle redovisa verksamhetens miljöpåverkan. Begreppet ”grön 
redovisning” etablerades härmed och företagen valde att utöver de lagstadgade 
redovisningskraven även publicera frivillig miljöinformation. Genom att företagen 
studerade varandra drevs den gröna redovisningen framåt och kom att utvecklas i stor 
omfattning. (Artsberg, 2003) Under början av tvåtusentalet växte begreppet Corporate 
Social Responsibility, CSR, fram som en fortsättning på denna utveckling. Misstroende 
mot stora företag till följd av uppmärksammade företagsskandaler samt kraftigt fallande 
aktiekurser internationellt var bidragande orsaker till framväxten av CSR. Globala 
storföretag blev symboler för kapitalism vilka ansågs frambringa fattigdom och 
orättvisor. Det blev nödvändigt för företagen att bemöta denna bild genom att påvisa 
verksamhetens ekonomiska fördelar för regionen och belysa ansvaret, och här spelade 
CSR en viktig roll. Innebörden av begreppet CSR kan ses synonymt med företagsansvar 
vilket används för att beskriva redovisning av miljömässiga, sociala och etiska aspekter. 
(Borglund et al. 2009)  
 
Syftet med hållbarhetsredovisning är att företagen skall mäta, presentera och ta ansvar i 
förhållande till sina interna och externa intressenter. Avsikten är att en rimlig bild av 
företagets hållbarhetsresultat skall kommuniceras, innehållande både positiva och 
negativa effekter. (Global Reporting Initiative, ver 3) Kommunikationen kan ske på tre 
olika sätt. Endera som upplysning i en del av förvaltningsberättelsen, som en del i den 
publicerade årsredovisningen eller som en fristående redovisning (www.farkomplett.se). 
Då ett företag skall upprätta en hållbarhetsredovisning kan det globala ramverket Global 
Reporting Initiative, GRI, användas. GRI används som ett verktyg för att på ett tydligt 

N 
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och öppet sätt redovisa hållbarhetsfrågor. Ramverket består av principer till hjälp för att 
definiera redovisningens innebörd samt säkerställa kvaliteten på den lämnade 
informationen. För privatägda bolag är GRI frivilligt att följa antingen i sin helhet eller 
utvalda delar. Ramverket innehåller exempel på lämpliga kriterier för vilken information 
som kan ingå i en hållbarhetsredovisning, med avseende på organisationens sociala, 
miljömässiga och ekonomiska påverkan. GRI är tillämpbart för alla organisationer 
oberoende av storlek, bransch och geografisk hemvist och det är idag världens mest 
använda ramverk för hållbarhetsredovisning. (www.globalreporting.org)  
 

1.2 Problemdiskussion  

Bolag med statligt ägande skall från och med år 2008 publicera sin 
hållbarhetsredovisning baserad på det internationella ramverket GRI. Dessa rapporter 
skall även vara bestyrkta av en revisor. För övriga ägandeformer gäller fortfarande att 
denna typ av redovisning är frivillig. (www.pwc.com) Dock omfattas viss verksamhet av 
lagstadgade krav på miljöredovisning där verksamhet som är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 9 kap 6 § miljöbalken (1998:808). Företag som följer 
årsredovisningslagen skall lämna upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre 
miljön. (ÅRL kap 6 § 1 fjärde stycket, sista meningen)  
 
Idag redovisar en stor majoritet av de svenska bolagen någon form av 
hållbarhetsinformation i samband med årsredovisningen alternativt i en separat 
hållbarhetsredovisning. En undersökning gjord av Öhrling PricewaterhouseCoopers visar 
att 83 % av alla statliga och noterade bolag hållbarhetsredovisar i någon form år 2007 
där de större bolagen är föregångare gällande omfattning och utveckling. Tillämpningen 
av de frivilliga riktlinjerna enligt det internationella ramverket GRI ökar, vilket påverkar 
redovisningens kvalitet och jämförbarhet positivt. (www.pwc.com) 
  
Hållbarhetsredovisningar innehåller vanligtvis mer beskrivande text än numerisk 
information, vilket gör att rapporterna ses som en slags redovisningsberättelse. Det finns 
forskare som påstår att ledare för företag ofta föredrar en berättelse av det sociala 
ansvaret, framför finansiella eller andra kvantitativa aspekter av hållbarhetsarbetet, då en 
berättelse avsiktligt kan anpassas till rapportens intressenter. En aspekt av detta är att 
ledningen då kan påverka innehållet i redovisningen genom mängden information, valda 
ämnen samt språket och den verbala tonen i rapporten. Det finns studier som påvisar att 
bolag väljer ett språkbruk för att medvetet forma intressenternas bild av företaget på ett 
positivt sätt. Därför bör språket och den verbala tonen som används i rapporterna beaktas 
vid undersökning av information och prestanda i bolagens hållbarhetsredovisningar. 
(Cho, Roberts & Patten, 2009)  
 
Det finns en hel del forskning gällande hållbarhetsredovisning idag, och det är ett ämne 
som är aktuellt i allra högsta grad. Inför detta arbete studerades ett flertal artiklar och 
uppsatser i ämnet, och i samband med detta fastnade vi för själva språkbehandlingen i 
publicerade hållbarhetsredovisningar. Det är tydligt att företagen vill förmedla en god 
bild av ansvarstagandet, och rapporterna blir då ett slags kommunikativt verktyg. 
Tidigare forskning har bland annat visat att det finns ett samband mellan omfattningen 
av företagens miljöarbete och språkbruket i rapporterna, samt att det skiljer sig åt hur 
små och stora företag kommunicerar sitt ansvarstagande. Då vi saknat en jämförelse av 
de budskap som förmedlas i hållbarhetsredovisningar kom denna infallsvinkel att bli 
aktuell för vår studie.  
 
Företagens arbete med hållbarhetsredovisning och CSR är branschberoende och de 
branscher som ofta utsätts för kritik samt står inför svåra, etiska dilemman är ur detta 
perspektiv de mest avancerade. (Borglund et al. 2009) I branscher med betydande 
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miljöproblem återfinns den mest utvecklade miljöredovisningen vilket är fallet i 
exempelvis skogsföretag och elföretag. Då praxis studerats har det även framkommit att 
företag tenderar att i högre utsträckning redovisa positiva nyheter och förbättringar i sitt 
miljöarbete, i motsats till information av mer negativ karaktär. Då 
hållbarhetsredovisningen utvecklats på basis av frivillighet finns det stora skillnader i 
företagens ambitioner. (Artsberg, 2003) Energibranschen och dess producenter har i 
många kontexter utropats till några av de största miljöbovarna till följd av sin produktion 
och sina utsläpp. Därför kan antas att aktörer på denna marknad tagit på sig rollen som 
föregångare med avseende på att redovisa sitt hållbarhetsarbete. (Helin & Frostenson, 
2009) År 2007 utsågs energiföretaget Vattenfalls hållbarhetsrapport till Sveriges bästa 
fristående hållbarhetsredovisning år 2006, utsedd av FAR SRS, branschorganisationen 
för revisorer och rådgivare. (Balans nr 12, 2007)  
 
Eftersom hållbarhetsredovisningar framarbetade och publicerade av elbolag anses som 
föregångare i ämnet, avses här att undersöka vilka budskap som förs fram i den 
beskrivande texten i hållbarhetsrapporter från två skilda elbolag. Då det i Sverige finns 
elbolag med statligt såväl som privat ägande ämnar undersökningen omfatta även denna 
aspekt, eftersom regeringen kräver hållbarhetsredovisning enligt GRI av statliga bolag, 
medan privata bolag gör denna redovisning på frivillig basis. De företag som valts ut för 
studien är det statligt ägda bolaget Vattenfall samt det privatägda bolaget E.ON. 
Vattenfall ägs till 100 % av svenska staten medan koncernen E.ON är privatägt.   
 
Då hållbarhetsredovisning är en relativt ny typ av rapport vars utveckling ständigt pågår 
vore denna utveckling en intressant aspekt att undersöka. Om det är så att det budskap 
som kommuniceras i rapporterna förändras över tid, så söker vi en tänkbar förklaring till 
detta. E.ON publicerade sin första fristående hållbarhetsredovisning år 2004 och därmed 
valde vi att undersökningen skulle omfatta år 2004 samt år 2008 då de senaste 
hållbarhetsrapporterna publicerats. Hela undersökningen grundas på en textanalys, där vi 
fokuserar på texten och det kommunicerade budskapet i rapporterna. Med hjälp av 
analysmetoden ”open coding” kategoriserar vi fram nyckelord som övergripande 
beskriver innehållet i rapporterna. Dessa nyckelord används därefter i komparativt syfte, 
där de kommunicerade budskapen jämförs mellan bolagen samt över tid. I 
metodavsnittet finns mer information om analysmetoden ”open coding”.   
 

1.2.1 Problemformulering  

Vilka nyckelord beskriver budskapet i hållbarhetsredovisningarna publicerade av det 
statligt ägda bolaget Vattenfall och det privatägda bolaget E.ON för åren 2004 och 
2008? Väljer bolagen att kommunicera liknande budskap, och vad beror i så fall 
detta på? Förändras budskapen över tid, och vad kan i så fall den förändringen bero 
på? Vad är det, förutom de givna riktlinjerna, som avgör hur hållbarhets-
redovisningarna utformas? 
 

1.3 Syfte  

Undersökningens syfte är att studera hållbarhetsredovisningar publicerade av 
elbolagen Vattenfall och E.ON. Med hjälp av en textanalys där nyckelord tas fram ur 
texten, söks en djupare förståelse för hållbarhetsredovisningarnas kommunicerade 
budskap. 
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1.4 Uppsatsens disposition  
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2. Teoretisk referensram 
 
 

öljande avsnitt behandlar uppsatsens samlade teorier, relevanta för studiens 
syfte. Teorierna ligger till grund för analysen av studiens empiriska material. 

 
 
 

2.1 Institutionell teori 

Den institutionella teorin har haft betydande inflytande på den del av 
redovisningsforskningen som studerar framväxten av redovisningsnormer. Teorin har 
sin utgångspunkt i perspektivet att företag är verksamma inom en ram skapad av det 
omkringliggande samhället, där accepterade normer och värderingar angående 
organisationers ekonomiska beteende angivits. Teoretiker som sympatiserar med 
denna teori hävdar att socialt konstruerade kontexter består av normer, vanor och 
traditioner vilka påverkar ekonomiska val. Till skillnad mot strategier av ekonomisk 
och rationell natur, vilka eftersträvar försvarbara ekonomiska handlingar, önskar den 
institutionella teorin studera och söka förklaring kring huruvida företagets handlingar 
är tillmötesgående gentemot det omkringliggande samhället samt socialt preciserade. 
(Oliver, 1997) 
 
Enligt Artsberg (2003) är organisationer begränsade i sina handlingar av det 
omkringliggande samhällets värderingar och ideologier vilka kan vara av så 
fundamental natur att det går att ifrågasätta om den enskilde individen är medveten 
om dessa. Dock är de omkringliggande, gemensamt vedertagna värderingarna 
nödvändiga för förståelse av andra individer samt för att effektivisera individuella och 
samhällsgemensamma beslut. Den institutionella teorin kan vidare ge en förklaring 
till varför förändringar inom redovisningsområdet kan ta lång tid, vilket beror på att 
mänskliga aktiviteter kan bestå av en viss grad av tröghet. Trögheten är ett resultat av 
individers vana att agera på ett visst sätt och att detta därigenom är det ”rätta sättet” 
att handla på. (Artsberg, 2003) 
 
Begreppet legitimitet är centralt i institutionella studier vilket är en viktig aspekt att 
beakta då relationer mellan organisationer och dess omgivning skall analyseras. 
Organisationer strävar efter att skapa kongruens mellan de sociala värderingar som 
finns kopplade till dess aktiviteter, och de normer angående ett acceptabelt beteende i 
det sociala sammanhang som organisationen är en del av. Vid olikheter mellan dessa 
två värdesystem hotas organisationens legitimitet. Legitimitet kan därigenom anses 
föreligga då en organisations handlande överensstämmer med det överordnade 
systemets mål. (Eriksson-Zetterquist, 2009) 
 
Institutionell teori kan vara användbar då organisationers hållbarhetsarbete studeras 
och kan eventuellt ge en förklaring till varför dessa hållbarhetsredovisningar kan 
skilja sig åt, alternativt likna varandra. En förklaring till hållbarhetsredovisningarnas 
eventuella skillnader kan vara att företagen har differentierade uppfattningar av 
marknadssituationen samt relationen till sina intressenter. Företag har dock en 
tendens att influeras av och följa varandra vilket kan ge likartad utformning på 
hållbarhetsrapporterna, och därigenom kan den institutionella teorin ge en förklaring 

F 
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till varför olika organisationers rapporter liknar varandra. (Hedberg & von 
Malmborg, 2003) 
 
Organisationers institutionalisering och strukturering inom ett fält behandlas i 
begreppet ”organisationsfält”. Ett organisationsfält kan bestå av industrier eller 
företag inom en och samma bransch och kan urskiljas både på nationell och 
internationell bas. Användningen av begreppet fält visar att organisationer tenterar att 
påverka varandra genom processer av kulturell och normativ karaktär utan direkt 
koppling till varandra. Utgångspunkten är att företag påverkas genom och av krafter i 
detta fält. Ett etablerat fält präglas av homogenitet mellan dess parter vilket kan ge 
förståelse till varför organisationer inte verkar handla självständigt. I strävan efter 
likhet mellan organisationerna, homogeniseringsprocessen, finns mycket begränsat 
utrymme att handla fritt. (Eriksson-Zetterquist, 2009) 
 
Då ett fält etablerats uppstår ofrånkomligen krav på homogenisering. Detta resulterar 
i ”isomorfism” vilket innebär den process som tvingar en enhet i en population att 
efterlikna andra enheter, vilka påverkas av samma miljöförhållanden. Begreppet, 
som har sitt ursprung i grekiskans iso = lika och morph = form, söker ge förståelse av 
hur organisationer tenderar att efterlikna varandra. De mekanismer som påverkar 
organisationer inom ett fält och som således bidrar till institutionaliseringen är 
tvingande, imiterande och normativ isomorfism. Dessa kan behandlas som tre 
möjliga kategorier att analysera, vilka inte alltid är möjliga att särskilja i empiriskt 
material. (Eriksson-Zetterquist, 2009) 
 
Nedan presenteras de tre kategorierna översiktligt, med utgångspunkt i Eriksson-
Zetterquist 2009. 
 

Tvingande krafter: Tvingande krafter kan exempelvis utgöras av politiska 
påtryckningar samt lagstiftning och krav på anpassning till ny teknologi vilket är 
exempel på statens betydelse för tvingande isomorfism. Även starkare 
organisationer inom samma fält kan kräva att svagare organisationer skall 
anpassa sig till föreliggande formella och informella krav. Starka förväntningar 
från det omgivande samhället kan också betraktas som en tvingande kraft. 
 
Imiterade krafter: Begreppet inbegriper vanemässiga svar på osäkra situationer, 
där en situation präglad av osäkerhet kan driva organisationer till imitering. 
Exempelvis kan mindre framgångsrika organisationer efterlikna de mer 
framgångsrika, för att på så sätt lösa föreliggande problem, antingen medvetet 
eller omedvetet.  
 
Normativa krafter: Normativa krafter innebär professionens eller utbildningens 
påverkan på ”det rätta sättet” att agera eller moraliska plikter, samt innebörden av 
begreppet socialisation. Exempelvis sker normativ isomorfism då all 
nyckelpersonal är utbildad vid ett fåtal lärosäten eller då några av branschens 
centralorganisationer utgör ingångsporten till karriär.  

 

2.2 Intressenter & legitimitet 

Inom området för sociala och politiska teoribildningar finns ett antal olika teorier 
vilka tar sin utgångspunkt i förhållandet mellan samhälle och företag. Två av dessa 
teorier är ”intressentteorin” och ”legitimitetsteorin”. De centrala frågeställningarna 
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inom dessa två teorier skiljer sig åt beroende på hur studiens analys genomförs, då 
antingen företagets eller samhällets perspektiv kan antas. (Ljungdahl, 1999) 
 
 

Företagsledningens                  Samhällets 

                                                                  perspektiv                           perspektiv 

 

 

Hantering av 

intressentkrav 

 

 

Formulering av 

intressentkrav 

 

Legitimering av 

företaget 

 

Legitimering av 

systemet 

 
Figur 1: Väsentliga frågeställningar inom respektive teoribildning beroende på 
perspektivval. 
Källa: Ljungdahl, 1999, sid. 40 

 
Ur företagets och företagsledningens perspektiv betraktas redovisningen utgöra rollen 
av ett verktyg för att hantera och tillmötesgå krav från företagets intressenter. 
Därigenom kan företagets verksamhet legitimeras gentemot samhället. Detta synsätt 
förmedlar bilden av att intressentteorin och legitimitetsteorin kompletterar varandra 
där intressentmodellen beskriver företagets relationer gentemot sina intressenter 
medan legitimitetsteorin anger olika strategier som företaget kan använda sig av för 
att legitimera sig gentemot dessa. (Ljungdahl, 1999) 
 
Enligt modellen ovan kan även samhällets perspektiv antas som utgångspunkt där 
intressentteorin då behandlar intressenternas krav på och kontroll av företaget. Enligt 
detta synsätt har företag och dess ledning en skyldighet att redovisa samhälls- och 
miljörelaterad information till en bred mängd av intressenter, på basis av moraliskt 
ansvarstagande. Legitimitetsteorin, studerad ur samhällets perspektiv, intresserar sig 
för det samhällssystem som företaget verkar i och inom detta synsätt kan företagens 
hållbarhetsredovisning tolkas likt ett politiskt verktyg vilket möjliggör manipulation 
av omvärldens uppfattning av företaget. (Ljungdahl, 1999) 
 
Nedan följer en mer ingående beskrivning av intressent- och legitimitetsteorin. 
 

2.2.1 Intressentteori 
Det svenska begreppet ”intressent” är en vanlig översättning på det engelska uttrycket 
”stakeholder”. Uttryckens innebörd och betydelse är i sig omtvistade och motsvarar ej 
ett identiskt innehåll gentemot varandra. I vid bemärkelse kan begreppet 
”stakeholder” innefatta alla tänkbara aktörer som påverkar eller kan påverkas av ett 
företags aktiviteter, medan det svenska uttrycket ”intressent” anger en aktör eller en 
grupp av aktörers intresse av ett företags verksamhet. Det mer eller mindre 
ömsesidiga beroendeförhållandet som finns mellan företaget och dess primära 
intressenter har vanligtvis sin grund i någon form av resursutbyte. (Ljungdahl, 1999) 
 

Intressentteori 

”Stakeholder theory” 

Legitimitetsteori 

”Legitimacy theory” 
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Företag strävar efter att uppnå en stabil relation till sin omgivning, även benämnt 
jämviktsläge. Omgivningen består av ett antal olika intressenter där relationen mellan 
intressenterna och företaget medför ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan 
parterna. Intressenternas intresse kan stå i konflikt med varandra, och företagets mål 
är att tillgodose intressenternas krav genom en eventuellt nödvändig kompromiss-
lösning.(Ax, Johansson & Kullvén, 2007) 
 
Intressentmodellen syftar således till att studera, hantera och vårda företagets 
relationer med betydelsefulla intressenter och har sedan länge varit inflytelserik både 
inom den akademiska världen samt näringslivets praxis. Betydelsefulla intressenter 
brukar vanligtvis utgöras av ägare, kunder, anställda, leverantörer, miljö och samhälle 
där företaget och dess intressenter står i ett beroendeförhållande till varandra. 
Gruppen av intressenter kan för företaget delas in i två delar; direkta och indirekta 
intressenter. Exempel på direkta intressenter kan vara kunder, anställda och 
aktieägare vilka ges en högre prioritet bland företagets intressentrelationer. Indirekta 
intressenter kan ges en relativt sett lägre prioritet och exempel på detta är samhället 
och intresseorganisationer. (Borglund et al, 2009) 
 
Figur 2 visar en schematisk bild av intressentmodellen med direkta och indirekta 
intressenter.  
 

 
 
Figur 2: Intressentmodellen – Egen omarbetning 
Källa: Borglund et al, 2009, sid. 65 
 
Eftersom relationen mellan företag och intressent är stark skall företag på frivillig 
basis agera för att tillgodose sina viktigaste intressenters behov, vilket skapar goda 
relationer och konkurrensfördelar på längre sikt. Företagen skall behandla sina 
intressenter som viktiga i sig och undvika tanken om att intressenterna endast utgör 
ett medel för att nå för företaget uppsatta mål, vilket är en fundamental etisk tanke i 
modellen. Företagens ansvar gentemot sina intressenter skall bottna i en långsiktig 
relation där intressenterna ej får utnyttjas på bekostnad av företagets intresse. I annat 
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fall riskeras dålig företagsetik med försämrat rykte, svaga relationer och försämrad 
affärsförmåga. (Borglund et al, 2009) 
 
För att företagen skall ha kvar sitt mandat att verka från intressenterna är det helt 
nödvändigt att socialt och miljömässigt ansvar tas och redovisas. För att förtroende 
skall erhållas från företagets omgivning måste organisationen följa ”spelets regler” 
(Borglund et al. 2009 s.69). Företagets omkringliggande normer och lagar måste tas 
hänsyn till och företaget bör agera i samstämmighet med dessa. Om organisationen 
bryter mot de omkringliggande faktorerna skapas ett missförtroende mot företaget 
vilket kan leda till att företaget mister sin affärsförmåga. Förtroendet för företaget kan 
minska och intressenterna kan i värsta fall komma att utöva bojkott mot samarbetet 
med organisationen. Denna risk löper företag och organisationer som är 
skandaldrabbade eller då ansvar i betydande frågor angående utbytet med företagets 
intressenter åsidosätts. (Borglund et al, 2009) 
 
Ljungdahl (1999) menar att redovisning av miljöengagemang och samhällsansvar är 
en medveten strategi vilken syftar till att påverka företagets prioriterade intressenter i 
positiv bemärkelse.  
 

2.2.2 Legitimitetsteori 
Legitimitetsteorin behandlar förhållandet mellan företag och samhälle och har ett nära 
samband med den föregående beskrivna intressentteorin. Frågan om legitimitet ur 
företagets synvinkel är därigenom nära kopplad till företagets intressenter. Att besitta 
förmågan att bedöma intressenternas krav och möjliga reaktioner på företagets 
agerande är nödvändigt för bästa möjliga hantering. (Ljungdahl, 1999) De sociala 
normer som finns i företagets omgivande samhälle fastställer vad som anses legitimt, 
och legitimitetsteorin behandlar därmed hur företag bör förhålla sig till dessa gränser 
för att accepteras av samhället. Görs bedömningen att företaget ej lever upp till de 
normer som finns kan företagets överlevnad vara hotad. (Deegan, 2002) 
  
Legitimitet definieras i artikeln ”Introduction: The legitimising effect of social and 
environmental disclosures - a theoretical foundation” skriven av Craig Deegan år 
2002: 
 

” … a condition or status which exists when an entity’s value 
system is congruent with the value system of the larger social 
system of which the entity is a part. When a disparity, actual or 
potential, exists between the two value systems, there is a threat 
to the entity’s legitimacy.“ (Deegan, 2002, s. 292) 

 
Legitimitet kan betraktas som en nödvändig resurs vilken företag bör eftersträva då 
detta är en hörnsten för företagets existens. Begreppet är nära förknippat med 
värdering och normer angående vad som är ”rätt och riktigt” (Ljungdahl, 1999, s.45) 
och att ge uttryck för legitimitet genererar per automatik en bedömning av värde. Den 
allmänna innebörden av detta kan exempelvis vara då ett företags värderingar 
stämmer överens med det omkringliggande samhällets värderingar alternativt då 
överensstämmelse finns med värderingarna hos företagets viktigaste intressenter. 
Legitimitet är således något som tilldelas och bedöms av en utomstående part vilket 
innebär att den legitimerade enhetens handlingar, mål eller värderingar accepteras. 
Företagets intressenter kan, på grund av varierande intressen, göra olika bedömningar 
av företagets legitimitet. (Ljungdahl, 1999) 
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Då det omkringliggande samhället bedömer huruvida ett företag kan anses legitimt 
eller ej har noterats att det är lättare att konstatera illegitima företagsaktiviteter än att 
identifiera legitima sådana. Avsaknaden av nödvändig legitimitet utlöser försök till att 
förbättra det omkringliggande samhällets bedömning av företaget, genom olika 
handlingar. Det är således en skillnad mellan den legitimitet som företaget anses 
besitta och den legitimeringsprocess som innebär genomförande av legitimerande 
aktiviteter för att på ett eller annat sätt bygga upp den legitimitet som skadats. 
Legitimerande aktiviteter av denna karaktär är huvudsakligen av kommunikativ natur 
innehållande förklaring eller motivering till en inträffad händelse och företaget kan 
välja ett antal olika kommunikativa legitimeringsstrategier för att övertala, avleda 
uppmärksamhet eller informera intressenter och därigenom överbrygga en potentiell 
legitimeringsklyfta, (Ljungdahl, 1999) 
 
Enligt Deegan (2002) finns ett antal strategier vilka företagen kan tillämpa för att 
behålla eller uppnå legitimitet: 
 

• Förändringar i företagets prestation och agerande informeras till primära 
intressenter. 

• Påverka eller förändra primära intressenters inställning till och uppfattning av 
företaget, utan att förändra företagets beteende.  

• Avleda uppmärksamhet från ifrågasatt objekt och fokusera på områden 
företaget är bra på genom att manipulera uppfattningen om företaget bland 
intressenter.  

• Påverka eller förändra samhällets förväntningar på företagets agerande. 
 
Någon av ovan beskrivna strategier kan vara användbara då ett företags legitimitet har 
skadats eller på annat sätt har ifrågasatts, och då företaget bör vidta någon typ av 
åtgärd för att läka detta. (Deegan, 2002) 
 
Legitimitetsteorin kan vara en användbar utgångspunkt då organisationers 
hållbarhetsredovisningar skall analyseras. Genom hållbarhetsredovisning kan 
företagen antingen tillmötesgå intressenters krav på information alternativt försöka 
övertyga intressenterna om att hållbarhetsarbetet fortgår. På så vis kan företags-
ledningen påverka och eventuellt förmå intressenterna att fortsätta stödja företaget. 
Ljungdahl menar att hållbarhetsredovisning kan betraktas som en strategi för 
kommunikation vilken syftar till att bibehålla eller återställa företagets legitimitet. 
Följden blir att denna kommunikation framför allt riktar sig till andra intressenter än 
företagets ägare. (Ljungdahl, 1999) 
 
 

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 An examination of social and environmental reporting strategies 
Artikeln An examination of social and environmental reporting strategies, av Denis 
Cormier och Irene M. Gordon, beskriver en fallstudie i vilken tre kanadensiska 
elbolags hållbarhetsredovisningar undersöks och jämförs. Utgångspunkten i studien 
är att undersöka skillnader som uppkommit på grund av ägarförhållande, då två av de 
valda bolagen är statligt ägda, medan det tredje är i privat ägo. Undersökningen 
baseras på legitimitetsteorin, och menar att nämnd teori kan visa varför legitimitet för 
ett statligt företag kan skilja sig från ett privatägt företag. (Cormier & Gordon, 2001) 
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Resultatet av studien visar att de statligt ägda bolagen har mer omfattande 
hållbarhetsrapporter än det privatägda. Enligt undersökningen beror detta på att 
statligt ägda bolag styrs av politik och redovisningsskyldighet och dessutom har en 
annan transparens än privatägda bolag, vilket beskrivs i legitimitetsteorin. Dessutom 
påvisar resultatet att ju större bolaget är, desto mer omfångsrik är informationen i 
hållbarhetsredovisningarna. De viktigaste slutsatserna i studien är således att 
ägarförhållanden och storlek på företagen, som kan påverka legitimiteten, i sin tur 
påverkar omfattningen av hållbarhetsredovisningen. Undersökningen är gjord genom 
en studie av hållbarhetsredovisningar publicerade under perioden år 1985 till 1996, 
och artikeln publicerades år 2001. (Cormier & Gordon, 2001) 
 

2.3.2 The language of US corporate environmental disclosure 
Artikeln The language of US corporate environmental disclosure av Charles H. Cho, 
Robin W. Roberts och Dennis M. Patten, behandlar språket i publicerade 
hållbarhetsredovisningar. Artikelförfattarnas undersökning behandlar huruvida 
språket i rapporterna medvetet används för att framställa bolagens hållbarhetsarbete 
på ett mer fördelaktigt sätt gentemot rapportens intressenter. Tidigare forskning har 
visat att företagsledningar ofta föredrar rapporter i form av skriftliga berättelser före 
finansiell eller annan kvantitativ information gällande hållbarhetsarbete. 
Anledningen är att berättelser avsiktligt kan anpassas till läsaren och därmed öka 
bolagets legitimitet i samhället, samt att rapporten kan bidra till en ny, annorlunda 
image av bolaget. Företagsledningen kan därmed avsiktligt bedöma och avgöra 
vilken information, hur mycket information, samt vilka ämnen som skall behandlas i 
rapporten. Enligt artikeln har tidigare forskning även visat att det i 
hållbarhetsrapportering finns tendenser att goda nyheter framhävs medan dåliga 
nyheter fördunklas. Rapporterna innehåller även generellt fler positiva än negativa 
nyckelord. (Cho et al. 2009) 
 
Resultatet av studien visar bland annat att bolag som inte arbetar så aktivt med 
hållbarhetsarbete använder ett mer optimistiskt språk och en ”lättare” ton i sina 
rapporter, än de bolag som arbetar mer intensivt med hållbarhet. Bolag som är större, 
mer vinstbringande och äldre, tenderar att använda ett säkrare, tryggare språk i 
redovisningen. Sammanfattningsvis konstateras att det finns ett signifikant samband 
mellan företagens miljöprestanda och vilket språkbruk som används i bolagens 
hållbarhetsredovisningar.  (Cho et al. 2009) 
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3. Metod 
 
 

  etodavsnittet behandlar de metodval som föregått studiens empiriska 
undersökning och analys. Nedan presenteras val av uppsatsämne, vetenskaplig 

ansats, datainsamling, undersökningsmetod samt tillförlitlighet och trovärdighet. 
 

 
 
3.1 Val av uppsatsämne 

Denna studie syftar till att studera två utvalda elbolags hållbarhetsredovisningar. 
Studien görs med utgångspunkt i en textanalys baserad på det kommunicerade 
budskapet i rapporterna, och vidare undersöks aspekten statligt och privat ägande. 
Eventuella skillnader i bolagens hållbarhetsredovisning sinsemellan samt 
förändringar i dessa över tid har varit intressanta aspekter att studera närmare.  
 
Inför valet av uppsatsämne funderade vi mycket på vad som skulle kunna vara ett 
intressant område för oss att studera. Redan tidigt bestämde vi oss för att tillämpa en 
annorlunda forskningsmetod jämfört med tidigare uppsatsarbete. Då vår 
kandidatuppsats baserades på en forskningsmetod där kvalitativa intervjuer 
genomfördes med för studien utvalda respondenter, valdes därför en annan 
forskningsmetod för denna magisteruppsats. Den här gången bestämde författarna sig 
således för att studier av redovisningsrapporter skulle utgöra grunden för 
undersökningen. Intresse fanns även av att studera mer kvalitativt inriktad 
redovisningsinformation. Då hållbarhetsredovisning, innehållande bland annat 
miljöaspekten och socialt ansvarstagande, länge varit ett hett och omdiskuterat ämne 
vilket ökar i omfattning bland företagen, föll ämnesområdet författarna i smaken och 
uppsatsen kom därför att behandla denna typ av redovisningsinformation. Inför 
uppsatsen fanns även intresset att studera en utvald bransch och därigenom få 
möjligheten att undersöka huruvida det förekom skillnader inom ett och samma 
verksamhetsområde.  
 
Då energibranschen länge varit omdiskuterad, framförallt på grund av sin påverkan på 
miljön och därigenom länge varit en av föregångarna gällande hållbarhetsredovisning, 
kom denna bransch att väljas ut för studien. Ett kriterium för att ta med ett visst bolag 
i studien var att ramverket GRI skulle följas för bolagets hållbarhetsredovisning. Det 
statligt ägda elbolaget Vattenfall valdes ut för undersökningen då bolaget är en av 
Europas största producenter av el och värme och därigenom en viktig aktör i 
hållbarhetsfrågor. För att möjliggöra studier av ägarperspektivet valdes därefter det 
privatägda elbolaget E.ON. Genom detta urval gavs möjligheter att undersöka 
hållbarhetsredovisningar baserade på GRI från två stora elbolag, samt huruvida 
eventuella skillnader eller likheter förekommer på grund av bolagens differentierade 
ägarförhållande. 
 
För en bredare studie valde vi att även beakta eventuell förändring i bolagens 
hållbarhetsredovisning över tid och författarna beslutade sig därför att undersöka 
hållbarhetsredovisningarna för båda bolagen för åren 2004 och 2008. Att undersöka 
samtliga rapporter från år 2004 fram till år 2008 hade varit allt för tidskrävande och 
en undersökning av den digniteten hade ej varit möjlig att genomföra tidsmässigt.  
 

M 
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3.2 Vetenskaplig ansats 

Metodval för en studie kan betraktas som ett hjälpmedel för att beskriva verkligheten 
eller empirin. Då det ej finns någon enhetlig syn eller gemensam bild för hur världen 
ser ut är vetenskaplig ansats något som ständigt diskuteras och antagligen är det 
praktiskt taget omöjligt att enas om vilken uppfattning som är ”riktig”. (Jacobsen, 
2006)  
 
Författarna söker att undersöka hållbarhetsredovisningarnas budskap med hjälp av 
metoden ”open coding”, en form av kvalitativ textanalys, och härigenom avses att 
skapa en djupare förståelse för det studerade fenomenet. Ambitionen har varit att 
vaska fram budskapet i dessa texter genom att analysera vad som kommuniceras i 
rapporterna, utan någon grundläggande kunskap inom ämnet för 
hållbarhetsredovisning. Rapporternas texter har lästs igenom och därefter har 
nyckelord valts ut utifrån den kommunicerade innebörden. I första hand avses ej att 
generalisera studiens resultat till någon bakomliggande population, utan den produkt 
och resultat som analysen av uppsatsens empiridel generar härleds framförallt till det 
begränsade urvalet för undersökningen. Dock kan upptäckta generella mönster eller 
nyanser i det studerade materialet mycket väl kopplas samman till elbranschen i 
helhet.  
 
Undersökningen baseras på material av kvalitativ karaktär och vi avser ej att använda 
kvantifierbara observationer användbara för statistisk analys. I studien söks en 
djupare förståelse för det som studeras framför sökande efter kausalitet eller 
generella normer. Det empiriska materialet består av hållbarhetsrapporter, där vi 
betraktar bolagen som aktörer i sig. Aktörernas erfarenheter och uppfattning om 
verkligheten är vad som kommuniceras i bolagens hållbarhetsredovisningar och det 
är innebörden av detta som studeras. Studiens avsikt är att undersöka och söka 
förståelse för hållbarhetsredovisningarnas utformning och språk och vår analys 
bygger således på bolagens egen uppfattning av verkligheten. 
 
 
3.3 Datainsamling 

Studien har sin utgångspunkt i hållbarhetsredovisningar där två elbolags rapportering 
i ämnet valts ut för att studeras närmare. Genom detta grundval studeras och beskrivs 
en utvald del, det vill säga två aktörer av en större enhet, där den större enheten i 
detta fall är elbranschen, och aktörerna är Vattenfall och E.ON. Detta 
tillvägagångssätt valdes ut då studien därigenom ej behövde angripa ämnesvalet ur 
ett större perspektiv. Med hjälp av den begränsade omfattningen av ämnesområdet 
genereras ändå möjligheten att förmedla till läsaren en uppfattning om hur 
hållbarhetsrapporteringen ser ut bland bolag inom energibranschen. I vår studie 
analyseras texter i fyra utvalda rapporter och denna analys utgör det empiriska 
materialet. Efter att textanalysen genomförts analyseras resultatet vidare med hjälp 
av vetenskapligt framtagna teorier och jämförs med tidigare forskning.  

 

3.4 Undersökningsmetod 

För att generera kvalitativ data för analys och slutsats, grundas denna undersökning 
på information hämtad ur Vattenfalls och E.ON:s hållbarhetsredovisningar för åren 
2004 och 2008. Vid urvalet av aktuella bolag för studien var det för studien 
inledande kriteriet att det internationella ramverket för hållbarhetsredovisning GRI 
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följdes vid bolagens senast framtagna hållbarhetsredovisning. Då studien påbörjats 
upptäcktes dock att E.ON:s rapport för år 2004 inte följde dessa riktlinjer. Vi valde 
ändå att studera denna rapport då den var mycket omfattande och innehållsrik. 
Resterande rapporter baseras på riktlinjerna från GRI, och följer således ramverkets 
rekommendationer. Under tiden som uppsatsarbetet fortskridit har syftet med studien 
förändrats något. Tyngden i uppsatsen kom att ligga i rapporternas texter snarare än i 
bolagens efterlevnad av GRI, och därmed har det tidiga urvalskriteriet om att GRI 
skulle följas för utvalda bolag blivit mindre betydelsefullt.  
 
En mycket stor del av hållbarhetsredovisningarna består av löpande text med 
djupgående beskrivningar av bolagens hållbarhetsarbete. För att möjliggöra 
jämförelser och belysa skillnader i dessa rapporter tillämpas därför metoden ”open 
coding”, en metod av kvalitativ karaktär. Denna forskningsmetod avser att utgå ifrån 
en förutsättningslös grund utan koppling till befintliga teorier på området som här 
avses att studeras. Resultatet av detta är att tyngdpunkten för metoden ligger i att 
härleda betydelsen av det studerade fenomenet. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007) 
Analysmetodens namn ”open coding” kommer sig av att texten skall undersökas med 
syfte att identifiera tankar, idéer och innehåll. Kortfattat beskrivet innebär metoden 
att data bryts ned till mindre delar vilka noga undersöks och jämförs med avseende 
på likheter och skillnader i materialet. Dessa mindre delar benämns som kategorier 
där datamaterial av liknande ursprung eller innehåll placeras i samma kategori. 
Kategorierna kan anses ha en analytisk förmåga eftersom de har potential att förklara 
och förutspå en djupare innebörd. De namn som väljs ut för kategorierna speglar 
vanligtvis dess huvudsakliga innehåll och beskriver innebörden logiskt. Namnen kan 
skilja sig åt beroende på forskarens perspektiv, samt undersökningens inriktning och 
sammanhang. (Strauss & Corbin, 1998) 
 
Tillvägagångssättet innebär för vår studie att texterna i aktuella 
hållbarhetsredovisningar analyseras och innebörden delas därefter upp i kategorier, 
vilka vi valt att kalla nyckelord. Kommunicerat budskap med liknande innehåll eller 
andemening har fått tillhöra en och samma kategori och benämnts med samma 
nyckelord. Nedan beskrivs tillvägagångssättet för studien närmare. 
 

3.4.1 Studiens empiridel 
Empiriavsnittet har författats med grund i den genomförda textanalysen. Vi har, var 
och en på sitt håll, läst igenom samtliga rapporter aktuella för studien och tagit ut det 
övergripande budskap och den kärninformation som kommuniceras i texterna.  
Exempelvis har ord som upprepas ofta i ett och samma stycke, enstaka ord, uttryck 
eller ”talande meningar” markerats. Vid sidan om hållbarhetsrapporterna har 
anteckningar förts om vad vi läst, och om vår känsla av vad som faktiskt 
kommuniceras i texterna. Dessa markeringar och anteckningar har vidare fungerat 
som underlag för empiriavsnittets uppbyggnad och innehåll i sak. Studiens empiriska 
material behandlas vidare ur ett tillförlitlighets- och trovärdighetsperspektiv i 
kommande avsnitt 3.5.  
 
Inledningsvis, under empiridelens redogörelse för hållbarhetsredovisningarna, 
framhålls att all nedan beskriven information i avsnittet är hämtad ur en och samma 
källa, exempelvis hållbarhetsredovisningen framtagen av Vattenfall år 2008. Genom 
denna inledande upplysning har vi valt att ej ange källa efter varje stycke, vilket kan 
underlätta läsbarheten då en ständig upprepning av källhänvisning på så sätt 
undvikits. Vidare anges vanligen sidnummer varje gång ett citat används i en text, 
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men vi har medvetet valt att inte göra så i studiens empiridel. Då empirin består av en 
mängd utdrag ur rapporterna anser vi att läsbarheten skulle påverkas negativt om vart 
och ett av citaten skulle följas av sidhänvisning. Samtliga citat är hämtade ur 
bolagens hållbarhetsredovisningar och finns att läsa där. 
 
Empiriavsnittet bär strukturen av separata avsnitt för var och en av hållbarhetsredo-
visningarna. Därför innehåller studiens empiridel fyra avsnitt för rapporterna; 
Vattenfall 2008, E.ON 2008, Vattenfall 2004 och E.ON 2004. Vart och ett av 
avsnitten innehåller i sig samma uppdelning i form av tre rubriker; Uttalande från 
organisationens högsta beslutsfattare, Vision och strategi för hållbarhet samt 
Hållbarhetsarbetet i praktiken. Denna disposition fick vi inspiration till i bolagens 
hållbarhetsrapporter, då de alla fyra i stora drag hade denna indelning. Det finns en 
bakomliggande tanke med att samtliga av de fyra avsnitten håller samma disposition, 
då det kan förenkla och tydliggöra för det komparativa syftet. 
 
Under varje rubrik i empiriavsnitten presenteras sedan textanalysen för respektive 
hållbarhetsredovisning. Avsnitten består till betydande del av citat hämtade direkt ur 
rapporterna vilka enligt vår tolkning leder fram till studiens nyckelord. Dessa 
nyckelord symboliserar vad citaten övergripande kommunicerar enligt vår tolkning. 
Ibland kan det vara så att bolagen använder sig av olika ord eller uttryck som vi som 
författare tolkat inom en och samma kategori. Därför kan en nyckel hänföras till en 
rad andra ord och uttryck som enligt vår tolkning kommunicerar en och samma sak. 
Vi använder citat flitigt i empiriavsnittet för att starkt knyta an till vad texterna 
kommunicerar och för att tydliggöra för läsaren kopplingen mellan texternas budskap 
och våra nyckelord.  
 
Citaten presenteras i en punktlista till vänster i texten och alla citat är kursiva med 
mindre textstorlek än övrig text i rapporten. Citat som kommunicerar samma 
budskap tillhör en och samma lista. Genom en pilsymbol presenteras sedan ett 
nyckelord som vi anser föreställer citatens övergripande innehåll och budskap. 
Nyckelorden är markerade med fet stil för tydlighetens skull. På ett par ställen i 
empirin kommunicerar innebörden i citaten fler än ett nyckelord enligt vår tolkning. 
Således kan pilsymbolen peka på fler än ett nyckelord.  
 

3.4.2 Studiens analysdel och slutsats 
Studiens analysdel inleds med en översiktlig tabell innehållande de framtagna 
nyckelorden från hållbarhetsrapporterna som undersökts. Tabellen är uppdelad med 
de undersökta åren (2008 och 2004) som grund där Vattenfalls och E.ON:s rapporter 
presenteras i separata kolumner. Tabellen innehåller samma uppdelning som 
empiriavsnittet med avseende på avsnitten Uttalande från organisationens högsta 
beslutsfattare, Vision och strategi för hållbarhet samt Hållbarhetsarbetet i praktiken. 
 
Dispositionen av analysavsnittet följer sedan uppsatsens syfte. Inledningsvis 
analyseras varje hållbarhetsrapport för sig. Vidare analyseras nyckelorden per bolag 
över tid samt analys av nyckelorden mellan bolagen. Då vi i analysen behandlat 
något av de i empirin framtagna nyckelorden har dessa markerats med kursiv stil för 
att öka tydligheten för läsaren. Vidare inleds varje avsnitt i analysen med en 
översiktlig tabell över de aktuella nyckelorden för just det avsnittet. Tabellen gör det 
lättare att följa med i analysen och är placerad till höger i texten. Tabellen är 
uppdelad likt de tre nivåerna som empirin och analysavsnittets inledande tabell 
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följer. Avslutningsvis analyseras det empiriska materialet med utgångspunkt i den 
teoretiska referensramen. 
 
I uppsatsens teoretiska referensram presenteras de vetenskapliga teorierna som 
ansetts relevanta för studiens syfte. Dessa är den institutionella teorin, 
intressentteorin samt legitimitetsteorin vilka primärt används som stöd i vår analys. I 
analyskapitlets avsnitt applicering på den teoretiska referensramen kopplas empirin 
ihop med de beskrivna teorierna där dessa fungerar som ett bollplank mellan vårt 
resultat och teoriernas innehåll. Den institutionella teorin, intressentteorin och 
legitimitetsteorin används således som bakgrund till vår förståelse av vad vi studerat.  
 
I uppsatsens teoretiska referensram presenteras, förutom vetenskapliga teorier, två 
vetenskapliga artiklar med information om tidigare forskning inom 
hållbarhetsredovisning. Dessa artiklar används komparativt för studiens analysdel, 
där vi jämfört resultaten av studierna i artiklarna mot vår undersökning. En av 
artiklarna, An examination of social and environmental reporting strategies, 
publicerades år 2001 och kan därmed anses som något gammal. Vi valde dock, med 
hänsyn till artikelns innehåll, att ändå använda denna då kopplingen till vårt ämne för 
studien är stark. I uppsatsens inledande kapitel finns även forskningsresultat från 
Artsberg (2003) presenterade. Även dessa resultat har vi komparativt använt oss av i 
studiens analys.   
 
Efter analysen sammanförs slutligen resultatet av undersökningen i en slutsats. Här 
summeras analysen och vi presenterar den nya information som genererats i 
undersökningen. Slutsatsen inleds för tydlighetens skull med en återupprepning av 
studiens syfte, vilket bör överensstämma med informationen i resultatet. Allra sist i 
uppsatsen finns en diskussion där vi som författare delger våra egna, personliga 
reflektioner som uppkommit under studien, samt förslag inför vidare forskning.  
 
 
3.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Det empiriska materialet i studien grundas på analys av löpande text i 
hållbarhetsredovisningarna. Empirin bygger således på vår tolkning och förståelse av 
rapporternas texter, där studien avser att ta fram material direkt från grunden. Då 
studien bygger på detta grundval kan det finnas en svårighet att vid en eventuell 
upprepning av studien komma fram till samma resultat. 
 
Eftersom empiridelen har arbetats fram genom våra tolkningar och förståelse av 
texten, finns en risk för att vi genom vårt sätt att tänka påverkat resultatet. För att 
undvika detta har vi först valt att var för sig läsa och analysera samtliga rapporter 
enskilt för att sedan jämföra våra resultat. Detta för att undvika påverkan av varandra 
i så stor utsträckning som möjligt, då det skulle kunna påverka studiens resultat. 
Empiridelen är författad tillsammans efter att våra enskilda analyser jämförts, och till 
mycket stor del har vi varit eniga i vår tolkning. På ett fåtal punkter har vi varit 
oeniga och dessa punkter har då diskuterats igenom varefter den information som vi 
båda ansett mest relevant har använts i empirin.  
 
Textanalysen har genomförts med ambitionen att inte influeras av exempelvis 
klassiska CSR-begrepp såsom miljö, ekonomi och ansvar då denna kunskap riskerar 
att påverka studiens resultat. Våra kategorier, i form av nyckelord, har i stället haft 
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utgångspunkten direkt i den text som analyserats, där ambitionen varit att ta fram 
övergripande teman för vad som faktiskt kommuniceras i texten.  
 
Såsom ovan beskrivits består empiriavsnittet av många citat direkt hämtade ur 
Vattenfalls och E.ON:s hållbarhetsredovisningar. För att undvika risken för 
misstolkning av citaten är samtliga återgivna på rapporternas originalspråk. Således 
är citaten i Vattenfalls avsnitt på svenska och E.ON:s på engelska. En översättning av 
E.ON:s engelska citat till svenska skulle riskera en oönskad förändring av citatens 
innehåll vilket vi ville undvika.  
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4. Empiri 
 
 

edan redogörs för uppsatsens empiriska material. Inledningsvis presenteras de 
för studien utvalda elbolagen Vattenfall och E.ON. Vidare redogörs för 

bolagens respektive hållbarhetsredovisning där metoden ”open coding” tillämpats.  
 
 
 

4.1 Företagspresentation 

4.1.1 Vattenfall 
Koncernen Vattenfall är Europas femte största elbolag och regionens största 
värmeproducent. Företaget bedriver verksamhet i alla led för el- och 
värmeförsörjning, från produktion till distribution och försäljning. Vattenfalls vision 
är att vara ett ledande europeiskt energiföretag och verksamhet bedrevs under år 
2008 i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Polen och Storbritannien. Vattenfall 
stod för ca 50 % av den svenska elproduktionen år 2008 och med ca 900 000 kunder 
i Sverige är Vattenfall landets största regionala och lokala nätoperatör. De främsta 
energikällorna i Sverige är kärnkraft och vattenkraft men även vindkraft, 
biobränslen, avfall och fossila bränslen används i produktionen. (www.vattenfall.se)  
 
Moderbolaget Vattenfall AB, vilket år 2008 omsatte cirka 32 miljarder svenska 
kronor, ägs av svenska staten och tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. 
Dokumentet betraktas som ett av flera viktiga regelverk för extern rapportering och 
kommunikation. Vattenfall följer även svenska statens ägarpolicy och rapporterar om 
eventuella avvikelser från Koden, vilka huvudsakligen beror på bolagets 
ägarförhållande då Koden främst riktar sig till noterade företag med spritt ägande. 
(www.vattenfall.se)  
 
Om företagets hållbarhetsredovisning 
Vattenfall publicerar varje år en hållbarhetsredovisning i enlighet med det 
internationella ramverket GRI, och en heltäckande hållbarhetsredovisning har årligen 
publicerats sedan räkenskapsåret 2003. Bolaget är medlem i ett antal olika 
organisationer som stödjer hållbar utveckling såsom UN Global Compact, Swedish 
Partnership for Global Responsibility och CSR Europe. Bolaget har erhållit 
utmärkelsen ”bästa fristående hållbarhetsredovisning” år 2006 av FAR SRS, 
branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Dessutom har  Vattenfalls rapport 
rankats som bästa hållbarhetsredovisning i Näringsdepartementets granskning av 
statliga företags hållbarhetsredovisningar för år 2005. (www.vattenfall.se) 
 

4.1.2 E.ON 
E.ON-koncernen är världens största privata energibolag och producerar bland annat 
el, gas och värme. Huvudkontoret finns i Düsseldorf i Tyskland och ägare är 
försäkringsbolag, banker, fonder, finansbolag och privatpersoner. Koncernens vision 
är att bli världens ledande företag inom el och gas. I arbetet med att uppnå detta finns 
tydliga strategiska prioriteringar vilka inkluderar långsiktig planering av 
marknadsposition och produktutbud. (www.eon.se) 
 

N 
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E.ON Sverige är en del av E.ON-koncernen och omsatte år 2008 cirka 37 miljarder 
svenska kronor. Drygt 6 000 medarbetare finns i Sverige och energirelaterade 
tjänster levererades till cirka en miljon svenska kunder år 2008. E.ON Sverige ägs 
med 99,9 % av E.ON Nordic AB, vilka i sin tur är en del av det tyska moderbolaget. 
(www.eon.se)  
 
Om företagets hållbarhetsredovisning 
Information om E.ON:s hållbarhetsarbete finns i den årligt publicerade E.ON 
Corporate Responsibility Report. Rapporten är gemensam för E.ON-koncernen och 
den beskriver målsättningar och utmaningar för företagets ansvarsarbete. Den första 
hållbarhetsredovisningen för E.ON publicerades år 2004, och sedan år 2007 följer 
rapporten ramverket GRI. (www.eon.se)  
 
 
 
4.2 Hållbarhetsredovisningar 
Samtliga redogörelser av bolagens hållbarhetsredovisningar, vilka presenteras nedan, 
inleds med en kort presentation. Sedan följer de tre avsnitten:  
 

• Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare 
• Vision och strategi för hållbarhet 
• Hållbarhetsarbetet i praktiken 

 

4.2.1 Vattenfall 2008 
Nedanstående redogörelse för det empiriska materialet är hämtat ur hållbarhets-
redovisningen framtagen av Vattenfall för år 2008.  
 
Inledningsvis beskriver Vattenfall mycket översiktligt sin verksamhet under rubriken 
”detta är Vattenfall”. Avsnittet består av ett mycket kort textstycke på några få rader 
där bolagets storlek tydligt framhålls och beskrivs. ”Vattenfall är Europas femte 
största elproducent och den största värmeproducenten”. ”Vattenfalls vision är att vara 
ett ledande europeiskt energiföretag…”  
 
Därefter presenteras en översiktlig disposition av rapportens vidare innehåll med 
rubrikerna ”det här vill vi”, ”det här gör vi” och ”det här har vi uppnått”.  
 

4.2.1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare 

I kommentaren framgår att Vattenfalls hållbarhetsredovisning är framtagen i 
huvudsak i intressenternas intresse. 

� ”Den verksamhet vi bedriver har en stor 
påverkan på samhället – globalt, regionalt och 
lokalt – och därmed är hela samhället vår 
kund”.  

� ”Vattenfalls uppgift som energibolag är att 
förse våra kunder med energi…” 

� ”hållbarhetsredovisningen fokuserar på ett 
antal områden där våra intressenter ofta har 
frågor och synpunkter”.  

� ”…vårt löfte till våra kunder och samhället…” 

 

Intressenter 
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Under år 2008 genomförde bolaget en strategisk inriktning genom att införa tre 
ledord för fortsatt minskning av miljö- och klimatpåverkan. Vidare förklaras 
företagets ambitioner att minska koldioxidutsläpp med hjälp av nya tekniska 
lösningar, och uttryck för teknisk innovation återkommer i texten.  

� ”Making electricity clean. Det är vårt löfte till 
våra kunder och samhället och innebär att vi 
fortsätter att minska miljöpåverkan från all 
vår verksamhet”.  

� ”En viktig del av denna strategi är Vattenfalls 
klimatvision – att bli ett klimatneutralt företag 
till år 2050”. 

� ”… vår förmåga att stödja en hållbar 
utveckling i samhället…” 

� ”För att nå våra högs uppsatta klimatmål 
krävs att vi agerar nu”. 

� ”Under de senaste decennierna har ny teknik 
bidragit till att nästan helt eliminera utsläppen 
av partiklar och kraftigt reducera utsläppen av 
svaveloxid och kväveoxider från fossileldade 
kraftverk”. 

� ”Den nya CCS-tekniken, som avskiljer och 
lagrar koldioxid i berggrunden, har en central 
roll i minskningen av CO2-utsläppen från 
fossileldade kraftverk…” 

� ”Vattenfall har i flera års tid arbetat aktivt 
som opinionsbildare i klimatfrågan”.  

 
 
� ”… en rad nya tekniska lösningar som 

möjliggör energiförsörjning med högt ställda 
miljökrav introduceras”. 

� ”Den nya CCS-tekniken, som avskiljer och 
lagrar koldioxid i berggrunden, har en central 
roll i minskningen av CO2-utsläppen från 
fossileldade kraftverk…” 

� ”Det är min övertygelse att tekniska lösningar 
under de kommande åren kommer att spela en 
nyckelroll i förverkligandet av Vattenfalls 
strategier” 

� ”En stor del av Vattenfalls arbete handlar om 
att utveckla och använda ny teknik” 

� ”… teknikoptimister” 
� ”Under de senaste decennierna har ny teknik 

bidragit till att nästan helt eliminera utsläppen 
av partiklar och kraftigt reducera utsläppen av 
svaveloxid och kväveoxider från fossileldade 
kraftverk”. 

� ”Vi på Vattenfall tror på möjligheterna med 
modern teknik”.  

 

4.2.1.2 Vision och strategi för hållbarhet 

I avsnittet för Vattenfalls vision och strategi kommunicerar bolaget sitt ansvar 
gentemot samhälle och miljö. 

� ”Vattenfall ser som sin uppgift att tillgodose 
samhällets energibehov på ett ansvarsfullt 
sätt”.  

� ”Vattenfall arbetar för en hållbar 
samhällsutveckling genom att hantera 
balansen mellan trygg energiförsörjning och 

Klimat 

Teknik 

Ansvar 
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de miljömässiga och sociala konsekvenserna 
på ett ansvarsfullt sätt”. 

� ”Den ledande principen är att arbetet med att 
tillgodose dagens behov aldrig får ske på 
bekostnad av kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov”. 

� ”Vattenfall bedriver sina verksamheter i 
enlighet med bolagets kärnvärden öppenhet, 
ansvarstagande och effektivitet…”. 

� ”Vattenfall investerar även i forskning för att 
utveckla och utnyttja potentiella framtida 
energilösningar”. 

 
Bolagets målsättning är att expandera med god lönsamhet och tillväxt: 

� ”Är Vattenfall ett föredöme i branschen… kan 
bolaget fortsätta att expandera med god 
lönsamhet. Detta är i sin tur en grundläggande 
förutsättning för att Vattenfall ska kunna bidra 
till en hållbar samhällsutveckling…”.  

� ”Vattenfalls vision är att vara ett ledande 
europeiskt energibolag och detta kräver 
mycket goda resultat längs hela värdekedjan 
för energi”. 

� ”Vattenfall bedriver sina verksamheter i 
enlighet med bolagets kärnvärden öppenhet, 
ansvarstagande och effektivitet – och för varje 
energikälla och varje typ av teknik strävar 
Vattenfall efter att vara bäst i branschen”. 

� ”… förverkliga visionen att vara ett ledande 
europeiskt energibolag har vattenfall fastställt 
fem strategiska ambitioner…”. 

 
En öppen dialog och kommunikation med samhället och bolagets intressenter är en 
strategi för hållbarhetsarbetet: 

� ”Vad som är en godtagbar påverkan… måste 
fastställas i dialog med samhället…”. 

� ”Vattenfall har en kontinuerlig och öppen 
dialog med bolagets intressenter om deras 
förväntningar och behov i samband med 
Vattenfalls åtagande att tillhandahålla 
energi”. 

� ”… viktigt att Vattenfall tar med intressent-
ernas förväntningar i beslutsfattandet och i 
olika aktiviteter… och kommunicera hur 
beslutsarbetet utförs”.  

 
Vidare kommuniceras ett långsiktigt perspektiv: 

� ”Vattenfalls vision är att vara ett ledande 
europeiskt energibolag…” 

� ”För att säkerställa ett långsiktigt 
värdeskapande och förverkliga visionen… har 
Vattenfall fastställt fem strategiska 
ambitioner…”.  

� ”För att uppnå en hållbar utveckling måste 
besluten fattas utifrån ett långsiktigt 
perspektiv”, för att säkerställa ett långsiktigt 
värdeskapande…”  

� ”Ekonomisk styrka är av avgörande betydelse 
för att kunna skapa värde för samhället och 
miljön”.  
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� ”Är Vattenfall ett föredöme i branschen, med 
fokus på operativ effektivitet och 
värdeskapande, kan bolaget fortsätta att 
expandera med god lönsamhet”. Detta är i sin 
tur en grundläggande förutsättning för att 
Vattenfall ska kunna bidra till en hållbar 
samhällsutveckling, arbeta för den strategiska 
inriktningen Making electricity clean och 
uppfylla klimatvisionen att vara ett 
klimatneutralt företag år 2050”.  

 

4.2.1.3 Hållbarhetsarbetet i praktiken 

Balansgången mellan samhällets energibehov och olika energikällors tillgänglighet 
kommuniceras i rapporten, där energibehovet styr bolagets produktion. En avvägning 
mellan miljö, samhällets förtroende och försörjningstrygghet med avseende på säker 
energiförsörjning görs. Detta föranleder Vattenfalls blandade produktportfölj där 
olika energikällor, såsom vind-, vatten, kol- och kärnkraft, kan användas för att 
tillgodose samhällets energibehov nu och inför framtiden.  

� ”Samhällets framtida energibehov är 
utgångspunkten”.  

� ”Framtidens energiförsörjning måste uppfylla 
ett antal krav: den måste vara säker, stabil, ha 
ett överkomligt pris, uppfylla morgondagens 
miljökrav och på alla andra sätt stödja en 
hållbar samhällsutveckling”. 

� ”Under de närmaste 20 åren måste 
energisystemet anpassas för att stödja en 
hållbar samhällsutveckling. Utmaningen är att 
tillhandahålla energi med godtagbar 
miljöpåverkan till priser som kunderna och 
samhället är villiga att betala”. 

� ”Vattenfalls långsiktiga planering av 
produktionsportföljen bygger på samhällets 
framtida energibehov och samhällets 
förtroende för olika energikällor”.  

� ”Vattenfalls plan för den framtida 
produktionsportföljen pekar på en ökad 
spridning av energislagen i portföljen. Lönsam 
tillväxt kommer att stödja arbetet för att uppnå 
bolagets miljöambitioner…”.  

� ”Vattenfalls långsiktiga investeringsplan för 
perioden fram till år 2030 innebär en 
övergång till nya energikällor, för att 
säkerställa framtida värdeskapande…”.  

 
Vattenfalls produktion av el och värme består av energikällor med olika 
miljöpåverkan. I bolagets stävan efter en hållbar samhällsutveckling och minskad 
miljöpåverkan finns ambitionerna att successivt öka användningen av förnybara 
energikällor såsom vind- och vattenkraft. Omtvistade energikällor såsom exempelvis 
kol och kärnkraft är enligt rapporten av stor betydelse för att tillgodose Europas 
energibehov. Vattenfall beskriver att användningen av kol sker på grund av 
energislagets fördelar och ägnar sex sidor i sin rapport åt att beskriva investeringen i 
ett nytt kolbaserat kraftverk.  
 
Det praktiska hållbarhetsarbetet karaktäriseras av effektivitets- och lönsamhetstanken 
där lönsam tillväxt beskrivs som en förutsättning för bolagets miljöambitioner. 
Genomgående i rapporten beskrivs Vattenfalls arbete med att minska miljöpåverkan i 
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form av koldioxidutsläpp, CO2. Den viktigaste faktorn i företagets klimatvision är 
således målet att minska CO2 – utsläppen vilket påpekas kontinuerligt genom hela 
rapporten samtidigt som arbetet betraktas ur lönsamhetssynpunkt.  

� ”Investeringar ska stödja Vattenfalls 
miljöambitioner… fastställt tuffa mål för 
minskning av CO2-utsläppen… Samhället och 
marknaden måste ha förtroende för de 
energikällor där investeringar görs… 
Investeringar måste bidra till en trygg 
energiförsörjning och stabila energipriser”.  

� ”Vattenfalls största utmaning framöver är… 
att hantera CO2-utsläppen som bidrar till 
global uppvärmning”. 

� ”Vattenfalls plan för den framtida 
produktionsportföljen pekar på en ökad 
spridning av energislagen i portföljen”. 

� ”Lönsam tillväxt kommer att stödja arbetet för 
att uppnå bolagets miljöambitioner”. 

� ”I långa loppet kommer minskade utsläpp att 
göra Vattenfall mer lönsamt och att göra detta 
proaktivt ger företaget en konkurrensfördel”.  

� ”Utmaningen är att tillhandahålla energi med 
godtagbar miljöpåverkan…” 

� ”Enligt Vattenfalls uppfattning är den stora 
utmaningen att göra fossila bränslen, som kol, 
så effektiva som möjligt och radikalt minska 
CO2-utsläppen genom att utveckla ny teknik”. 

� ”Det är Vattenfalls avsikt att minska 
utsläppen…”. 

� ”Det nya kraftvärmeverket Moorburg, med 
relativt låga CO2-utsläpp, kommer att bidra 
till att tvinga äldre och mindre effektiva 
anläggningar med högre utsläpp bort från 
marknaden”.  

 

 
I rapporten behandlas återkommande effektivitet som en viktig faktor för att uppnå 
bolagets högt ställda klimatmål. Avsnittet ”effektiv användning av kärnbränsle” 
präglas av såväl effektivitet som av ekonomiska och miljömässiga fördelar.  

� ”Användningen av kärnbränsle för 
elproduktion har kommit långt. Idag används 
bränslet mer effektivt, tack vare förbättringar i 
bränsleframställningen och det sätt på vilket 
bränslet används i elproduktionen. Detta har 
resulterat i mindre brytning av uran och 
minskade mängder kärnavfall för samma 
mängd producerad energi”.  

� ”Tillsammans med ett omfattande 
säkerhetsarbete och ansvarsfull hantering av 
kärnavfall är effektivitet en av de viktigaste 
frågorna inom kärnkraftsproduktionen, 
eftersom effektivitet leder till såväl ekonomiska 
som miljömässiga fördelar för samhället”.  

� ”Under åren har miljöprestandan förbättrats 
dramatiskt på Vattenfalls anläggningar och nu 
börjar det märkas påtagliga förbättringar i 
miljön”. 

� ”En förbättrad effektivitet vid kraftproduktion 
har positiva effekter såväl miljömässigt som 
ekonomiskt”.  
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� ”Ur ett ekonomiskt perspektiv är effektiv 
användning av kärnbränsle en verkligt 
kostnadssparande åtgärd”.  

� ”Vattenfall arbetar tillsammans med sina 
leverantörer… leder till ökad effektivitet”. 

� ”… lagt ner stora ansträngningar på att öka 
bränsleeffektiviteten”. 

� ”Förbättrade beräkningsmetoder och bättre 
kunskap om hur bränslet fungerar har gjort 
det möjligt att förbättra bränsleanvändningen 
samtidigt som en hög säkerhet upprätthålls”. 

� ”Ur ett tekniskt perspektiv har en rad specifika 
innovationer och faktorer bidragit till ökad 
effektivitet”.  

� ”Vattenfall fortsätter att göra förbättringar i 
bolagets nuvarande kärnkraftsproduktion i 
fråga om bränsle- och underhållseffektivitet 
och strävar efter bästa möjliga säkerhet och 
drift. Men för att göra betydande 
effektivitetsförbättringar inom kärnkrafts-
produktionen krävs nya och förbättrade 
reaktorer med högre effektivitet.  

 
Vidare i Vattenfalls beskrivning av det praktiska hållbarhetsarbetet behandlas 
investeringar i teknisk utrustning för att förbättra företagets miljöprestationer. 
Tekniken framhålls som en viktig faktor för arbetet både i form av förbättrad 
befintlig utrustning samt innovationer.  

� ”Vattenfall gör hela tiden investeringar för att 
förbättra kraftverkens miljöprestanda”.  

� ”Vattenfall har investerat i toppmodern teknik 
under årtionden”.  

� ”Vattenfall gör stora investeringar i lösningar 
och initiativ för att skapa framtidens 
energisystem…”. 

� ”Under åren har miljöprestandan förbättrats 
dramatiskt på Vattenfalls anläggningar och nu 
börjar det märkas påtagliga förbättringar i 
miljön”.  

� ”Vattenfalls investeringar utvecklar 
produktionsportföljen”. 

� ”Vattenfalls anläggningar har avancerade 
system för rening av partiklar som med god 
marginal klarar kraven i lagstiftningen”. 

� ”I nyligen förbättrade anläggningar som inte 
har anpassats till den senaste tekniken och 
utrustningen utförs arbete för att få upp dem 
till Vattenfalls standard”. 

� ”Under 2007 och 2008 har Vattenfall utfört ett 
stort moderniseringsprojekt vid tre 
anläggningar i Warszawa, 30 miljoner EUR 
har lagts på modernisering och utbyte…”. 

 
 

För fortsatt lönsam tillväxt beskriver Vattenfall vikten av en personalstyrka med 
mångfald som en nödvändig faktor: 

� ”… fortsatt lönsam tillväxt gör mångfald till 
en nödvändighet, samtidigt som det är en 
möjlighet för att bygga ett lönsammare, 
effektivare och attraktivare bolag”. 

� ”Att ha en personalstyrka med mångfald är 
viktig för att skapa en innovativ och 
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resultatdriven kultur som stödjer Vattenfalls 
ambition att växa och leda utvecklingen av ny 
energiteknik”. 

� ”Mångfald gör även Vattenfall bättre rustat 
att förstå olika kundgrupper och deras 
behov”. 

� ”Vattenfalls personalpolicy uttrycker 
företagets syn på mångfald och lika 
möjligheter och hur viktig denna fråga är: Vi 
eftersträvar mångfald i arbetsgrupper och 
erfarenheter i fråga om kön, ålder, bakgrund 
och erfarenhet och gör det möjligt för 
medarbetare från olika enheter och av olika 
nationaliteter att arbeta tillsammans”.  

� ”Vår personalstyrka bör återspegla de 
samhällen vi jobbar i”. 

� ”Vattenfall vill skapa samma möjligheter och 
rättigheter för alla medarbetare och etablera 
mångfald som en naturlig del av den dagliga 
verksamheten”. 

� ”Vattenfall är övertygat om att arbetet för 
mångfald kan skapa ett lönsammare, 
effektivare och attraktivare bolag och 
generera ett antal påtagliga fördelar”. 

� ”Kort sagt förser mångfalden Vattenfall med 
tre mycket viktiga konkurrensfördelar – 
innovativ styrka, flexibilitet och kundinsikt”. 

� ”Sammanfattningsvis bidrar mångfalden till 
mer nyskapande verksamhet, bättre resultat, 
mer välfungerande kundrelationer och nöjdare 
medarbetare – allt detta saker som är 
avgörande för bolagets framtida utveckling”.  

 
 

4.2.2 E.ON 2008  
Nedanstående redogörelse för det empiriska materialet är hämtat ur hållbarhets-
redovisningen framtagen av E.ON för år 2008.  
 
Inledningsvis beskriver E.ON sitt tillvägagångssätt för hållbarhetsarbetet där använda 
ramverk för arbetet kortfattat behandlas. Här behandlas att bolaget erhållit priser för 
sitt engagemang inom CSR samt bolagets ranking som attraktiv arbetsgivare i 
Europa. Inledningen avslutas med ”Our continuous involvement in corporate 
responsibility is paying off”.  
 

4.2.2.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare 

I kommentaren från organisationens högsta beslutsfattare behandlas den ekonomiska 
krisens påverkan på bolaget och dess hållbarhetsarbete. Då företagets intressenter 
starkt påverkats av det ekonomiska läget har E.ON insett att hållbarhetsarbetet nu är 
viktigare än någonsin tidigare, för att upprätthålla samhällets förtroende. För en 
förbättrad ömsesidig förståelse mellan bolaget och dess intressenter förklaras i 
kommentaren att dialog och kommunikation är viktigt för att tillmötesgå 
intressenternas förväntningar på CSR-arbetet. 
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� ”The global financial crisis presents industry 
and society with unexpected challenges” 

� ”… public trust” 
� ”… social responsibility is now more valuable 

than ever”. 
� “That’s why E.ON is working to bring about a 

new energy-policy debate in which climate 
protection, cost-effectiveness, and supply 
security receive equal consideration”. 

� “This is the only way we’ll be able to design 
an energy supply that’s viable for the future 
and that enjoys broad public support”. 

� “This way, we can ensure that the decades 
ahead we’ll continue to have a secure, 
affordable, and climate-friendly supply of 
energy”.  

 
 
� ”… open and honest discussions with our 

stakeholders as a way to promote mutual 
understanding and to enable us to incorporate 
their expectations into our CR effort”. 

� “… our groupwide CR reporting is entirely 
online…” 

� “… aimed at a broader readership than our 
previous print reports”. 

� “We look forward to your feedback and 
continuing the dialog with you”.  

 
Övergripande i uttalandet kommuniceras ansvar bland annat genom bolagets ansvar 
gentemot intressenter som påverkas av de miljöer som bolaget verkar i. CSR 
betraktas här som ett medel för att vinna intressenternas förtroende, speciellt i en tid 
av lågt förtroende för elbranschen.  

� ”E.ON aims to be an industry pacesetter and 
to play an active role…” 

�  ”intelligent use of all available energy 
sources today” 

� ”The focus areas establish a framework for us 
to operate our business responsibly and 
provide guidance when we make important 
decisions”.  

� ”We have long considered Corporate 
Responsibility (CR) to be a key factor in 
securing our long-term success”.  

� ”At a time when public trust in the energy 
industry is low, trust in business is an essential 
prerequisite for our prosperity”. 

� ”We behave responsibly towards our 
colleagues, customers, suppliers, the 
environment and the communities where we 
live and work. We seek to improve lives 
everywhere we operate, aiming for a healthy, 
safe and sustainable environment”. 

� ”It has five key components: responsible 
corporate governance, the marketplace, the 
environment, communities, and the workplace. 
In each of these areas, we aim to become a 
global leader in our industry”. 
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4.2.2.2 Vision och strategi för hållbarhet 

I rapporten kungörs att E.ON:s CSR-arbete är en fundamental del av verksamheten. 
Bolaget uttrycker sitt ansvarsfulla agerande gentemot alla involverade och påverkade 
av verksamheten och målsättningen är att inta en ledande roll för hållbarhetsarbete 
både inom och utöver branschens gränser. 
 

Tre kärnprinciper för det strategiska arbetet presenteras. 
� Organize: building the framework for an 

effective CR approach. 
- “We aim to provide the most conducive 

environment for our CR Strategy's success 
by enabling our employees groupwide to 
take personal responsibility for its 
implementation”.  

- “… our employees help implement our CR 
Strategy 

- “… support our employees at every 
level…”.  

� Manage: managing opportunities, risks and 
meeting expectations. 
- “Our commitment to environmental 

protection is just as much an element of 
this as our employees' rights… ” 

- “We continue to place particular value on 
our employees' awareness and observance 
of our Code of Conduct”. 

� Focus: defining E.ON's CR profile more 
clearly. 
- “… a selected number of topics where we 

feel we need to and can achieve benefits 
for all parties concerned”: 

- Climate Change 
- Access to Energy 
- Next Generation 

 

 

4.2.2.3 Hållbarhetsarbetet i praktiken 

Inledningsvis i hållbarhetsredovisningens beskrivning av praxis behandlas socialt 
ansvar som en av E.ON:s grundläggande värderingar för hållbarhetsarbetet. Bolaget 
har som ambition att detta synsätt skall genomsyra det dagliga arbetet i verksamheten 
och har därför utarbetat ett antal koncernomfattande policies. Dessa policies 
inkluderar bland annat bolagets åtagande gällande mänskliga rättigheter.  
 

� ”Demonstrating the importance of responsible 
business behavior for E.ON’s long-term 
business sucess”.  

� ”To meet both society's requirements as well 
as our own, we have recognized our social 
responsibility as one of the basic values of 
E.ON's corporate culture”. 

� ”To make responsible action a permanent part 
of our daily routine, we have established a 
number of groupwide policies. These include 
our commitment to human rights…”. 

� “E.ON's objective is to be the world's leading 
power and gas company: to fulfill this 
objective we set ourselves ambitious climate 
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change and environmental protection targets, 
often beyond legally required standards”. 

� “Our goal is to make E.ON the world’s safest 
company in the energy sector”. 

� ”Price and performance are important factors 
when it comes to making procurement 
decisions”.  

� ”E.ON also takes its suppliers' environmental 
and social standards into consideration. 
Indeed, we expect our suppliers to protect 
human rights, implement fair working 
conditions, uphold environmental standards 
and maintain transparent business 
relationships. We've been developing tools and 
procedures on the basis of our Group 
Policy…”.  

� “… our core policies play a crucial role in 
helping E.ON to become a more responsible 
company…”. 

 

E.ON har som långsiktigt mål att bli världsledande i energibranschen och för att 
uppnå detta har ambitiösa klimat- och miljömål satts. En viktig del i bolagets arbete 
är de hårda krav som ställs på bolagets leverantörer samt den grundliga kontrollen 
som sker gällande pris, kvalitet, socialt och miljömässigt ansvar. Leverantörerna 
förväntas även skydda mänskliga rättigheter och E.ON har utarbetat vissa verktyg 
och förfaringssätt som hjälpmedel i val av leverantörer.  
 
Återkommande i hållbarhetsredovisningen behandlas medarbetarnas stora betydelse 
för bolagets framgång och ämnet har stort utrymme i rapporten. Medarbetarnas hälsa 
och säkerhet är enligt rapporten av yttersta vikt i företagets strävan mot den 
världsledande positionen. Företaget betonar i rapporten att medarbetarna är nyckeln 
till framgång genom motivation, talang och expertis. Friska medarbetare är en 
förutsättning för bolaget och i rapporten nämns hälsostrategier som inkluderar 
medarbetarnas familjer och fritid.  

� ”The health and safety of our employees is of 
paramount importance to E.ON”. 

� ”E.ON’s success is mainly thanks to our 
motivated and talented employees!”  

� ”Our employees' personal voluntary societal 
engagement (Employee Involvement) is an 
essential part of how E.ON's societal 
responsibility comes to life on a daily basis”. 

� ”Our success as a company is built squarely 
on the daily performance of our employees 
and is driven by their motivation, talent and 
expertise”. 

� “… important for us to remain attractive as an 
employer”. 

� “… healthy life balance between work and 
leisure time is beneficial to employees' 
motivation, corporate culture and also the 
business success of the company”. 

� “We encourage our employees to find their 
own individual balance between their life and 
work through our Life Balance program”. 

� “After all, motivated and satisfied employees 
work far more productively!” 
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E.ON arbetar för att upprätthålla en öppen dialog med sina intressenter. En öppen 
och transparent kommunikation ses som en förutsättning för fortsatt framtida 
framgång. Bolaget erbjuder mycket information till sina kunder genom bland annat 
informationsträffar angående exempelvis energibesparande åtgärder. 

� ”… we need to engage in dialog with our 
stakeholders in order to establish what 
people's primary needs and worries are - and 
then work hard to meet and solve these”. 

� ”Stakeholder dialog is a core element of 
E.ON's CR Strategy”.  

� ”… dialog partners become part of our 
decision making processes”. 

� ”Customers are better informed than ever 
about their rights - and expect more than just 
energy products”. 

� ” E.ON intensified its groupwide activities to 
become a more customer-focused 
organization… towards better meeting our 
customer’s needs”. 

� ”We draw people's attention to ways of saving 
energy on a day-to-day basis through 
information events aimed at customers of all 
age groups”. 

  
Då E.ON:s verksamhet har betydande påverkan på miljön finns ambitionen att hålla 
miljöpåverkan minimal. Såväl ledningen som övriga medarbetare bär ansvaret för att 
detta efterlevs. Förbättringar genomförs för att minska miljöpåverkan genom 
exempelvis tekniska lösningar samt förebyggande åtgärder för återvinning och avfall. 

� ” E.ON carries the responsibility for a range 
of environmental impacts caused by our 
business processes” 

� “…keeping other environmental impacts to a 
minimum”.  

� ”At E.ON, responsibility for environmental 
protection is embedded at Board of 
Management level. Our staff also practices 
this responsibility in day-to-day business”.  

� ”In recent years we have implemented a 
number of successful anti-air pollution 
measures…” 

� ”Further improvements were reflected…” 
� ”This development is thanks to improvement 

measures…” 
� “At E.ON, waste prevention has priority over 

recycling and waste disposal”. 
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4.2.3 Vattenfall 2004 
Nedanstående redogörelse för det empiriska materialet är hämtat ur hållbarhets-
redovisningen framtagen av Vattenfall för år 2004.  
 
En kort företagspresentation inleder hållbarhetsredovisningen från år 2004 vilken 
följs av en sammanfattning av verksamhetens energikällor samt ansvarsområden 
såsom klimat och effektivitet. 
 

4.2.3.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare 

VD-kommentaren präglas av framåtanda och långsiktig planering: 
� ”Vår väg mot hållbarhet”. 
� ”… investerar vi för framtiden”. 
� ”…framtidens energiförsörjning”. 
� ”…framtidsinriktade satsningar”. 
� ”När vi blickar in i framtiden räcker det inte 

med att se till de stora stegen, till 
genombrotten. Det är även viktigt att lyfta 
fram det vardagliga arbetet med att förbättra 
och effektivisera…”. 

� ”För att nå målet att vara nummer ett för 
kunden och samhällsekonomin…”. 

� ”Vår vision är att vara ett ledande europeiskt 
energiföretag”. 

 
Texten leder vidare till företagets ansvar för hållbarhet: 

� ”… vår uppgift”. 
� ”… vårt ansvar”. 
� ”Vattenfall arbetar intensivt med en rad skilda 

lösningar som kan bidra till en hållbarare 
utveckling” 

� ”… en hållbar samhällsutveckling”. 
� ”…ett hållbart energisystem…”. 
� ”Vi arbetar med förnybar energi…”. 
� ”Det är vår uppgift och vårt ansvar att bidra 

till att utveckla energilösningar som passar in 
i en hållbar samhällsutveckling”. 

� ”hållbart ur miljö- socialt och ekonomiskt 
perspektiv” 

� ”… tillgodose dagens behov utan att äventyra 
kommande generationer att tillgodose sina”.  

� ”Ekonomi, energi och miljö hänger ihop och 
för mig framstår det som oansvarigt av 
branschen att inte ta detta problem på största 
allvar”. 

� ”Vår tids allt överskuggande miljöproblem är 
den pågående klimatförändringen”.  

� ”Vi måste tekniskt och ekonomiskt lösa 
utsläppsproblemet vid förbränning av fossila 
bränslen”.  

� ”Vattenfall står för innovation i den 
europeiska energisektorn”. 
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Vidare i kommentaren behandlas klimatförändringen som ett globalt problem samt 
effektivitet: 

� ”Vår tids allt överskuggande miljöproblem är 
den pågående klimatförändringen”.  

� ”Vi måste tekniskt och ekonomiskt lösa 
utsläppsproblemet vid förbränning av fossila 
bränslen”.  

� ”För att kunna vara nummer ett för miljön 
måste vi ständigt arbeta med att minska 
miljöpåverkan från vår verksamhet”. 

 
 
� ”Vattenfall står för innovation i den 

europeiska energisektorn”. 
� ”I hela Vattenfalls verksamhet pågår en 

ständig trimning – genom att mäta, justera och 
anpassa minskar vi våra kostnader samtidigt 
som miljön blir bättre”.  

� ”Vi arbetar med förbättringar och nya 
radikala åtgärder för befintliga bränslen och 
teknologier”.  

� ”Vi arbetar för att våra kunder ska kunna 
använda våra produkter på ett effektivt sätt”. 

� ”Genom att växa kan Vattenfall använda sina 
resurser mer effektivt…”. 

� ”Tillväxten ger samtidigt en bredare 
kunskapsbas som ligger till grund för 
effektivare lösningar och processer…”. 

� ”… skapa utrymme för effektiva lösningar”.  
 

 
Kommentaren avslutas med medarbetarnas viktiga roll: 

� ”Alla våra medarbetare… är själva grunden 
för vår framgång”.  

� ”Medarbetarna är grunden för vår lönsamhet, 
vårt hållbarhetsarbete, vår vidareutveckling 
av verksamheten och för en säker och effektiv 
drift av våra anläggningar”. 

 

4.2.3.2 Vision och strategi för hållbarhet 

I beskrivningen av bolagets vision och strategi för hållbarhet kommuniceras ansvar 
och hållbar utveckling: 

� ”Vi siktar högt och har ambitionen att vara 
nummer ett för miljön, kunden och ekonomin”. 

� ”… ansvarsfull hantering av miljöfrågor…”. 
� ”Vi försöker så långt som det är möjligt att 

tillgodose dagens energibehov utan att 
äventyra kommande generationers 
möjligheter”.   

� ”Vi arbetar målinriktat på att införa alltmer 
hållbara lösningar…”. 

� ”Genom att målinriktat arbeta med forskning 
och utveckling kan vi skapa större valfrihet för 
våra kunder och samhället”. 

 
 

Klimat 
 
 

Medarbetare 

 
Effektivitet 
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4.2.3.3 Hållbarhetsarbetet i praktiken 

Avsnittet ”det här gör vi”, vilket är Vattenfalls beskrivning av det praktiska 
hållbarhetsarbetet, är omfattande och innefattar förutom hållbar utveckling även 
ansvar, investeringar och medarbetarnas betydelse för företaget. 

� ”Vattenfalls engagemang för hållbar 
utveckling handlar om att ta ett långsiktigt 
ansvar för kommande generationer”. 

� ”Förnybar energi spelar en mycket viktig roll 
både i dag och för kommande generationer”. 

� ”Vattenfall tar hela tiden nya initiativ för att 
säkra att vi gör vårt bästa för att bli ledande 
inom el- och värmeproduktion med förnybara 
energikällor”. 

� ”Vattenfall tar hänsyn till många aspekter och 
arbetar med ett stort antal olika former av 
förnybar energi, främst biobränsle, vattenkraft 
och vindkraft. Tillsammans spelar dessa en 
viktig roll i utvecklingen av ett energisystem 
som bidrar till en hållbar samhällsutveckling”.  

� ”Vattenfalls mål i sammanhanget är tydligt: 
Att ha en ledande roll inom produktion av 
förnybar energi på prioriterade marknader 
där de miljömässiga, tekniska och 
kommersiella villkoren är uppfyllda”.  

� ”Övertygelsen om att Vattenfall kan bidra till 
en ekonomiskt och ekologiskt hållbar 
utveckling är grunden för Vattenfalls arbete 
med förnybara energikällor”.  

� ”För kommande generationer kommer 
vattenkraft helt klart att fortsätta spela en allt 
viktigare roll i produktionen av förnybar 
energi”. 

 
 
� ”Vattenfall tar det hot som klimatförändringen 

utgör på fullaste allvar och vill på ett 
konstruktivt sätt bidra till att hitta fungerande 
lösningar”. 

� ”Det är hög tid för industrin att vidta åtgärder 
och axla sitt ansvar på detta avgörande 
område”. 

� ”Vi är en av Europas största energi-
leverantörer med många storkonsumenter 
bland våra kunder. Därmed har vi automatiskt 
ett ansvar för att spela en viktig roll och 
påverka andra på den europeiska marknaden i 
denna fråga”.  

� ”Vi gör vårt yttersta för att få företag och 
industrier att acceptera ett globalt system för 
handel med utsläppsrätter…”. 

� ”Vi arbetar intensivt på att utveckla förnybara 
energikällor och hitta smartare sätt för våra 
kunder att använda energi”. 

� ”Vi håller också på att utforska den tekniska 
och ekonomiska potentialen hos det 
koldioxidfria kolkraftverket”.  

 

Hållbar utveckling 

Ansvar 
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� ”Dessutom måste investeringarna i forskning 
och utveckling öka kraftigt för att producera 
ny teknik som kan ersätta och förbättra dagens 
energi-produktionsmetoder”. 

� ”Vi måste tekniskt och ekonomiskt lösa 
problemet med koldioxidutsläpp vid 
förbränning av fossila bränslen”. 

� ”… arbetat intensivt med att utveckla 
teknikerna kring det koldioxidfria kraftverket”. 

� ”Investeringar i ny teknik kan minska 
utsläppen”.  

 
 
� ”Det är människorna som arbetar på 

Vattenfall som är själva grunden för att vi ska 
kunna nå våra långsiktiga mål. Att utveckla 
och säkra personalens kompetens är en 
förutsättning för Vattenfalls framtida 
resultat.” 

� ”… det finns en viktig koppling mellan 
forskning och utveckling å den ena sidan och 
medarbetarnas kompetens och utveckling å 
den andra”. 

� ”Vår framtid som företag hänger i hög grad 
på vår förmåga att framstå som en attraktiv 
arbetsgivare”.  

� ”Vi måste vara konkurrenskraftiga på vår 
marknad för att kunna behålla och stärka vår 
ställning som attraktiv arbetsgivare”.  

� ”… Vattenfall måste fortsätta utvecklas för att 
kunna vara ett ledande europeiskt 
energiföretag och en attraktiv arbetsgivare”.  

� ”Vattenfalls inställning är att lärande är en 
kontinuerlig process som pågår hela tiden. 
Kompetensutveckling sker främst genom det 
dagliga arbetet men får givetvis stöd genom 
olika utvecklingsprogram. Vattenfalls 
medarbetare får tillgång till verktyg och 
möjligheter som hjälper dem att ta ansvar för 
att skaffa sig den kompetens och kunskap som 
Vattenfall behöver på lång sikt”.  

� ”Genom att ge våra medarbetare möjlighet till 
kontinuerlig utveckling tar vi också ansvar 
gentemot samhället”. 

 
I rapporten presenteras tabellen ”omvärldens förväntningar och hur vi lever upp till 
dem”. I tabellen beskrivs pådrivande intressenters förväntan på företaget, Vattenfalls 
ståndpunkt samt trend och utveckling under år 2004. Tabellen är uppdelad i miljö, 
samhälle och ekonomi.  
 
Under miljörubriken finns exempelvis medborgares, medias och politikers förväntan 
att Vattenfall skall ”Producera energi med minsta möjliga miljöpåverkan”. Delar ur 
Vattenfalls beskrivning: 

 
Medarbetare 

Investeringar 
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� ”Fortsatt arbete med att effektivisera anlägg-
ningarna”.  

� ”Bättre utnyttjande av kraftvärmeverk”.  
� ”… vidareutveckla anläggningar som redan 

finns rillgängliga”. 
 
� ”Flera stora investeringsbeslut om förnybara 

energikällor”.  
� ”Beslut om investering i pilotanläggning för 

koldioxidfritt kraftverk”. 
� ”Omfattande investeringsprogram för kol-

dioxidfri elproduktion”. 
� ”Stora investeringar i vattenkraft, 

havsbaserad vindkraft… samt flera 
biobränsle- och avfallseldade anläggningar”. 

 
Inom samhällsområdet är intressenternas primära förväntningar att Vattenfall skall 
vara ett ansvarstagande bolag. Dessa förväntningar återkommer inom ett flertal 
områden där Vattenfall förväntas ta ansvar. Bland annat nämns ”aktiv dialog med 
intressenter” och ”förbättrad kundservice”.  

� ”… vara så lyhört som möjligt för berörda 
intressenters behov och krav”. 

� ”…öppet möte för intressenter”. 
� medarbetarenkäten ”My opinion”.  
� ”Projektet Unga Akademiker, där 45 

nyutexaminerade akademiker anställdes hos 
Vattenfall under ett års tid”.  

� ”Genom att lyssna till våra intressenter, 
bearbeta informationen och utveckla vår 
verksamhet kan vi lättare leva upp till 
intressenternas förväntningar”. 

� ”Att öka servicenivån gentemot kunderna är 
en av Vattenfallkoncernens viktigaste 
målsättningar”.  

 
Pådrivande intressenter inom området ekonomi är framförallt ägare och kreditgivare 
och här framträder förväntningar såsom ”långsiktig lönsamhet”, ”ledande position på 
en marknad i förändring” och ”pålitlig aktör på marknaden”.  

� ”Vi fortsätter att utveckla och expandera vår 
verksamhet”. 

� ”Ägarens långsiktiga avkastningsmål… ett av 
koncernens främsta mål”.  

� ”… agerat för att öka omsättningen och 
öppenheten”. 

� ”Våra intressenter kräver snabb och korrekt 
information från oss. Tydlighet är avgörande 
för vår framgång”. 

� ”Eftersom vi har en ledande position på 
många av de marknader där vi verkar är 
förtroendeskapande en av våra viktigaste 
utmaningar”. 

� ”Det ska inte finnas något tvivel om att vi är 
en pålitlig affärspartner.”  

� ”Att se till att företaget har en god 
ledningsstruktur…”. 

� ”Tillsammans med ägaren fattade vi beslutet 
att hålla vår första helt öppna bolagsstämma”. 

 
 

Effektivitet 

Investering 
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Lönsamhet 
Förtroende 
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4.2.4 E.ON 2004 
Nedanstående redogörelse för det empiriska materialet är hämtat ur hållbarhets-
redovisningen framtagen av E.ON år 2004. 
 

4.2.4.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare 

Övergripande i kommentaren från organisationens högsta beslutsfattare 
kommuniceras ansvar: 

� ”Corporate responsibility for our society and 
the environment has allways been a core issue 
in the energy sector…”.  

� ”As a key player in this crucial sector, E.ON 
makes an important contribution to economic 
performance by striving to maximize efficiency 
in all aspects of our operations”. 

� ”This Report is far more than just an 
elaboration of E.ON’s environmental 
activities: it illustrates how we perceive and 
express our broader responsibility to society 
as a whole, based on the entirety of our 
actions as a business”. 

� ”… success as a business is also an element of 
sustainability”.  

� ”We act as a good corporate citizen… ”.  
 

 

I företagets hållbarhetsredovisning har intressenterna en viktig position: 
� ”When it comes to sustainable development, 

E.ON takes its stakeholders’ demands 
seriously”.  

�  “… we work actively with stakeholders to 
foster economic development and structural 
progress”.  

� “Our customer…”,  
� “Our shareholders…”,  
� “Our employees…”.  
� ”This Report is for all of the employees in our 

Group, as well as for our customers, 
shareholders, authorities, multipliers, 
analysts, and business partners…”.  

 
Kommentaren avslutas med företagets syn på vikten av dialog: 

� ”… it is an invitation to enter into a dialogue 
with us. We hope that it will generate a broad 
range of suggestions and ideas and foster 
constructive criticism”.  

� “We hope that it will generate a broad range 
of suggestions and ideas and foster 
constructive criticism”. 

 
 

4.2.4.2 Vision och strategi för hållbarhet 

E.ON har tre grundprinciper för hållbarhet. Hållbarhetsarbetet präglas av 
långsiktighet och innebär en balansgång mellan de miljömässiga, ekonomiska och 
sociala aspekter som omvärlden förväntar sig av bolaget. 

Ansvar 

Intressenter 

Dialog 
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� ”E.ON will be the world’s leading power and 
gas company”. 

� ”… be valued by our customers… combining 
international strength with local focus and 
applying the best ideas from across our group 
and beyond. If we do this, we create superior 
value for our shareholders and excellent 
opportunities for our employees”.  

� ”… serving the interests of our shareholders” 
 

 
� ”These responsibilities require us to be 

involved with all of these groups in order to 
make our contribution to sustainable 
development”.  

� ”To get where we intend to go, we recognize 
the importance of our employees, our 
communities and our environment and share 
these values”.  

�  “For us, the principle of sustainability means 
a continuous, long-term effort to balance the 
ecological, economic and social behaviour 
rightly expected of us by the economy and 
society as well as by our owners and 
employees”.  

 

E.ON arbetar med hållbarhetsfrågor, både i den dagliga verksamheten såväl som i 
långsiktiga investeringsbeslut. Vidare beskrivs att en bakomliggande nyckelfaktor är 
effektivitet för att uppnå en hållbar verksamhet.  

� ”… minimum use of resources…” 
�  “… ensuring security of supply” 
� ”We adhere to this interpretation of the 

principle of sustainability both in our day-to-
day business operations as well as in our long-
term investment decisions. In this regard, our 
key objective is efficiency”.  

 

4.2.4.3 Hållbarhetsarbetet i praktiken 

I beskrivningen av det praktiska arbetet fokuseras mycket på effektivitet. En sökning 
på ordet ”efficien” (efficient, efficiency, efficiently et cetera) ger 80 träffar i 
rapporten.  

� ”The necessity of improving energy 
efficiency”. 

� ”cost-efficient manner”. 
� “higher energy efficiency”. 
� ”… as efficiently as possible”. 
� “… increasing the efficiency of energy 

production…” 
� “… come up with effective technologies…”. 
� “… to achieve more efficient use of fossil 

fuels”.  
� “Supplying energy in the most efficient 

manner possible is central to our business”. 
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Även teknik beskrivs genomgående i rapporten: 
� ”… mitigating climate change by making 

technological improvements…”. 
� ”Technological progress creates a constant 

stream of opportunities to enhance efficiency, 
and we continuously implement such advances 
during regular reviews of our European 
generation facilities”.  

� “E.ON is proud to have a long-standing 
tradition of know-how in energy technology”.  

� “Protecting the environment and improving 
our earnings are closely related goals. 
Increasing the efficiency of our power plants 
not only leads to a reduction in our 
consumption of raw materials and emissions, 
it also makes an important contribution to 
improving our financial performance over the 
medium and long term”.  

� ”E.ON is currently engaged in the practical 
testing of fuel cells to supply energy to 
households…”. 

� ”E.ON is also involved in several fuel cell 
projects for industrial applications”.  

� “… this means that we most explore and 
exploit promising new technologies…”. 

� “We most examine whether, in terms of 
sustainability, the technology in question is 
cost-efficient…”. 

 
Betydande utrymme i rapporten ägnas åt arbetet med att minska CO2-utsläppen i 
företagets verksamhet. Flera sidor ägnas åt detta och totalt i rapporten nämns 
begreppet CO2 närmare 70 gånger. Bland annat behandlas produktionen av energi 
genom förnyelsebara energikällor vilket påverkar utsläppen av CO2. 

� ”We believe that we have an obligation to 
future generations to limit our emissions of 
greenhouse gases as much as possible”.  

� “Production has been shifted to more efficient 
facilities, lowering CO2 emissions by an 
annual 1.8 million metric tons”.  

� “E.ON’s use of wind power currently cuts CO2 

emissions…”. 
� “… these technologies can achieve a reduction 

of up to 25 percent in CO2 emissions”.  

 
 
Ett eget avsnitt i rapporten handlar om hur E.ON tar ansvar för sina medarbetare. I 
rapporten framgår det att medarbetarna har en viktig roll i företagets framgång. 

� ”They are our enterprise’s most valuable 
asset”. 

� ”We stand by our employees” 
� ”… work together even more effectively”. 
� “In order to maintain a high level of 

performance over the long term, people most 
strive for a healthy balance between career, 
family and leisure time”. 

� “Our family-oriented personnel policy serves 
to improve our employees’ sense of motivation 
and satisfaction…”.  
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Vidare beskriver E.ON vikten av att utbilda och informera sina kunder om hur de 
kan dra nytta av att öka energieffektiviteten. 

� ”…citizens also directly benefit from efforts to 
enhance energy efficiency”. 

� “That is why we are working hard to 
demonstrate different ways of efficiently using 
energy…” 

� “…measures to reduce energy consumption, 
especially in the household sector…” 

� “advice to households on how to use 
electricity efficiently”. 

� “Tips and helpful information on saving 
energy at home...” 

 
E.ON:s hållbarhetsredovisning avslutas med ett kort stycke under rubriken “Looking 
Forward”. Här understryks företagets aktiva ansvarstagande ur ett framtids-
perspektiv.  

� “An enterprise whose investment cycles run 
over periods of 20 years must always act with 
an eye to the future…”. 

� ”We will do our utmost to achieve the goals 
we set for ourselves…”. 

� ”…advantages of modern technology…”. 
� ”…beeing a good corporate citizen in the 

future”. 
� “…members of the E.ON Group are conscious 

of their responsibility”. 
� ”Sustainability cannot be achieved without 

communication, within our organizations, with 
our stakeholders and with the broader 
public”. 

� ”… responsibility to society is a fundamental 
part of our activities”.”…our goal as an 
enterprise is to make a positive contribution to 
society, which goes beyond our business 
interest”.  

 

 
 
 

Utbildning 
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5. Analys 
 

5.1 Tabell över nyckelord 

 
Nedan presenteras en sammanställning av de nyckelord som tagits fram i empirin.  
 
  2008 2004 

       
  Vattenfall E.ON Vattenfall E.ON 

          
Uttalande från   Intressenter Förtroende Framtid Ansvar 
organisationens Klimat Dialog Ansvar Intressenter 
högsta Teknik Ansvar Klimat Dialog 
beslutsfattare     Effektivitet   
      Medarbetare   
          
Vision och strategi  Ansvar Medarbetare Ansvar Ägare 
för hållbarhet Tillväxt Ansvar Hållbar utveckling Framtid 
  Dialog Långsiktighet   Effektivitet 
  Intressenter       
  Långsiktighet       
          
Hållbarhetsarbetet  Framtid Ansvar Hållbar utveckling Effektivitet 
i praktiken Miljö Miljömål Ansvar Teknik 

  Effektivitet Medarbetare Investeringar CO2 
  Investeringar Dialog Medarbetare Medarbetare 
  Mångfald Intressenter Effektivitet Utbildning 
      Dialog Framtid 
      Lönsamhet   
      Förtroende   
          

 
Tabell 1: Sammanställning av hållbarhetsredovisningarnas nyckelord 
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5.2 Analys av nyckelorden per hållbarhetsrapport 

 

5.2.1 Vattenfall 2008 

Vattenfalls hållbarhetsrapport från år 2008 inleds med ett 
uttalande från organisationens högsta beslutsfattare. Här har 
nyckelorden intressenter, klimat och teknik plockats ut. Vidare i 
Vattenfalls vision och strategi nämns nyckelordet intressenter 
igen, tillsammans med ordet dialog. Detta kommunicerar att 
bolaget betraktar sina intressenter och sin omgivning som en 
viktig pusselbit och läsaren får intrycket av att bolaget arbetar 
aktivt med kommunikation till sina intressenter. Dock ser vi i 
beskrivningen av det praktiska hållbarhetsarbetet att vikten av 
relation och dialog med bolagets intressenter saknas. Här är det i 
stället andra nyckelord som framträder, och 
intressentperspektivet saknas helt. Härigenom kan konstateras att 
kommentaren från organisationens högsta beslutsfattare samt 
bolagets vision och strategi för hållbarhetsarbete inte till fullo 
överensstämmer med dess praktiska hållbarhetsarbete avseende intressenternas 
betydelse. 
 
Med avseende på ansvar för miljö- och klimatfrågor kan vi se en röd tråd genom 
Vattenfalls rapport från år 2008 där detta ansvar vid upprepade tillfällen återkommer 
i texten. I uttalandet från Vattenfalls högsta beslutsfattare delges klimat som ett 
nyckelord. Vi anser sedan att innebörden av detta nyckelord kommer igen i avsnittet 
för vision och strategi genom kategorin ansvar, samt i den praktiska 
arbetsbeskrivningen genom nyckelordet miljö. Den röda tråden finns således i 
rapportens alla delar där bolagets ansvar för miljö- och klimatfrågor återkommer om 
än genom användning av olika uttryck eller nyckelord. På detta område 
överensstämmer rapportens olika delar då miljö- och klimatansvaret återkommande 
kommuniceras. 
 
I rapportens avsnitt för vision och strategi för hållbarhetsarbetet kommuniceras bland 
annat långsiktighet. Hållbarhetsarbetets vision och strategi för att uppnå de uppsatta 
målen präglas av en långsiktig horisont, vilket även framkommer i beskrivningen av 
bolagets praktiska hållbarhetsarbete. I det avsnittet har kategorin framtid plockats 
fram vilket således ger stöd för den långsiktiga arbetsplan som framgår i bolagets 
hållbarhetsvision. Detta kan ej direkt kopplas till den inledande kommentaren där 
nyckelorden intressenter, klimat och teknik kommuniceras.  
 
Andra nyckelord som kan knytas till varandra är ord som teknik och investeringar. 
Nyckelordet teknik kommuniceras i uttalandet från organisationens högsta 
beslutsfattare och investeringar är ett nyckelord som framkommer i beskrivningen av 
hållbarhetsarbetet i praktiken. Dessa två kategorier kan kopplas samman eftersom 
modern och effektiv teknik förmodligen kräver omfattande investeringar. Dock är 
detta något som saknas i bolagets vision och strategi för hållbarhetsarbetet. I 
visionsavsnittet finns bland annat nyckelorden tillväxt och långsiktighet. För att dessa 
nyckelord skall bli möjliga att uppnå kan teknik och investeringar betraktas som en 
förutsättning och nödvändigt verktyg. Mer direkt än så framkommer inte 
investeringar eller teknik som en del i visionen. Vi tänker oss att teknik och 
investeringar i sig kan vara en grundläggande förutsättning för bolaget i sitt arbete 

Vattenfall 2008 
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med att uppnå de andra nycklarna som delges i visionen. Härigenom reflekteras att 
investeringar och teknikens betydelse delges i visionens andra kategorier.  
 
Effektivitet, tillväxt och mångfald är nyckelord som tagits fram i de två avsnitten 
vision och strategi för hållbarhet samt hållbarhetsarbetet i praktiken då Vattenfalls 
vision är att bli ett ledande europeiskt energibolag. Effektivitet och mångfald kan vara 
en förutsättning för att uppnå bolagets målsättning att växa, dock är dessa kategorier 
något som saknas i uttalandet från organisationens högsta beslutsfattare. 
 
 

5.2.2 E.ON 2008 

Efter textanalysen av E.ON:s hållbarhetsredovisning för år 2008 
är det ett ord som speciellt fastnat på näthinnan: Medarbetare. 
E.ON framhåller starkt värdet av sina medarbetare och det är 
något som genomsyrar stora delar av rapporten, med undantag 
för uttalandet från organisationens hösta beslutsfattare. Ett annat 
ord som sätter sin prägel på hela hållbarhetsredovisningen är 
ansvar, och det märks att bolaget vill framstå som trygga, 
ansvarstagande och förtroendeingivande. Företaget 
kommunicerar att de arbetar mycket med att hålla en öppen och 
rak dialog med bolagets intressenter, även detta ett sätt att skapa 
förtroende. Tillsammans utgör nyckelorden dialog, förtroende 
och intressenter en grupp av sammanhörande kategorier då 
välfungerande kommunikation med bolagets intressenter är en 
grundbult för att skapa förtroende hos den omgivning som E.ON verkar inom. Dessa 
beskrivna nyckelord har framkommit i textanalysen för uttalandet från 
organisationens högsta beslutsfattare samt i avsnittet som beskriver det praktiska 
hållbarhetsarbetet. I bolagets vision och strategi saknas en liknande kategori. 
Visserligen finns nyckeln ansvar, en mycket betydelsefull kategori för E.ON:s 
hållbarhetsredovisning för år 2008, vilket kan tänkas bära innebörden av ansvar 
gentemot bolagets intressenter. Betydelsen av ord med kommunikativ innebörd 
saknas emellertid i visionen. 
 
I E.ON:s vision och strategi behandlas, förutom medarbetare och ansvar, även 
långsiktighet i företagets ansvarsarbete. Slutligen, i beskrivningen av 
hållbarhetsarbetet i praktiken, återkommer ansvar, medarbetare, dialog och 
intressenter, och här beskrivs också bolagets miljömål. Miljömålen kan tänkas höra 
ihop med långsiktighet då miljömål kan präglas av framtidsinriktade prestationer.  
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5.2.3 Vattenfall 2004 

Vid textanalysen av Vattenfalls hållbarhetsredovisning för år 
2004 har identifierats en koppling genom rapportens olika delar. 
Denna övergripande röda tråd behandlar bolagets ansvarstagande 
och framtidstänkande genom nyckelorden framtid, hållbar 
utveckling, klimat och ansvar. I uttalandet från organisationens 
högsta beslutsfattare har nyckelorden framtid och klimat plockats 
ut. Tillsammans med hållbar utveckling, vilket kommuniceras i 
bolagets vision samt i beskrivningen av det praktiska 
hållbarhetsarbetet, anser vi att det finns en röd tråd genom 
rapportens olika delar. Framtid, klimat och hållbar utveckling 
hör ihop då klimatfrågor och frågor som berör hållbar utveckling 
är något som ger resultat först på längre sikt. I rapportens 
samtliga delar kommuniceras även nyckelordet ansvar, vilket vi 
betraktar som en övergripande kategori vilken genomsyrar 
hållbarhetsarbetet. Ansvar går igen i rapportens alla delar och 
kan anses vara en övergripande röd tråd som allt 
hållbarhetsarbete för året 2004 genomsyrades av.  
 
Textanalysen genererade nyckelordet medarbetare i två av rapportens tre delar. I 
uttalandet från organisationens högsta beslutsfattare samt i avsnittet med den 
praktiska arbetsbeskrivningen kommunicerades medarbetare. Detta är dock något 
som inte framkom i analysen av Vattenfalls vision och strategi för hållbarhetsarbetet. 
Således kan konstateras att medarbetarna har en väsentlig betydelse och är av stor 
vikt för Vattenfalls hållbarhetsarbete på det praktiska planet där även bolagets högsta 
beslutsfattare framhåller medarbetarnas betydelse. Anmärkningsvärt är att 
medarbetarnas betydelse kommer i skymundan i bolagets vision och strategi där 
enbart ansvar och hållbar utveckling kommuniceras. Således kan konstateras ett 
glapp mellan visionen och rapportens övriga delar med avseende på medarbetarnas 
betydelse.  
 
Effektivitet, lönsamhet och investeringar är tre nyckelord som kan anses bilda en 
sammanhörande grupp. Kategorin effektivitet finns med både i det inledande 
uttalandet samt i den praktiska beskrivningen. Tillsammans med nycklarna 
lönsamhet och investeringar, vilket kommuniceras i den tredje delen, bildar dessa en 
gemensam skara. För att uppnå effektivitet kan investeringar i exempelvis ny teknik 
eller utbildning vara ett måste. Samtidigt kan vi tänka oss att förbättrad effektivitet 
möjliggör investeringar. Således finns en ömsesidig relation mellan nyckelorden 
effektivitet och investeringar. Effektivitet och investeringar kan vidare vara 
grundläggande faktorer för att nyckeln lönsamhet skall uppnås. 
 
Avslutningsvis framkommer kategorierna dialog och förtroende i rapportens 
beskrivning av det praktiska hållbarhetsarbetet. Dock är betydelsen och innebörden 
av dessa nycklar något som saknas i det inledande uttalandet och i bolagets 
hållbarhetsvision och strategi. Det kan te sig något underligt att kommunikation och 
förtroende är betydelsefullt enbart i det praktiska arbetet. Här kan således konstateras 
att ett glapp finns mellan rapportens olika delar där dialog och förtroende enbart ter 
sig viktigt i praktiken men inte i högsta beslutfattarens ögon eller i 
hållbarhetsarbetets vision eller strategi.  
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5.2.4 E.ON 2004 

E.ON:s hållbarhetsredovisning för år 2004 är den enda av studiens 
rapporter som inte följer rekommendationerna från ramverket GRI. 
Den är dock minst lika omfattande som övriga rapporter, och den 
beskriver grundligt företagets hållbarhetsarbete.  
 
I den inledande kommentaren från högsta beslutsfattare 
framkommer nyckelorden ansvar, intressenter och dialog. Dessa 
ord återkommer dock inte vare sig i vision och strategi eller i 
beskrivningen av bolagets hållbarhetsarbete. Att ett gap finns 
mellan ledningens syn på hållbarhetsarbetet samt bolagets vision 
och praktiska genomförande kan därför påpekas.  
 
I E.ON:s vision och strategi framhålls nyckelorden ägare, framtid 
och effektivitet och orden framtid och effektivitet återkommer 
sedan i beskrivningen av företagets hållbarhetsarbete i praktiken. Således saknas 
nyckelord med ägarperspektiv i den praktiska arbetsbeskrivningen. Vidare i det 
praktiska hållbarhetsarbetet betonar E.ON vikten av framstående teknik, och en stor 
del av rapporten behandlar bolagets arbete med CO2-utsläppen. För övrigt är CO2 det 
enda nyckelordet i E.ON:s hållbarhetsredovisningen som är direkt miljörelaterat. 
Kategorier som effektivitet och teknik kan indirekt inbegripa miljöansvar.  
 
Slutligen framhålls bolagets medarbetare och utbildning som betydelsefulla 
nyckelord för det praktiska arbetet. Dessa nyckelord kommuniceras enbart i direkt 
bemärkelse i bolagets praktiska hållbarhetsbeskrivning. Utbildning kommuniceras ej 
i den inledande kommentaren eller i bolagets hållbarhetsvision eller strategi, medan 
medarbetare kan tänkas vara en del av nyckeln intressenter i högsta beslutsfattarens 
kommentar. Anmärkningsvärt är dessutom att medarbetarnas betydelse framhålls i 
beskrivningen av det praktiska hållbarhetsarbetet men inte direkt uttalat i vare sig 
högsta beslutsfattares uttalande eller i bolagets vision och strategi. 
 
I textanalysen av E.ON:s rapport för år 2004 saknas nyckelord som kommunicerar 
hållbar utveckling.  
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Vattenfall 
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5.3 Analys av nyckelorden per bolag över tid 

 

5.3.1 Vattenfall över tid 

Inledningsvis analyseras skillnader och likheter i 
kommentaren från Vattenfalls högsta beslutsfattare år 
2004 och 2008. Kommentaren har författats av 
verkställande direktör Lars G. Josefsson båda åren.  
 
Stora likheter finns med avseende på den 
övergripande innebörden som kommuniceras i det 
inledande uttalandet från verkställande direktören. 
Nyckelord som framtid, ansvar och klimat (2004) och 
klimat (2008) anser vi ha liknande innebörd. Även 
teknik (2008) och effektivitet (2004) kan betraktas 
som sammanhörande då god teknik kan anses vara en 
förutsättning för förbättrad effektivitet. Den största 
skillnaden i kommentaren är att intressenternas 
framstående position år 2008 inte är lika 
framträdande år 2004. År 2004 framkommer 
visserligen nyckelordet medarbetare medan kategorin 
intressenter, som används år 2008, har en mycket 
vidare innebörd. Eventuellt beror denna skillnad på 
att Vattenfall år 2008 har en annan inställning till intressenternas betydelse i 
jämförelse med uppfattningen för rapporten år 2004 och numera betraktar sina 
intressenter som mer betydelsefulla för bolagets verksamhet.  
 
Likheter i Vattenfalls vision och strategi för hållbarhetsarbetet för år 2004 och 2008 
är att ansvar framhålls med ett långsiktigt perspektiv (2008) samt hållbar utveckling 
(2004). Även här fokuserar år 2008 mer på en dialog med bolagets intressenter, 
vilket helt saknas i visionen för år 2004. Vidare kommuniceras vikten av tillväxt i 
vision och strategi för år 2008, vilket saknar motsvarighet i rapporten från år 2004.  
 
Nyckelorden framtagna i Vattenfalls beskrivningar av sitt praktiska hållbarhetsarbete 
har övergripande samma innebörd, trots att rapporterna för de båda åren använder sig 
av olika uttryck för att beskriva samma sak. Båda rapporternas beskrivning av 
hållbarhetsarbetet i praktiken innehåller nyckelord som kommunicerar 
ansvarstagande och framtidsperspektiv; Framtid och miljö (2008) samt hållbar 
utveckling och ansvar (2004). Kategorierna effektivitet och investeringar 
framkommer både i rapporten från år 2004 och 2008. Vidare kommuniceras 
nyckelorden lönsamhet i rapporten från år 2004 och effektivitet i rapporten från år 
2008. Dessa två uttryck kan tänkas kommunicera en liknande innebörd då målet med 
högre effektivitet kan vara en förbättrad lönsamhet. Medarbetarnas betydelse är 
framträdande i rapporten från år 2004, medan den senare rapporten kommunicerar 
medarbetarnas mening på ett annorlunda sätt. För år 2008 fokuseras i beskrivningen 
av det praktiska arbetet på vikten av en personalstyrka med mångfald snarare än 
medarbetarnas betydelse i sig.  
 
Två andra nyckelord som framträder år 2004 är dialog och förtroende. Dessa saknar 
motsvarighet i den praktiska beskrivningen för år 2008. En god kommunikation och 
förtroendeingivande aktiviteter kan anses värdefullt för att upprätthålla en god 
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relation med omgivningen. Att nyckelorden dialog och förtroende ej finns med i den 
praktiska hållbarhetsbeskrivningen för år 2008 är därför värt att påpeka då 
intressenternas betydelse annars framhålls i rapporten.  
 

 

5.3.2 E.ON över tid 

I E.ON:s hållbarhetsredovisningar är uttalandet från 
organisationens högsta beslutsfattare författat av två 
personer. För år 2004 skrev Wulf H. Bernotat (ordförande 
och verkställande direktör) och Manfred Krüper 
(styrelseledamot) den inledande kommentaren, och år 
2008 var det återigen Wulf som tillsammans med 
Christoph Dänzer-Vanotti (styrelseledamot) författade de 
inledande orden.  
 
De framtagna nyckelorden för de två rapporterna liknar 
varandra till stor del: Förtroende, dialog, ansvar (2008) 
och ansvar, intressenter, dialog (2004). Innebörden av 
kategorierna kan anses vara i stort sett identisk, trots att 
intressenter från 2004 bytts ut till förtroende år 2008. 
Båda kommentarerna kommunicerar vikten av ansvar och 
att utbytet med företagets omgivning är betydelsefullt, vilket belyses främst genom 
nyckelorden dialog och förtroende.   
 
Gällande rapporternas vision och strategi för hållbarhet finns det vissa skillnader i 
frambringade nyckelord. I rapporten från år 2004 kommuniceras ägare, framtid och 
effektivitet vilket kan tolkas som att bolaget värderade tillväxt och effektivitet högt. 
Detta delges inte lika tydligt i visionen från år 2008 där medarbetare, ansvar och 
långsiktighet var framtagna kategorier. Vi anser att nyckelorden från år 2008 i större 
grad kommunicerar en ”mjukare framtoning” där större hänsyn eventuellt tas till 
omgivningens värderingar. En överensstämmelse i rapporternas beskrivning av 
bolagets vision och strategi är det långsiktiga framtidsperspektivet.  
 
Även i det praktiska arbetet finns en antydan till att rapporten från år 2008 har ett 
mjukare språk genom att nyckelord som effektivitet, teknik och CO2 (2004) bytts ut 
mot ansvar, miljömål, dialog och intressenter (2008). Dialog och intressenter är 
nyckelord som inte alls kommunicerades genom det praktiska arbetet i rapporten från 
år 2004.  
 
I beskrivningen av det praktiska hållbarhetsarbetet framkommer medarbetare som 
nyckelord i E.ON:s båda rapporter. I rapporten för år 2008 har medarbetarna en 
mycket central roll vilket återkommande beskrivs i rapportens olika delar vilket ej 
kommuniceras lika tydligt i rapporten från år 2004. Detta kan eventuellt förklaras 
med att bolaget försöker anpassa sig till en eventuell förändring i omgivningens 
preferenser. Kanske var det mer legitimt att förespråka effektivitet och tillväxt år 
2004, medan det år 2008 var ansvarstagande för samhälle och miljö som företaget 
valde att framhålla för att generera en positiv bild av företaget.  
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5.4 Analys av nyckelorden mellan bolagen 

 

5.4.1 År 2008 

E.ON:s uttalande från organisationens högsta 
beslutsfattare innehåller nyckelorden förtroende, dialog 
och ansvar. Vi anser att dessa nyckelord ger uttryck för 
ett ansvarstänkande och en strävan efter att inge 
omgivningen förtroende för verksamheten. Här får vi 
intrycket av att ledningen vill att omgivningen skall få 
en bra bild av bolaget. Vattenfall kommunicerar genom 
nyckelorden intressenter, klimat och teknik en något 
hårdare framtoning än E.ON. Likheter i de inledande 
kommentarerna är Vattenfalls intressenter och E.ON:s 
dialog då båda bolagen syftar på relationen med sin 
omgivning. En skillnad i kommentarerna är dock att 
Vattenfall kommunicerar nyckelorden klimat och 
teknik, vilket saknar motsvarighet i E.ON:s rapport.  
 
Båda bolagens beskrivningar av vision och strategi 
innehåller nyckelorden ansvar och långsiktighet. E.ON betonar vidare vikten av sina 
medarbetare medan Vattenfall väljer att trycka på alla intressenters betydelse. 
Vidare har kategorierna tillväxt och dialog identifierats i Vattenfalls vision vilket 
saknar direkt motsvarighet i E.ON:s vision. Till skillnad mot det inledande uttalandet 
från Vattenfalls högsta beslutsorgan kommuniceras här vikten av kommunikation 
med bolagets omgivning samt betydelsen av en fortsatt tillväxt i framtiden. Vi kan 
konstatera att de båda bolagens visioner för hållbarhetsarbetet innehåller stora 
likheter. 
 
I beskrivningen av bolagens praktiska hållbarhetsarbete framkommer att E.ON till 
viss del har en mjuk framtoning genom nyckelorden ansvar, miljömål, medarbetare, 
dialog och intressenter. Vattenfall däremot beskriver framtid, miljö, effektivitet, 
investeringar och mångfald vilket kan anses uttrycka en något hårdare klang. En 
förklaring till denna skillnad kan vara att bolagens uppfattning om vad som genererar 
legitimitet går isär. Bolagens intressenter kan även ha olika intressen vilket kan 
påverka rapporternas utformning då bolagen försöker tillfredsställa dessa krav på 
olika sätt. Som tidigare nämnts är det tydligt att medarbetarna har en central roll i 
E.ON:s praktik. I Vattenfall betonas i stället vikten av mångfald bland medarbetarna.   
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5.4.2 År 2004 

I det inledande uttalandet från år 2004 kommuniceras 
ansvar för både E.ON och Vattenfall. I E.ON:s rapport 
har även nyckelorden intressenter och dialog plockats ut 
medan Vattenfalls uttalande innehåller kategorierna 
framtid, klimat, effektivitet och medarbetare. Den likhet 
som kan urskiljas här är intressenternas betydelse för 
bolagen. E.ON förmedlar dock en bredare syn på 
betydelsen av nyckelordet intressenter än Vattenfall då 
E.ON kommunicerar intressenter medan Vattenfall 
delger medarbetare. Vattenfalls nyckelord framtid, klimat 
och effektivitet saknar motsvarighet i E.ON:s uttalande.  
 
Bolagens vision och strategi för hållbarhetsarbetet är i 
stora drag lika. Kategorier som identifierats i Vattenfalls 
rapport är ansvar och hållbar utveckling medan E.ON:s 
vision och strategi kommunicerar ägare, framtid och 
effektivitet. Båda bolagen sänder budskap som delger ett 
ansvarstänkande inför framtiden men här framkommer att E.ON trycker på ägarnas 
betydelse samt effektivitet i verksamheten.  
 
Bolagens beskrivningar av respektive hållbarhetsarbete i praktiken innehåller likheter 
såväl som skillnader. I båda bolagens rapporter framkommer nyckelorden effektivitet 
och medarbetare. Vattenfall har även nyckelordet lönsamhet vilket vi anser har en 
stark koppling till effektivitetstanken. Vidare kommunicerar Vattenfall hållbar 
utveckling, ansvar och investeringar vilket vi anser motsvaras av nyckelorden 
framtid, CO2 och teknik i E.ON:s rapport. En skillnad som kan urskiljas är E.ON:s 
syn på vikten av utbildning i samhället vilket helt saknar motsvarighet i Vattenfalls 
praktiska hållbarhetsarbete. En annan skillnad är att Vattenfall talar om betydelsen av 
förtroende och dialog med bolagets omgivning vilket ej framkommer i E.ON:s 
rapport.  
 
 
 

5.5 Nyckelorden i ett större sammanhang 

 

5.5.1 Institutionell teori samt teorin om intressenter och legitimitet 

Den institutionella teorin studerar och söker förklaring kring huruvida företagets 
handlingar är tillmötesgående gentemot det omkringliggande samhället. Det framgår 
tydligt att både E.ON och Vattenfall fokuserar på intressenterna i sina respektive 
hållbarhetsredovisningar. Företagen söker genom rapporterna skapa förtroende och 
dialog med sin omgivning genom att kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Hade 
rapporterna enbart syftat till att informera det egna bolaget hade intressenternas 
betydelse troligtvis inte tydliggjorts på samma sätt.   
 
Institutionell teori kan ge förklaring till hållbarhetsredovisningarnas skillnader och 
likheter. Begreppet isomorfism söker ge förståelse för hur organisationer tenderar att 
efterlikna varandra. Enligt tanken om isomorfism påverkas det statliga bolaget 
Vattenfall av så kallade ”tvingande krafter” genom lagkrav samt politiska 
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påtryckningar som påverkar bolagets hållbarhetsredovisning. Dessa lagkrav omfattar 
inte det privatägda bolaget E.ON. Dock kan påpekas att det omkringliggande 
samhällets förväntningar på bolagets rapportering borde vara så starka att de kan 
betraktas som tvingande i sig. Annars är normativa krafter något som kan påverka 
rapporteringen genom att bolagen använder ”det rätta sättet” att rapportera på enligt 
branschen eller outtalade moraliska plikter. Vi kan även tänka oss att bolag tenderar 
att efterlikna varandra enligt isomorfismens imiterande kraft. Större bolag kan 
påverkas starkt av tvingande och normativa krafter där imitation hamnar i 
skymundan.  
 
Enligt Artsberg (2003) är organisationer begränsade i sina handlingar av det 
omkringliggande samhällets värderingar och ideologier. Dessa begränsningar innebär 
att bolagen ej kan agera fritt enbart utifrån egen vinning. Ett elbolag kan exempelvis 
inte investera fritt i omtvistade energikällor utan att riskera att samhället vänder dem 
ryggen. Detta exemplifieras i textanalysen av Vattenfalls hållbarhetsrapport från år 
2008, där beskrivning finns angående bolagets investeringar i ett nytt kolkraftverk i 
Tyskland.  Rapporten ägnar flertalet sidor åt att beskriva denna investerings alla 
positiva sidor vilket inte hade behövts om bolaget inte hade varit begränsat av 
samhället runtomkring. Kolkraftverk har betydande koldioxidutsläpp vilket innebär 
miljöpåverkan, även om utsläppen reducerats betydligt med modern teknik. 
Vattenfall menar att utsläppen är av liten omfattning, och att fördelarna med 
kolkraften därmed överväger. Dock är många intressenter väl medvetna om att det 
genom kolkraft uppkommer en påverkan på miljön som kan undvikas med hjälp av 
alternativa energikällor som vatten- eller vindkraft, och därmed uppstår 
begränsningar i Vattenfalls agerande. 
 
Intressentteorin behandlar företagets relation till sin omgivning, där det finns ett 
ömsesidigt beroendeförhållande mellan företaget och dess primära intressenter. Detta 
beroendeförhållande grundas vanligtvis i någon form av resursutbyte. El- och 
energibranschen förser sin omgivning med el och energi i utbyte mot någon form av 
ekonomisk prestation. I hållbarhetsrapporterna kommuniceras vikten av en 
välfungerande relation med bolagens omgivning. Nyckelord som ansvar, intressenter 
och dialog framkommer återupprepade gånger i de studerade rapporterna. Därför 
uppfattar vi att bolagen i undersökningen värderar denna relation högt och att de 
strävar efter att upprätthålla en välfungerande relation med sin omgivning. Det 
framgår tydligt att hållbarhetsrapporterna tas fram i intressenternas intresse.  
 
Vidare tänker vi oss att det finns ett samband mellan elbranschens miljöpåverkan och 
hållbarhetsarbetets omfattning. På grund av elbranschens stora miljöpåverkan krävs 
betydande uppoffring och arbetsinsats från bolagens sida för att hålla intressenternas 
informationskrav tillgodosedda. Därigenom erhålls en bra grund för att etablera en 
god relation till bolagens omgivning.  
 
Enligt legitimitetsteorin tilldelas och bedöms legitimitet av utomstående parter och 
dessa kan bedöma företagets legitimitet på olika sätt utifrån eget intresse. Genom att 
kommunicera sitt hållbarhetsarbete till omgivningen kan legitimitet erhållas. Vi 
tänker oss att hållbarhetsrapporternas omfattning styrs av intressenternas olika 
intressen där rapporternas vidd försöker täcka in så många intressen som möjligt. 
Därav kan hållbarhetsrapporterna inte enbart riktas mot exempelvis aktieägare eller 
kunder, utan rapporterna måste omfatta hela samhället i stort. Hållbarhetsarbete kan 
därigenom betraktas som en kommunikationskanal för att bibehålla eller återställa 
företagets legitimitet. Genom hållbarhetsredovisning kan företagen både tillmötesgå 
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intressenternas informationskrav och försöka övertyga intressenterna om fortgående 
hållbarhetsarbete. Därigenom kan företagsledningen påverka och eventuellt förmå 
intressenterna att fortsätta stödja företaget.  
 
Legitimitet tilldelas bolagen då samhällets normer och värderingar tillgodoses. Detta 
kan vara en anledning till att det internationella ramverket GRI används. För 
företagen kan det vara en trygghet att följa detta regelverk då rapportering enligt GRI 
förmodligen innehåller den information som samhället önskar. Om riktlinjerna 
efterlevs minskar risken att ett gap uppstår mellan bolagens rapportering och 
samhällets förväntningar. GRI kan således betraktas som ett användbart verktyg i 
jakten på att erhålla legitimitet. Både Vattenfall och E.ON följer numera riktlinjerna 
från GRI vilka i sig är mycket omfattande. Dock utgör den GRI-baserade 
informationen en begränsad del av hållbarhetsrapporterna där övrig 
hållbarhetsinformation tar störst plats. Detta är ytterligare ett tecken på att bolagen 
försöker legitimera sig gentemot sin omgivning. Riktlinjerna från GRI kan användas 
som en grund där kompletterande information utifrån bolagens eget tycke och smak 
kan förse bolagets intressenter med ytterligare information och därigenom kan 
legitimitet erhållas. 
 
Enligt legitimitetsteorin kan hållbarhetsredovisning betraktas som ett verktyg för att 
hantera och tillmötesgå krav från företagets intressenter och därigenom kan 
legitimitet erhållas från bolagets omgivning. Ett gediget hållbarhetsarbete kan 
förbättra legitimiteten medan ett sämre kan ha motsatt effekt. I elbolagens strävan 
efter att erhålla legitimitet från samhället är hållbarhetsredovisningen av primär 
betydelse. Rapporterna skrivs till intressenterna som ett sätt att vårda relationen, 
vilket framkommer i samtliga studerade rapporter från E.ON och Vattenfall. Att 
betraktas som ett legitimt företag är en övergripande målsättning och hade strävan 
efter legitimitet inte varit så stark hade förmodligen hållbarhetsarbetet inte haft 
samma utformning som idag.  
 
 

5.5.2 Tidigare forskning 

 
Hållbarhetsredovisning ur ägarperspektiv 
I artikeln An examination of social and environmental reporting strategies undersöks 
tre kanadensiska elbolag med utgångspunkten statligt kontra privat ägande, vilket 
tidigare beskrivits i den teoretiska referensramen. Av de bolag som undersöks är två 
statligt ägda och det tredje privatägt. Enligt studiens resultat har de statligt ägda 
bolagen mer omfattande hållbarhetsrapporter än det privatägda, vilket enligt artikeln 
bland annat beror på politik och redovisningsskyldighet som omfattar statligt ägda 
bolag. Dessutom visar undersökningen i artikeln att ju större bolag, desto mer 
komplex och utbyggd hållbarhetsredovisning.  
 
I vår undersökning jämförs det statliga bolaget Vattenfall mot det privatägda bolaget 
E.ON. Vattenfall har, i egenskap av statligt bolag, lagstadgade krav på hur 
hållbarhetsredovisningen skall utformas, samt vilken information som skall finnas 
tillgänglig i rapporten. E.ON däremot kan utforma sin redovisning mera fritt. Båda 
bolagen följer det internationella ramverket GRI för sina senaste rapporter. Vattenfall 
har detta som krav och E.ON har själva valt att använda GRI, troligtvis för att det är 
det mest använda ramverket för hållbarhetsredovisning, och det förväntas av de 
största bolagen att de skall följa detta. Eftersom båda bolagen följer GRI är 
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hållbarhetsredovisningarna relativt lika och vi kan, till skillnad från resultatet i 
artikeln, inte se någon tydlig tendens att statligt ägande bidrar till mer omfattande 
rapporter än motsvarande från bolag i privat ägo. Vad vi kan se är att samtliga 
rapporter, Vattenfalls från år 2004 och 2008, samt E.ON:s för samma år, är mycket 
omfattande och att de har utvecklats med tiden.   
 
Båda bolagen i vår studie är stora och har, helt i enlighet med artikeln, mycket 
komplexa och omfattande hållbarhetsrapporter. Företag i energibranschen har en 
ansenlig påverkan på både samhälle och miljö, och därmed kan det tyckas att ”ju 
större elbolag, desto större ansvar”. Detta kan vara en anledning till att stora bolag har 
större krav, både uttalade och outtalade, på att tydligt och omfattande beskriva sitt 
hållbarhetsarbete.  
 
 
Hållbarhetsredovisningarnas språk 
Artikeln The language of US corporate environmental disclosure behandlar språket i 
publicerade hållbarhetsredovisningar.  Artikelförfattarna menar att bolagen på ett 
medvetet sätt kan använda språket i rapporterna för att framställa hållbarhetsarbetet 
på ett fördelaktigt sätt gentemot sina intressenter. Genom de nyckelord som vi vaskat 
fram genom vår textanalys är det tydligt att bolagen framhäver positiva nyheter och 
händelser. Arbete eller realiteter med en negativt klingande karaktär kommer helt 
klart i skymundan. Av de totalt femtiotalet nyckelord som vi plockat fram i analysen 
av de fyra utvalda rapporterna har samtliga en positiv klang, vilket tydligt signalerar 
att det är kommunikation av positiva händelser som fyller rapporterna. Händelser av 
mer negativ karaktär kommuniceras inte alls i samma utsträckning. 
 
Både Vattenfall och E.ON är bolag som i elbranschen ligger i framkant vad gäller 
hållbarhetsarbete och dess rapportering, och de båda bolagen kan anses vara av 
betydande storlek i energibranschen. Resultatet i den omnämnda artikeln visar att 
större, äldre och mer vinstdrivande företag som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor, 
använder ett tryggare och säkrare språk i sin redovisning. Däremot tenderar mindre  
bolag som inte arbetar så aktivt med hållbarhetsarbete att använda ett mer 
optimistiskt språk och en ”lättare” ton i sina beskrivningar. Då de undersökta 
företagen generellt liknar varandra, med avseende på storlek och omfattning på 
hållbarhetsarbetet, är det svårt att säga något om skillnaden i språk med utgångspunkt 
i artikelns resultat. Dock har vi fått känslan av att båda bolagen kommunicerar sitt 
ansvar för miljö och omgivning på ett betydande sätt, vilken kommunicerar trygghet 
och säkerhet och kan tänkas vara motsatsen till ett språk av lättare karaktär.  
 
 
Hållbarhetsredovisning enligt Artsberg 
Branscher med omfattande miljöproblem har enligt Artsberg (2003) den mest 
utvecklade miljöredovisningen och det finns stora skillnader i företagens ambitioner 
då hållbarhetsredovisningar utvecklas på frivillig grund. Eftersom denna studie 
behandlar hållbarhetsredovisning framtagna av ett statligt och ett privat bolag kan vi 
inte komma fram till samma resultat som Artsberg (2003) då bolagens 
ägarförhållande spelar roll för hur arbetet med hållbarhetsfrågor skall ske. Vi kan 
dock, med tanke på rapporternas omfattning, konstatera att båda bolagens ambitioner 
för hållbarhetsarbetet är höga oberoende av bolagens ägarförhållande.  
 
Vattenfall och E.ON är stora aktörer inom energibranschen, en bransch som präglas 
av betydande miljöpåverkan. Det är tydligt att hållbarhetsarbetet är omfattande inom 
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båda dessa bolag och hållbarhetsrapporteringen är mycket omfångsrik. Från år 2004 
till 2008 har rapporternas omfattning ökat något, men framförallt är det rapporternas 
innehåll som förändrats. År 2008 ägnades en betydande del av rapportens innehåll till 
beskrivningen av efterlevnaden av GRI:s regelverk både hos Vattenfall och E.ON. År 
2004 var beskrivningen av detta mycket kortfattat i Vattenfalls rapport medan E.ON 
inte alls följde GRI förrän år 2007 för sitt hållbarhetsarbete.  
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6. Slutsats 
 
 

edan kopplas uppsatsens resultat ihop med studiens syfte och avsnittet behandlar 
de slutsatser som författarna under arbetets gång kommit fram till.  

 
 
För att tydliggöra kopplingen mellan uppsatsens syfte och slutsats, inleds kapitlet 
med en upprepning av studiens syfte. 
 

Undersökningens syfte är att studera hållbarhetsredovisningar 
publicerade av elbolagen Vattenfall och E.ON. Med hjälp av en 
textanalys där nyckelord tas fram ur texten, söks en djupare förståelse 
för hållbarhetsredovisningarnas kommunicerade budskap. 

 
 
Innehåll & budskap 
I textanalysen av de utvalda hållbarhetsredovisningarna har nyckelord valts ut från 
texten. Nyckelorden har varit ord som enligt författarnas uppfattning övergripande 
beskrivit vad som kommunicerats i texten, eller ord som återupprepats i löpande text. 
I analysen framgår sedan att några ord kan ha liknande innebörd, och en slutsats som 
kan dras utifrån detta är att i stort sett samma budskap levereras trots att nyckelorden 
är olika.  
 
I denna undersökning har vi valt att dela upp de undersökta hållbarhets-
redovisningarna i tre delar för att tydliggöra samt underlätta vid jämförelser. En 
iakttagelse som vi gjort efter att analysen genomförts är att rapporternas delar inte 
alltid stämmer överens. Exempelvis har det framkommit att det som kommuniceras i 
den inledande kommentaren från bolagets högsta beslutsfattare inte alltid 
återkommer i bolagets vision och strategi, eller i beskrivningen av hållbarhetsarbetet 
i praktiken. Det praktiska arbetet stämmer heller inte alltid överens med bolagens 
vision och strategi. 
 
Det framgår tydligt i undersökningen att båda bolagen understryker intressenternas 
betydelse. I samtliga av studiens hållbarhetsredovisningar framkommer att 
rapporterna tagits fram i intressenternas intresse, och både Vattenfall och E.ON söker 
genom rapporterna skapa förtroende och dialog med omgivningen. Vi drar slutsatsen 
att intressenternas betydelse för bolagen är helt avgörande för hållbarhets-
rapporternas utformning.  
 
Efter att hållbarhetsredovisningar från Vattenfall och E.ON har analyserats kan vi dra 
slutsatserna att båda bolagen vill framstå som ledande i elbranschen, samt att båda 
vill framstå som ansvarstagande, trygga och förtroendeingivande. Det ägnas stort 
utrymme i rapporterna till att förklara och beskriva bolagens påverkan på miljö och 
samhälle, men allt beskrivs med positiva tongångar. De stora påverkningarna på 
miljön beskrivs exempelvis grundligt, men det som framkommer i beskrivningarna är 
hur bolagen arbetar med förebyggande åtgärder och långsiktigt perspektiv, mer än 
förklaringar som behandlar hur mycket elbranschen faktiskt påverkar miljön idag.  
 
Ytterligare en slutsats som kan dras är att värderingar och normer från bolagens 
omgivande samhällen sätter gränser för företagen. För att bolagen skall ha möjlighet 

N 
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att endera erhålla eller upprätthålla sin legitimitet krävs att företagen agerar enligt 
samhällets förväntningar, och inom dessa gränser. Eventuella övertramp medför ett 
sargat förtroende och påverkar därmed bolagets anseende och legitimitet, vilket kan 
innebära förödande skada för företaget.  
 
 
Hållbarhetsredovisningens omfattning & förändring över tid 
Samtliga hållbarhetsredovisningar i undersökningen är mycket omfattande. Även om 
ramverket GRI används är informationen som lämnas utöver dessa 
rekommendationer mycket omfångsrik. Vi drar slutsatsen att bolagens hållbarhets-
rapporter är så omfattande för att så många intressenter som möjligt skall få sina 
intressen tillgodosedda. Kraven från ett bolags intressenter kan skilja sig åt, då olika 
grupper av intressenter har behov av olika information. Hållbarhetsredovisningar kan 
därmed betraktas som en kommunikationskanal som används av bolagen för att 
upprätthålla eller återställa legitimitet.  
 
I undersökningen jämförs hållbarhetsredovisningarna över tid, från år 2004 fram till 
år 2008. Vissa skillnader har kunnat urskiljas, bland annat att rapporterna blivit mer 
omfattande, men även att bolagen väljer att fokusera på olika aspekter de olika åren. 
En förklaring till detta kan vara att bolagen påverkas av förändringar i omgivningen. 
Ett exempel är E.ON:s rapporter där det kommunicerade budskapet år 2004 handlade 
mycket om tillväxt och effektivitet, medan budskapet i 2008 års rapport mer 
behandlade ansvarstagande för samhälle och miljö. Denna förändring kan vara ett 
sätt för bolaget att anpassa sig till omgivningens förändrade preferenser, och på det 
viset erhålla legitimitet från intressenterna.   
 
 
Ägarperspektivet 
En aspekt av undersökningen var att studera skillnader och likheter i hållbarhets-
redovisningarnas utformning beroende på bolagens olika ägarförhållanden. I studiens 
resultat framgår inga direkta skillnader hänförbara till statligt och privat ägande. 
Däremot kan vi konstatera att bolagen påverkas olika av isomorfismens krafter på 
grund av olika ägarförhållanden. Det statligt ägda Vattenfall påverkas av så kallade 
”tvingande krafter”, då de genom sitt statliga ägande påförs lagkrav och politiska 
påtryckningar. E.ON som är privatägt påverkas främst av ”normativa krafter” som 
innebär att bolaget rapporterar enligt ”det rätta sättet”, enligt branschförväntningar, 
eller enligt outtalade moraliska plikter. Bolaget kan även påverkas av isomorfismens 
tvingande kraft genom samhällets förväntningar. Dessutom kan vi konstatera att båda 
bolagen i studien har höga ambitioner för sitt hållbarhetsarbete oavsett hänsyn till 
ägarperspektiv. 
 
 
Hållbarhetsredovisningarnas språk 
Tidigare forskning som behandlat språket i publicerade hållbarhetsredovisningar har 
konstaterat att positiva tongångar genomsyrar rapporterna. Denna företeelse kan vi 
bekräfta utifrån resultatet av vår studie, där framtagna nyckelord med positivt 
budskap såsom framtid, hållbar utveckling och förtroende var starkt framträdande 
och där inget av nyckelorden kommunicerar en direkt negativ innebörd eller klang. 
 
Vår studie kan varken bekräfta eller dementera tidigare forskning som menar att 
större bolag tenderar att använda ett tryggare språk i sina hållbarhetsrapporter. Vi kan 
se att studiens bolag använder ett språk som kommunicerar trygghet och säkerhet, 
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men att detta skulle vara tryggare och säkrare än mindre bolags språkbruk i 
hållbarhetsredovisningen kan vi ej uttala oss om utifrån vårt resultat.  
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7. Diskussion 
 
 
 

 diskussionen redogör författarna för sina egna reflektioner kring uppsatsen samt ger 
förslag till vidare forskning inom ämnet hållbarhetsredovisning. 

 
 
 
Denna studie har varit ett nytt sätt att problematisera kring hållbarhetsredovisning. Vi 
har tidigare inte träffat på något annat arbete som studerat två utvalda elbolags 
hållbarhetsredovisningar utifrån differentierade ägarförhållanden och förändring över 
tid. Vi har heller inte träffat på någon annan uppsats i ämnet hållbarhetsredovisning 
som tillämpat den kvalitativa metoden för textanalys ”open coding”. Vår generella 
uppfattning är att hållbarhetsredovisningarna är tämligen omfattande och 
innehållsrika. Då bolagen utvalda för studien är av betydande storlek i elbranschen 
och därigenom kan betraktas som föregångare inom ämnet hållbarhetsredovisning 
var vi inför studien väl medvetna om att hållbarhetsrapporterna kunde vara tämligen 
omfångsrika.  
 
Vår allmänna uppfattning efter studien är att allt arbete med hållbarhetsfrågor och 
ansvarstagande bottnar i tanken om att erhålla eller förbättra bolagets legitimitet. 
Tillsammans med fokusering på dess intressenter menar vi att hållbarhetsarbetet 
existerar på grundval av att bolagens strävan efter att bedömas som legitima. Vi ser 
det i närmaste självklart att bolagen arbetar mycket med ämnet för att omvärlden 
skall få god information om bolagets verksamhet och legitimitetssökande aktiviteter. 
Därigenom kan företagen eventuellt erhålla möjligheten till legitimitetsbedömning av 
samhället. Vi drar även en parallell till intressenternas krav på information. Det 
omkringliggande samhället tycks kräva att en viss standard och kvantitet med 
avseende på informationsutbudet skall finnas tillgängligt, och hade detta kravet inte 
varit så starkt hade hållbarhetsarbetet förmodligen inte varit lika omfattande som det 
är idag.  
 
Utifrån studiens resultat har tanken slagit oss att intressenternas krav på bolagens 
rapportering möjligtvis har förändrats från år 2004 till 2008. År 2004 ansågs det 
eventuellt mer legitimt att beskriva verksamhetens tillväxt och lönsamhet. Sedan år 
2004 fram tills idag har samhällets syn på företagande kanske förändrats. Numer 
måste bolagen eventuellt beskriva sitt ansvar för miljö och klimat utifrån ett 
långsiktigt perspektiv för att legitimitet förhoppningsvis skall erhållas. Vi tror oss 
veta att samhällets krav på bolagen har ökat och intressenterna är idag mer insatta i 
hållbarhetsfrågor. Intressenterna kräver nu mer än enbart en bra produkt och räknar 
med att bolaget tar ett betydande ansvar för sina handlingar. Framkommer det att ett 
bolag agerar oansvarigt har det en enorm negativ påverkan på verksamhetens 
anseende. Detta är något som bolagen i högsta grad vill undvika och därav är 
hållbarhetsarbetet så pass omfattande som dagens rapporter visar.   
 
Under arbetets gång har ytterligare en fundering dykt upp. Har omgivningens 
påverkan samt företagskulturen någon betydelse för hållbarhetsarbetet och dess 
utformning? Vi tänker oss att ländernas ”seder och bruk” säkerligen kan påverka 
bolagens företagskultur, vilket i sin tur kan ha ett betydande inflytande på hur 
hållbarhetsarbetet fortskrider och rapporteras. I textanalysen av Vattenfall och 

I 
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E.ON:s hållbarhetsredovisningar för år 2004 och 2008 har vi kommit fram till att det 
finns vissa skillnader i hur bolagen valt att kommunicera sitt arbete. I grunden menar 
vi att krav från bolagens direkta omgivning påverkar hur, och i vilken omfattning, 
bolagen arbetar med och kommunicerar sitt hållbarhetsansvar. Det ligger därigenom 
nära till hands att påpeka att omgivningen där bolagen verkar ha ett betydande 
inflytande på bolagens aktiviteter. Bolagen gör allt som står i dess makt i jakten på 
att erhålla legitimitet från omgivningen och dess intressenter, vilket kan anses vara 
den övergripande orsaken till att hållbarhetsredovisning och rapportering upprättas.  
 
 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Under arbetets gång har författarna funnit några nya frågor och funderingar kring 
hållbarhetsredovisning, vilka skulle kunna vara intressanta att undersöka vidare. 
 

� Att med utgångspunkt i artikeln ”The language of US corporate 
environmental disclosure” studera huruvida språket skiljer sig åt i publicerade 
hållbarhetsredovisningar mellan bolag där utvecklingen av hållbarhetsarbetet 
kommit olika långt. Förslagsvis kan en bransch vara intressant att studera. 

 
� Då denna studie studerat hållbarhetsredovisningar från två framstående bolag 

inom elbranschen skulle det kunna vara intressant att med metoden ”open 
coding” genomföra en liknande undersökning i en annan bransch.  
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