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SAMMANFATTNING  

Hållbarhetsfrågor som berör miljö och sociala aspekter växer allt mer i dagens samhälle 

och därför är hållbarhetsredovisningen ett sätt för företag att visa sitt arbete med 

hållbarhetsutveckling genom att arbeta med tydlig rapportering och uppföljning. 

Sverige har som första land i världen fattat beslut om att, från och med räkenskapsåret 

2008 ska alla statligt ägda företag presentera en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s 

riktlinjer. Syftet med denna uppsats var att identifiera och analysera reella händelser ur 

hållbarhetssynpunkt för Vattenfall utifrån ett medieperspektiv under perioden 2005-

2009. Vi valde att göra en innehållsanalys av ett företags hållbarhetsredovisningar över 

fem år som vi kopplade ihop med medierapportering för företaget under samma period 

för att se om det fanns några kopplingar mellan ämnena som media hade belyst. Vissa 

ämneskategorier visar på en ganska stark, positiv korrelation mellan hur den 

kvantitativa rapporteringen i media och hållbarhetsredovisningen har sett ut mellan 

åren. Trots allt är det svårt att fastslå att medierna har påverkat 

hållbarhetsredovisningens innehåll då det finns andra faktorer som kan ha orsakat det. 

Därför går det inte med säkerhet att fastslå att problemen med den mediala 

konformiteten har smittat av sig på företagets hållbarhetsredovisning. Slutsatsen av 

resultaten som har kommit fram genom empirin är att kategorierna 

miljöinvesteringar/energiomställningar, miljömål/miljöutveckling och politik/samhälle 

har ett relativt starkt samband mellan medierapporteringen och 

hållbarhetsredovisningen.  
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ABSTRACT 

Sustainability questions that concern the subjects of environmental and social aspects 

are increasing in today’s society, and therefore the sustainability report is a way for 

companies to show their work with sustainability development by working with a clear 

report and follow up. As the first country in the world, Sweden has decided, as from the 

financial year of 2008, that all governmental owned companies should present a 

sustainability report according to the guidelines of GRI. The aim of this essay was to 

identify and analyze actual events from a sustainability aspect for Vattenfall, from a 

medial perspective during the time period 2005-2009. We made a content analysis of 

one company’s sustainability reports during a time period of five years and we 

connected this to the medias reports of the company from the same period, to see if 

there were any connections between the subjects that media had elucidated. Some 

subject categories show a quite strong and positive correlation of how the quantitative 

reports in media and sustainability reports have appeared during the years. Despite that 

it is difficult to establish that media has affected the content of the sustainability report 

because of the fact that there are other reasons that might have caused it. Therefore it 

cannot be surely established that the problems with the medial conformity has been 

transferred into the company’s sustainability report. The conclusion from the result 

through the empirics is that the categories: environmental investments/energy adaption, 

environmental objective/environmental development and politics/society have a relative 

strong correlation between medias reports and sustainability reports.  
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1 INLEDNING 

Detta kapitel handlar om bakgrunden till hållbarhetsredovisning samt medial och 

politisk påverkan. Därefter följer en problemdiskussion, syfte och forskningsfrågor. 

1.1 Bakgrund 

Begreppet hållbar utveckling myntades enligt Sveriges riksdags hemsida i samband med 

”Our Common Future” Brundtlandkommissionens rapport 1987, där det även fastslogs 

att den ekonomiska utvecklingen är ohållbar (Sveriges riksdag, 2005). Enligt Löhman 

och Steinholtz accepterades slutgiltigt begreppet vid Brundtlandkommissionens möte i 

Rio 1992. Definitionen av hållbar utveckling är följande: ”Varaktig hållbar utveckling 

innebär att tillgodose dagen behov utan att äventyra kommande generationers förmåga 

att klara sina behov.” (Löhman & Steinholtz, 2003, s 21). 

 

Hållbarhetsfrågor som berör miljö och sociala aspekter växer allt mer i dagens samhälle. 

Människor är mer miljömedvetna och det allmänna intresset för miljöfrågor ökar. Det 

blir därför viktigare för företag och organisationer att kunna visa upp en hållbarhetsplan 

för sin framtida verksamhet. Hållbarhetsredovisning är ett sätt för företag att visa sitt 

arbete med hållbarhetsutveckling genom att arbeta med tydlig rapportering och 

uppföljning. Enligt en rapport från GRI (Global Reporting Initiatives) är syftet med 

hållbarhetsredovisning att mäta, presentera och ta ansvar gentemot intressenter inom 

och utanför organisationen (Global reporting initiatives). 

 

Regeringen skriver på sin hemsida att Sverige har som första land i världen beslutat att, 

från och med räkenskapsåret 2008, ska alla statligt ägda företag presentera en 

hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer. GRI:s riktlinjer är normgivande, 

internationella riktlinjer för hållbarhetsredovisning. GRI beskriver på sin hemsida 

(globalreporting.org) att deras organisation är en nätverksbaserad organisation som har 

banat väg för utvecklingen av världens mest använda, hållbara ramverk för rapportering 

som är bundet till ständig förbättring och tillämpning över hela världen. För att 

säkerställa högsta möjliga tekniska kvalitet, trovärdighet och relevans har 

rapporteringen utvecklats i samförstånd med deltagare från näringslivet, det civila 

samhället och professionella institutioner. Beslutet regeringen tog om nya riktlinjer för 

rapportering för statligt ägda företag innebär utökade krav på hållbarhetsinformation. 

Om en tydlig förklaring med motivering till avvikelsen anges kan dock företagen göra 

avvikelser från riktlinjerna. Styrelsen i de statligt ägda företagen bär ansvaret för att 

hållbarhetsredovisningen upprättas i enlighet med riktlinjerna. Hållbarhetsredovisning 

utgör tillsammans med övrig finansiell rapportering ett underlag för uppföljning och 

utvärdering (Regeringen, 2007). 

 

Enligt Mazza och Alvarez (2000) har medier, och då speciellt så kallade populärmedier 

(nyhetstidningar och magasin), de senaste tjugo åren ökat rapporteringen om ämnen 

inom styrning.  Populärpressen har samstämmigt bidragit till att bygga och 

institutionalisera styrning som ett populärt ämne. De har också gått bortom den ordinära 

spridningen av styrningens idéer till att legitimera idéer och bruk inom styrning. 

Konsekvensen är att populärpressen har fungerat som ett akademiskt komplement i 

produktionen av styrningsteorier (Alvarez & Mazza, 2000). 

 

Populärmedias roll i legitimeringen av styrningsteorier och dess bruk inverkar, enligt 

Barley, Meyer och Gash på produktionsstadiet i processen genom att forma behandlade 

ämnen tidigare än akademiska journaler (Barley et al. 1988).  
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Nyhetstidningar och magasin samspelar inte bara med ekonomiska institutioner genom 

att definiera grundläggande ståndpunkter av styrningsteorier utan sätter även ämnet för 

institutionerna att följa (Alvarez & Mazza, 2000). Enligt Alvarez beror en effektiv 

ledare inte bara på den allmänt erkända kunskapen som denne besitter utan också på 

social och personlig vishet om vilken kunskap som spelar roll. Därför beror den 

väsentliga styrningshandlingen på politik och taktik där ledare når medgivande genom 

socialt legitimerade handlingar snarare än rationella, självuppfyllande, ekonomiska 

handlingar (Alvarez, 1998). Legitimering beror på socio- kulturella processer som 

främjar institutionalisering och ökar sannolikheten till överlevnad (Meyer, Rowan, 

1977). Meyer och Scott menar att legitimering syftar till den grad av kulturell support 

som en organisation uppnår (Meyer och Scott 1984).   

 

Jesper Strömbäck, författaren till boken Makt och medier, skriver att ett synsätt inom 

det politisk-kommunikativa forskningsperspektivet är att kommunikation mellan 

politiska makthavare, medier och medborgare påverkar varandra (Strömbäck, 2000).
 

Enligt företaget Schibsteds hemsida äger de i dag de stora dagstidningarna Aftonbladet 

och Svenska dagbladet (Schibsteds.com). Familjeföretaget Bonnier skriver på sin 

hemsida att de är ägare av Expressen, Göteborgs- tidningen, och Dagens industri 

(bonnier.com). Enligt Bertil Jacobson (1995), författaren till boken Mångfaldens enfald, 

handlar likriktning i massmedia om subjektiva värderingar. Han menar att 

massmediernas chefer inte är oberoende utan att ägaren står redo att straffa om åsikterna 

går emot maktelitens. I boken skriver han även att den före detta chefredaktören på 

Moderna Tider, Göran Rosenberg, menar att likriktningen inom medierna är ett större 

hot än ägarmonopolet. Göran Rosenberg skriver i en artikel i tidningen Norden att det 

inte spelar någon roll om det är Stenbäck eller Bonniers som äger Expressen, det är 

journalistkårens konformitet som är det största hotet mot mediemångfald. Mediemakten 

handlar om en konform ideologi bland journalister. (Jacobson, 1995).  

1.2 Problemdiskussion 

Medierna sätter agendan för vad människor ska ha åsikter om och vad allmänheten 

anser vara viktiga frågor (McCombs, 2006). Det finns dessutom en konformitet bland 

mediekåren (Jacobson, 1995). Medierna ingår i de opinionsbildande grupperna som 

idag är en viktig intressentgrupp (Bruzelius, 2004). Dessa vill få uppbackning från 

redovisningsregler som främjar dem själva och deras intressen genom lobbying. För att 

nå effektivitet måste de dock kunna härleda förslagen till att de gynnar allmänheten 

(Artsberg, 2005). Styrningshandlingar handlar i stort om social legitimering (Alvarez, 

1998), att nå kulturell support för organisationen (Meyer och Scott 1984). Den första 

problemfaktorn kan uppstå om de ämnen och faktorer som ingår i den konformitet som 

de opinionsbildande grupperna, exempelvis media, utgår ifrån inte stämmer överens 

med vad som objektivt krävs för sann hållbarhet. Då detta även ger utslag på företag och 

organisationer, som genom sina styrningshandlingar strävar efter social legitimering, 

finns det risk att hållbarhetsredovisningarna som organisationer upprättar speglar 

konforma och politiskt korrekta normer och inte, per automatik objektiva 

hållbarhetsfaktorer. Den andra problemfaktorn är att det finns en risk att 

hållbarhetsredovisningens mätning, presentation och ansvarstagande gentemot 

intressenter inom och utanför organisationen sker på basis av ideologi och åsikter 

snarare än objektiva fakta. Dessa två faktorer gör att det finns en risk att företag sorterar 

ut vissa ämnen från medierapporteringen och tar med i hållbarhetsredovisningen, för att 

framställa sig i bättre dager. Det skulle innebära att företag utnyttjar den positiva 

publiciteten de får från media till att göra en positivare hållbarhetsredovisning. Många 

människor har då redan, under året, läst om händelserna i media och blivit påminda om 

allt bra som inträffat runt företaget.  
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De mer negativa händelserna och faktorerna blir kanske relativt mer marginaliserade i 

hållbarhetsredovisningen, jämfört med mediebelysningen av dessa ämnen. Dessa två 

problemfaktorer som i vissa fall skulle kunna lägga grunden för 

hållbarhetsredovisningen innebär problem då de i längden urholkar trovärdigheten för 

denna. Den främsta signalen på att hållbarhetsredovisningen kan ha följt 

medierapporteringen är att det finns ett starkt samband mellan hur de båda sett ut under 

ett visst år. Detta kan mätas med en så kallat korrelationsuträkning, där korrelationen 

visar på styrkan i sambandet. 

1.2.1 Forskningsfrågor 

 Följer hållbarhetsredovisningars innehåll den mediebelysning som ägt rum 

under det året som de är hänförbara till? 

 Hur ser korrelationssambanden, mediebelysning - hållbarhetsredovisning, ut för 

Vattenfall under åren 2005 – 2009, då informationen är uppdelat i nio 

kategorier: utsläpp/avfall, miljöinvesteringar/energiomställningar, 

miljömål/miljöutveckling, naturkatastrofer/driftstörningar, styrning/ledning, 

priser/konkurrens, ekonomiska resultat/mål, uppsägningar/anställningar och 

politik/samhälle? 

1.3 Syfte 

1. Syftet är att identifiera och analysera faktiska händelser ur hållbarhetssynpunkt 

utifrån ett medieperspektiv för perioden 2005 – 2009. 

 

2. Analysera innehållet i hållbarhetsredovisningar för perioden 2005 – 2009.  

 

3. Redogöra för eventuella samband mellan medierapporteringen och 

hållbarhetsredovisningarna. 

1.4 Avgränsning  

För att kunna utföra vår undersökning krävdes det att företaget har upprättat en 

hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer under fem år.  
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2 TEORETISK REFEREMSRAM 

I detta kapitel presenteras teorierna som ligger till grund för vår empiriska studie. Det 

inleds med CSR och sedan behandlas delar som intressentsynsättet, 

verklighetsuppfattning, teorier om redovisningens funktioner och avslutas med en 

analysmodell och diskussion. 

2.1 Corporate Social Responsibility – CSR 

Begreppet Corporate Social Responsibility innebär enligt Löhman och Steinholtz (2003) 

att företagen frivilligt integrerar miljömässiga och sociala aspekter i sin verksamhet 

utöver vad lagen kräver, vilket sker i samverkan med intressenterna (Löhman & 

Steinholtz, 2003). Johnson, Scholes och Whittington (2008) beskriver att CSR är 

företagens sociala ansvar och handlar om på vilket sätt en organisation överstiger 

minimala skyldigheter till intressenter som anges genom förordning (Johnson et al. 

2008). Löhman och Steinholtz (2003) anser att CSR kan ses som en kombination av tre 

olika delar, Corporate accountability (företagets ansvar), Substainability (hållbar 

utveckling) och Corporate Governance (hur företaget drivs). Författarna menar vidare 

att CSR har växt fram som en tolkning av de tre delarna, vilket gör det mer omfattande 

än vad som faktiskt ingår i begreppet (Löhman & Steinholtz, 2003). Enligt Adaeze 

(2009)  är CSR ett område med betydande konsekvenser för den akademiska världen, 

näringsliv och samhälle. Författaren menar att företagets sociala ansvar (CSR) kan 

variera i betydelse, det betyder inte alltid samma sak för alla. För en del kan det vara det 

juridiska ansvaret medan andra helt enkelt jämställer det med välgörande bidrag. Vissa 

tolkar det som social medvetenhet och en del människor ser det som en synonym för 

legitimitet i samband med tillhörighet, korrekthet och validitet (Adaeze, 2009).  

 

Frankental (2001) drar slutsatsen att företagens sociala ansvar är en uppfinning av PR 

och att detta innebär att företagets sociala ansvar endast kan ha ett verkligt innehåll om 

den bland annat omfattar alla intressenterna i ett bolag, om den stärks genom ändringar i 

bolagsrätten för samhällsstyrning, om dess definitioner avser målen för social ekologisk 

hållbarhet, om den är öppen för offentlig granskning samt om detta är inbäddat i hela 

organisationen (Frankental, 2001). 

 

Löhman (2003) förklarar att de företag som arbetar med CSR ofta väljer att benämna 

arbetet och resultatet ”hållbarhetsredovisningar”. Det är där företaget redovisar 

resultatet av deras arbete med ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor. Vidare 

menar författarna att det är vanligt att företagets agerande, värderingar och andra 

principer redovisas. Det kan uttryckas som att företaget redovisar vilka resultat som 

uppnåtts och även sina skäl att approchera CSR (Löhman et al. 2003). 

2.2 Intressentsynsättet 

2.2.1 Företagets intressenter 
I boken Integrerad organisationslära av Bruzelius och Skärvad (2004) beskrivs det så 

kallade intressentsynsättet, grundat av Chester I. Barnard 1938. Där är en jämvikt i 

förhållandet mellan organisation och omgivning central. För att uppnå denna jämvikt 

måste företagets ledning ständigt omformulera mål så att de överensstämmer med de 

krav som ställs från omgivningen och intressenter. Det som kännetecknar ett företags 

intressenter är att de har ett ömsesidigt beroendeförhållande eller en utbytesrelation med 

företaget. De kan vara andra grupper och organisationer, såväl som enskilda individer. 

Intressenterna behöver få sina behov tillfredsställda av företaget. Företaget behöver i sin 

tur få med intressenterna i verksamheten.  
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De opinionsbildande grupperna har blivit en viktig kategori bland intressenterna. De 

ställer ett tryck på företag och påverkar dem ofta i olika riktningar. Opinionstrycket 

upphör då åtgärder från företaget lovat att vidtas eller då de faktiskt har företagits för 

tillmötesgående med de opinionsbildande grupperna. För att företagets verksamhet ska 

kunna fungera utan problem måste de olika intressenterna vara villiga att arbeta 

tillsammans med företaget (Bruzelius och Skärvad, 2004). 

 

 

Figur 1: Företaget och dess intressenter (Bruzelius och Skärvad, 2004) 

2.2.2 Principal – agentteorin 
Bruzelius och Skärvad (2004) går i Integrerad organisationslära in på Principal – 

agentteorin. Denna används bland annat för att förstå relationen mellan två aktörer. 

Detta kan kopplas till intressentsynsättet, där en part vill få ett arbete utfört (principalen) 

och den andra vill ta på sig arbetet (agenten). Principalen vill ha någonting från agenten 

som i sin tur vill belönas för detta (Bruzelius och Skärvad, 2004). Enligt Casadesus-

Masanell (2004) är förtroendet mellan principal och agent en viktig faktor som 

underlättar sociala och ekonomiska samspel (Casadesus-Masanell, 2004). I boken 

Redovisningsteori– policy och – praxis av Artsberg (2005), beskrivs att teorin utgår 

ifrån att aktörerna är rationella och nyttomaximerande. Relationen mellan agent och 

principal är dock konfliktartad. Agenten vill öka sina egna fördelar på bekostnad av 

principalens. Det kan handla om att agenten vill framstå som bättre än vad som i själva 

verket är fallet eller om direkta ekonomiska konsekvenser. En slutsats i teorin är att 

förekomsten av flera redovisningsalternativ att beskriva samma affärshändelse härrör 

från att olika aktörer vill minska riskerna för dem själva. De olika intressenterna 

kommer att försöka få uppbackning från redovisningsregler som främjar dem själva och 

deras intressen genom lobbying. För att nå effektivitet måste de dock kunna härleda 

förslagen till att de gynnar allmänheten (Artsberg, 2005). 

 

Mellemvik, Monsen & Olson (1988) skriver att relationen mellan principalen och 

agenten medverkar i redovisningen, där agenten rapporterar hur denne har lyckats 

tilldela resurser och resultat från utförda aktioner. Här måste antas att informationen 

som principalen tagit emot är trovärdig och rimlig. Utan en rimlig och trovärdig 

information har inte principalen någon möjlighet att kontrollera agenten. Trovärdig 

information i redovisningsrapporter borde göra det möjligt att tilldela resurser 

effektivitet (Mellemvik et al. 1988).  
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2.2.3 Intressenterna och företagets målformulering 
Huvudmannen har, enligt Bruzelius och Skärvad (2004), som regel makten att skapa 

företagets mål då verksamheten startas. I ett redan etablerat företag är det dock, enligt 

intressentsynsättet, ledningen i företaget som har mer att säga till om i 

målformuleringen. Ledningen måste beakta såväl huvudmannens som övriga 

intressenters krav. Intressenterna påverkar målen genom viljan och makten att styra 

kraven. Ledningen måste bedöma genom avvägning vad som är möjligt och ens 

önskvärt att uppnå (Bruzelius och Skärvad, 2004). 

2.2.4 Diskussion: Koppling till mediebilden och hållbarhetsredovisning  
Media är en kategori som räknas till de opinionsbildande grupperna. I och med att 

företaget behöver medias uppbackning och bekräftelse för att upprätthålla en god bild 

av företaget är riskerna stora att de rättar sig efter vad som skrivs i medierna. Detta kan 

innebära att ledningen behöver omformulera sina mål så att de stämmer överens med de 

krav som medier informellt kräver genom dess val av nyheter, vinklingar och 

ståndstagande. Detta kan också ses som ett tryck på företaget från de opinionsbildande 

medierna. Ett företag kan tvingas, eller välja, att anpassa sin hållbarhetsredovisning 

utifrån vad medierna kräver eller efterfrågar. 

 

Kopplat till Principal – agentteorin (Artsberg, 2005), kan agenten ses som företaget och 

principalen som medierna Agenten tar på sig att göra någonting, exempelvis redovisa 

miljöpåverkan och hur den genusrelaterade jämlikheten i företaget fortlöper. Principalen 

gynnas genom att detta backar upp dennes ideologiska eller sociala grundprinciper. Det 

kan även tänkas finnas ett motsatsförhållande där medierna är agenten och företaget är 

principalen. Medierna tar då på sig uppdraget att belysa företaget på ett fördelaktigt sätt. 

Som belöning tar företaget upp de frågor som media håller som viktiga i sin 

hållbarhetsredovisning. 

2.3 Verklighetsuppfattning 

2.3.1 Triangulära relationer 
Enligt Lippman, författaren till boken Public opinion från 1922, finns det relationer 

mellan verkligheten, betraktarens bild av verkligheten och betraktarens reaktion på den 

bilden av verkligheten denne får. Han menar att det snarare är bilden av verkligheten 

som lägger grunden till handlingar än den faktiska sanningen. Människor tar saker för 

givet utan att reflektera över dem. Det är istället kommunikation och information från 

media som i stora drag skapar människors åsikter. Lippman kallar den värld i 

människors huvuden som sträcker sig bortom den egna erfarenheten för pseudomiljö. 

Den består av saker människor har uppfattningar och tankar om men som ligger utanför 

personen och dennes erfarenheter. Då denna pseudomiljö utgör grunden för människors 

reaktioner får den verkan på beteendet, konsekvenserna, handlingar och därmed på den 

faktiska verkligheten. Slutsatsen är att om någonting definieras som verkligt så blir det 

en subjektiv verklighet (Lippman, 1922). 

2.3.2 Dagordningsteorin 
Författaren till boken Makten över dagordningen, och en av huvudmännen till 

dagsordningsteorin, Maxwell McCombs (2006) menar att själva idén bakom teorin är 

att medierna har en sådan makt att de kan påverka vad allmänheten anser vara viktiga 

frågor. Om inte vad människor tycker så åtminstone vad de har åsikter om. En 

undersökning gjord av McCombs samt Donald Shaw testade sambandet mellan de 

politiska områden som uppmärksammats mest i medier under en period och vad 100 

ovissa väljare ansåg vara de viktigaste frågorna. Resultatet blev en närmast perfekt 

korrelation mellan vad som rapporterats och vad som ansågs viktigt.  
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Resultatet kan dock tolkas i ett motsatsförhållande där allmänheten påverkar 

medierapporteringen. Därför gjordes en ny undersökning där ett antal personers åsikter 

jämfördes mellan fem månader och kopplades ihop till medierapporteringen under 

samma period. Korrelationen blev inte lika stark som i det första testet men visade dock 

tydligt sambandet att medierapporteringen påverkar allmänhetens opinioner. Resultatet 

bevisade att media gör stor påverkan på pseudomiljön i Lippmans förhållningsteori. Det 

vill säga att det finns en verklighet, bilder av denna samt reaktioner och handlingar som 

påverkas utav dessa bilder (McCombs, 2006).  

2.3.3 Diskussion: Koppling till mediebilden och hållbarhetsredovisning 
Enligt Lippmans relationsteori behöver företaget inte beakta om någonting är 

verklighet, det räcker med att det beaktas som en bild av verklighet för att det ska vara 

en subjektiv verklighet och ingå i den så kallade pseudomiljön. Det räcker således att 

det finns en verklighetsbild av att vissa saker bör ingå i hållbarhetsredovisningen och 

dess relativa omfattning för att rättfärdiga ett faktiskt beslut om detta. Enligt 

dagordningsteorin kan medierna i stort bestämma vad allmänhetens pseudomiljö ska 

bestå av genom att begränsa och välja hur rapportering och vinkling ska se ut (Lippman, 

1922). Medierna kan alltså få allmänheten att ställa vissa tryck och krav på företag och 

dess hållbarhetsredovisning. 

2.4 Teorier om redovisningens funktioner 

Det finns ett flertal teorier om vad redovisningen har för funktioner samt hur dessa bör 

utformas. Flera av dessa kan användas för att hjälpa till att förklara 

hållbarhetsredovisningen och dess koppling till medierapportering. 

2.4.1 Redovisningsfunktioner enligt Hayes 
I en vetenskaplig artikel publicerad i Accounting, Organisations and Society 1983 

beskriver David Hayes hur begreppen bokföring/redovisning vidgats till att innefatta 

reaktioner på transaktioner och dess resultat, tillsammans med de mer traditionella 

uppgifterna att koda, sammanfatta och rapportera finansiella transaktioner. Hans teori 

om redovisning fokuserar snarare på organisation än ekonomi. Detta bidrar med en 

alternativ förklaring som han menar är kraftigare än agentteorin. En viktig del i att 

organisera utgår ifrån att uppnå en samstämmighet av världsbild och social verklighet, 

detta menar han ställer ett krav på ett gemensamt språk för samstämmighet. Om detta 

gemensamma språk uteblir kan vägen till konsensus bli mycket kostsamt och utdraget. 

Det finns risk att det aldrig uppnås över huvud taget. Hayes skriver att redovisning som 

ett kommunikationsinstrument skapar överflöd och mening genom att skänka en rik 

beskrivning av världsbilden. Hayes beskriver myter som ett instrument att förstå 

världen. De ger en färdigpaketerad och simpel förklaring till komplexa fenomen. Detta 

för att individerna ska slippa söka dessa svar själva. Ett exempel på en sådan myt är 

styrningsredovisning. Hayes skriver att en av de viktigaste uppgifterna för 

styrningsredovisning är att uppvisa en bild av en organisation genom att avgränsa de 

saker som redovisas. Den tolkar selektivt den externa världen genom att bara redogöra 

för vissa specifika händelser vilket påverkar organisationen och bilden på den. Detta 

bidrar med en viss säkerhet som tenderar att få saker utförda. En annan funktion Hayes 

tilldelar redovisningen är rationalitet. Där menas att redovisning av tidigare resultat 

lägger basen för tolkning och förklaring till handlingar i framtiden ifall framtiden är 

osäker (Hayes, 1983).  

2.4.2 Redovisningsfunktioner enligt Tinker 
Tony Tinker redogör för sin ståndpunkt i en artikel publicerad i Accounting, 

Organisations and Society 1991.  
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Han menar att redovisningsteori/metod och teoriposition är en del av den sociala 

verkligheten. De är socialt konstruerade och därmed inte nödvändigtvis den objektiva 

sanningen. I denna socialt konstruerade verklighet finns det flera intressegrupper som 

har en stor påverkan. Detta på grund av att sanningen är oundvikligt inbakad i socialt 

handlande. Tinkers modell kritiserar den allmänt rådande redovisningsbilden att 

redovisningen sanningsenligt förmedlar verkligheten. Redovisningen fungerar istället 

som ett instrument att förmedla den subjektiva, socialt konstruerade verklighet som 

råder för tillfället (Tinker, 1991). 

2.4.3 Redovisningsfunktioner enligt Salomons 
David Salomons skriver i en artikel publicerad i Accounting, Organisations and Society 

1991 att revisorer och redovisare måste fungera som journalister. De ska, liksom 

journalister rapportera om verkligheten, inte skapa den. De ska redovisa information 

som är oberoende från omgivningen och inte utgår från partiskhet. Redovisaren ska inte 

försöka förändra samhället, rapporteringen ska istället vara neutral i sin beskrivning och 

rapportering. Utan denna opartiskhet skulle trovärdigheten för redovisningen gå förlorad 

och då skulle informationen vara värdelös. Enligt Salomons finns det människor som 

försöker att påverka redovisningen. Men om detta innebär att redovisningen ses som 

subjektiv, förlorar den sitt neutralitetskriterium. Utan neutralitetskriteriet tappar 

redovisningen sin funktion som informationsförmedlare. Vissa saker anser dock 

Salomons att redovisningen inte täcker upp, exempelvis samhällskostnader för 

miljöföroreningar. Denna information bör tas fram i en särredovisning (Solomons, 

1991).  

2.4.4 Diskussion: Koppling till mediebilden och hållbarhetsredovisning 
Hållbarhetsredovisning kan mycket väl vara en stor del i de reaktioner på transaktioner 

som Hayes organisatoriska synsätt på redovisning beskriver. Hållbarhetsredovisningen 

berättar den historia som siffrorna inte alltid kan förmedla. Med utgångspunkt i Hayes 

teori om ett gemensamt språk för samstämmighet kan hållbarhetsfrågor vara en viktig 

faktor för att förmedla en samstämmighet av världsbild och social verklighet(Hayes, 

1983). Då de flesta människor i dagens samhälle står bakom de åsikter som 

hållbarhetsfrågorna ligger till grund för kan det tänkas att hållbarhetsredovisningen 

fungera som en ideologisk samlingspunkt i och utanför organisationen, ett gemensamt 

språk. Detta ger en önskad intern och extern bild av företaget. Den kan även tänkas 

användas som ett instrument för att förmedla en myt. Hållbarhetsredovisning som myt 

kan användas som en färdigpaketerad och simpel förklaring till komplexa fenomen. 

 

Tinkers och Salomons olika teorier ger egentligen en enda dikotom diskurs där 

redovisningens objektivitet kontra subjektivitet diskuteras. Om betraktaren utgår från 

Salomons teori är en eventuell koppling mellan journalism och redovisning inget 

problem då båda förmedlar verkligheten, inte skapar den. Hållbarhetsredovisningen kan 

tas upp som särredovisning och fungera som ett sätt att täcka upp det som klassisk 

redovisning inte förmedlar (Salomons, 1991). Om däremot Tinkers teori används som 

utgångspunkt blir användande och tolkning av hållbarhetsredovisningens funktioner 

mycket mer komplex. Redovisningen och dess element är då inte objektiva och 

neutrala. De fungerar mer som ett instrument för att sprida den bild av verkligheten som 

avsändarna vill förmedla (Tinker, 1991). Det kan gälla medier som avgränsar och 

vinklar information om hållbarhetsfrågor samt företaget som rapporterar om den 

information som de vill ska bygga upp en socialt konstruerade bild av 

företaget/verkligheten.  
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3 METOD 

Detta kapitel behandlar hur vi har gått till väga med vår uppsats, hur och varför saker 

och ting har gjorts. De delar som behandlas är metodsynsätt, forskningsansats, 

litteraturstudie, val av företag och media, innehållsanalys och metodproblem. 

3.1  Metodsynsätt 

Vi valde att göra en så kallad innehållsanalys av ett företags hållbarhetsredovisningar 

över fem år som vi kopplade ihop med medierapporteringen för företaget under samma 

period. Där ville vi undersöka eventuella kopplingar mellan ämnena som media och 

hållbarhetsredovisningarna har belyst. Innehållsanalys är en systematisk kvantitativ 

beskrivning av det manifesta innehållet (Kvale & Brinkmann, 2009). Innehållsanalys 

innebär en hopräknad summering av de antal gånger som vissa termer eller faktorer 

förekommer i ett urval av källor (Bell, 2000). Resultatet av en innehållsanalys blir till en 

beskrivning av vad som kommits fram till. Målet är att skapa ny kunskap och förståelse 

för det fenomen som studeras (Infovoice, 2006).  Arbnor och Bjerke (1994) beskriver att 

i ett analytiskt synsätt antas att verkligheten är objektiv, att den är inriktad mot att 

förklara en objektiv verklighet och är baserat på att helheten är summan av delarna. Det 

finns en strävan att hitta ett samband mellan orsak och verkan. Kunskapen ska vara 

individberoende och delarna förklaras utifrån verifierade omdömen (Arbnor och Bjerke, 

1994).  Vi har utgått enligt det analytiska synsättet till viss del i vår uppsats. Vi slog ihop 

innehållet i hållbarhetsredovisningarna med medierapporteringen för att se förändringar 

och eventuella kopplingar. Vi försökte även finna orsak och verkanssamband mellan 

innehållet i hållbarhetsredovisningarna kopplat till vad som skrevs i media.  Trots det 

analytiska synsättets utgångspunkt att verkligheten är objektiv talar en stor del av teorin 

som framkommer i uppsatsen om det motsatta, det vill säga att verkligheten är 

subjektivt konstruerad. I studien strävade vi dock mot att nå så pass hög grad av 

neutralitet och objektivitet som möjligt kan uppnås.  

3.2 Forskningsansats  

Vår undersökning är en form av arkivstudie då det i en sådan används administrativa 

register och dokument som huvudsakliga källan till uppgifterna (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2007). Både tidningsartiklarna och hållbarhetsredovisningarna är 

sekundärdata, det vill säga att den samlats in för ett annat syfte än just denna uppsats. 

Vid en undersökning finns möjlighet att göra en kvalitativ eller en kvantitativ 

undersökning. Det går även kombinera de båda synsätten. Vi har analyserat texten i fem 

olika hållbarhetsredovisningar samt medierapporteringen under samma period. Därefter 

har vi presenterat resultatet i både punktdiagram, tabellform samt med ord och siffror. I 

och med detta har vi gjort både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. En 

kvalitativ undersökning kännetecknas av att det innehåller verbala formuleringar medan 

en kvantitativ metod kännetecknas av numeriska observationer så som siffror och tal. 

(Backman, 1998).  

3.3 Litteraturstudie 

Vi började undersökningen med att leta fram artiklar och tidigare studier för det valda 

ämnet för att kontrollera att det inte redan fanns svar på våra forskningsfrågor. 

Litteraturen vi använt är böcker, vetenskapliga artiklar som vi har sökt i olika databaser 

via Luleå universitetsbiblioteks hemsida (ltu.se). Databaserna vi sökte information i är: 

affärsdata, Emerald, Ebsco, LUCIA och Retriver. Vi har även sökt information via 

sökmotorerna Google, Google scholar och använt material som varit aktuell vid tidigare 

kurser under studietiden.   
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Vi har även använt oss av kedjesökningar för att hitta relevant information. För att hitta 

relevant information har vi använt dessa sökord: hållbar utveckling, 

hållbarhetsredovisning, Corporate Social Responsibility, accounting, politics, functions 

of accounting, vattenfall, mediepåverkan, Scandinavian journal of management, 

medium influence. Sökorden har även kombinerats med varandra för att få ett mer 

preciserat sökresultat t.ex. politics and accounting .  

3.4 Val av företag och medierapportering 

3.4.1 Vattenfall   
GRI är enligt Löhman och Steinholtz ett ramverk med riktlinjer för hur och vad ett 

företag kan redovisa. GRI är idag den vanligaste grunden för företag som väljer att 

redovisa. (Löhman & Steinholtz, 2003). Många företag arbetar med hållbar utveckling 

men väljer att inte benämna rapporteringen hållbarhetsredovisning. Eftersom att 

bestämmelserna om att alla statligt ägda bolag ska upprätta en hållbarhetsredovisning 

kom 2008 har inte så många företag hunnit upprätta en under fem års tid. Vi har därför 

valt att undersöka företaget Vattenfalls hållbarhetsredovisningar i vår undersökning då 

företaget, till hundraprocent ägs av svenska staten och är ett företag som har upprättat 

denna redovisningsform enligt GRI:s riktlinjer i mer än fem år. En annan anledning till 

att vi valde Vattenfall är att företaget är behandlat i en annan C-uppsats, där det fanns ett 

förslag på fortsatt forskning om att jämföra ett företags hållbarhetsredovisningar under 

en femårsperiod (Hedlund och Markström, 2008). Vattenfall är ett företag som har 

upprättat hållbarhetsredovisningar sedan 2003. Deras intressenter vill ha kunskap om 

företagets åtgärder för hantering av viktiga frågor inom ramen för hållbarhet och 

ansvarsfullhet. Vattenfalls alla hållbarhetsredovisningar finns publicerade på deras 

hemsida (Vattenfall AB) där det råder fri tillgång till information. Vi valde att använda 

oss av den senast publicerade hållbarhetsredovisningen och fem år bakåt, det vill säga 

från år 2009 till och med 2005, för att undersökningen ska vara så aktuell som möjligt. 

3.4.2 Dagens industri, Dagens nyheter och Svenska dagbladet  
Vi valde att använda oss av en webbsida som heter Affärsdata, vilken vi har tillgång till 

via Luleå Tekniska Universitets biblioteks hemsida, där det finns tillgång till företags 

information och affärspressartiklar. Vi valde att använda oss av några av de största 

tidningarna, vilka är Dagens Industri, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Detta för 

att täcka upp en stor del av rapporteringen, då Dagens Industri tillhör kategorin 

affärspress, och Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är dagstidningar. Dagens 

Industri är mer riktat mot ekonomi medan de andra två, i relativ omfattning, mer inriktar 

sig mot sociala och miljömässiga artiklar. 

3.5 Innehållsanalys 

Vi har gjort en innehållsanalys av Vattenfalls hållbarhetsredovisningar över fem år och 

kopplat de till medierapporteringen under samma period. Metoden innehållsanalys är ett 

sätt som används för att analysera innehållet i ett dokument (Denscomb, 2000). Vår 

innehållsanalys gick till på följande sätt: 

 

 Innan vi började granska hållbarhetsredovisningarna och media så skapade vi en 

modell för hur analysen skulle gå till (se figur 3 nedan och bilaga 1). Vi började 

undersökningen genom att söka på artikelsökportalen Artikelsök efter alla 

artiklar som publicerats i de tre aktuella tidningarna och som behandlar 

Vattenfall AB för år 2005. Det gick att avgränsa sökningen med ett antal 

alternativ.  Vi valde att Vattenfall AB skulle finnas med i inledningen av artikeln. 
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Därefter behandlade och granskade vi samtliga artiklar i datumordning, detta för 

att kunna periodisera dessa till hänförbart år fram till och med år 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Modell för tolkning av media och hållbarhetsredovisning.  

 

 Vi har därefter använt vår modell genom att först välja ut de artiklar som var 

relevanta både ur hållbarhetssynpunkt och i fråga om händelse det aktuella året, 

det vill säga artiklar som behandlar ekonomiska, miljömässiga och sociala 

frågor.  

 

 Händelserna kategoriserades sedan upp i olika kategorier av begrepp och 

händelser. Dessa bildar undergrupper till de tre delarna ekonomi, miljö och 

socialt. Artiklarna som handlade om miljö delade vi upp i kategorierna 

utsläpp/avfall, investeringar/energiomställning, miljömål/utveckling och 

naturkatastrofer/driftstörningar. Artiklarna som handlade om ekonomi delade vi 

upp i kategorierna styrning/ledning, priser/konkurrens och resultat/mål och från 

de artiklar som behandlade sociala frågor blev kategorierna 

uppsägningar/anställningar och politik/samhälle. Därefter räknades antal artiklar 

som ingick i vardera kategorin. 

 

 Utifrån de tre delarna miljö, ekonomi, socialt och kategorierna med tillhörande 

begrepp gick vi sedan vidare för att granska hållbarhetsredovisningarna från år 

2005 till och med år 2009. När en innehållsanalys görs ska texten brytas ner i 

mindre enheter, till exempel rubriker, stycken eller meningar (Denscombe, 

2000). Vi delade därför upp hållbarhetsredovisningarna i sidor för att lättare 

kunna identifiera begreppen. För att få en måttstock valde vi att räkna hur många 

sidor som i huvudsak handlade om ett visst ämne. Dessa ämnen kategoriserades 

i olika kategorier, som är desamma som för artiklarna.  
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Därefter räknades antal sidor hänförbara till varje kategori. Om en sida i betydlig 

utsträckning handlade om flera saker räknades sidan till flera kategorier.  

 

 Det som undersöks kan, enligt Denscombe (2000) direkt skrivas in i texten eller 

matas in i ett specialformulerat dataprogram det ska även summeras. Vi valde att 

dokumentera vår undersökning direkt i en tabell där vi använde dataprogrammet 

Excel. Där summerade vi förekomsten av varje begrepp i våra valda kategorier, 

tabeller med resultatet (materialet finns bifogat i bilaga 2). Denna metod 

använde vi både för artiklarna och hållbarhetsredovisningarna detta för att kunna 

använda datamaterialet till kvantitativa såväl som till kvantitativa analyser och 

jämförelser.  

 

 I empirikapitlet sammanställde vi våra resultat från artiklarna och 

hållbarhetsredovisningarna i olika tabeller, punktdiagram samt med siffror och 

ord. Korrelationen, det vill säga sambandet mellan två variabler, fick vi ut 

genom att beräkna produktmomentkorrelationskoefficienten (rxy). Rxy räknas ut 

genom formeln: Σ(x-mx)(y-my)/(n-1)*sx*sy, där mx är medelvärdet för x- 

variablerna, my är medelvärdet för y-variablerna, sx och sy standardavvikelsen 

för respektive x- och y- variabel. Denna visar graden av ett linjärt samband 

mellan de två variabler som avses. Ju tätare sambandet är desto högre är 

korrelationskoefficienten. Ett perfekt samband ger talet ett. Ett material helt utan 

samband ger talet noll (Byström, 1998). Detta gjordes för att identifiera de olika 

kategoriernas representation mellan åren samt eventuella samband mellan de två 

variablerna hållbarhetsredovisning och medierapportering.  

 

 De teorier som finns representerade i den teoretiska referensramen analyserades 

i analyskapitlet tillsammans med empirin för att olika samband och kopplingar 

skulle kunna identifieras. Med hjälp av olika teorier försökte vi alltså förklara de 

olika korrelationssambanden mellan hållbarhetsredovisning och 

medierapportering, varför vissa var starka och andra svaga eller till och med 

negativa.  Teorierna kan betraktas som hypoteser, som i detta sammanhang 

antingen bekräftas eller förkastas med hänvisning till empirin. 

3.6 Metodproblem 

Thurén (2004) anser att reliabilitet är samma sak som tillförlitlighet. Att 

undersökningarna är korrekt gjorda innebär tillförlitlighet. Reliabiliteten höjs när någon 

annan gör om samma undersökning och kommer fram till samma resultat (Thurén, 

2004). Om någon annan skulle använda samma databas med samma sökmetod inom 

samma period skulle de få fram exakt samma artiklar. Då är det endast avvägningen vad 

som anses relevant som skulle kunna skilja något. För att få ut en så god kvalité som 

möjligt på data av de valda artiklarna och hållbarhetsredovisningarna bestämde vi 

kriterierna tillsammans. Andra forskare och läsare kan lätt få tillgång till de material 

som vi använt i och med att all data är offentligt registrerad och presenterad. 

Metodproblem då det gäller behandlingen av den insamlade data kan storleken, det vill 

säga antal sidor på hållbarhetsredovisningarna, variera något mellan åren. Det finns en 

uppenbar risk för högre värden för y- variabeln, det vill säga hållbarhetsredovisningen, 

dessa år. Dock påverkas inte korrelationssambandet av detta faktum då värdet ställs i 

relation till x- variabeln, medierapporteringen. Den begränsade tiden som denna uppsats 

kunde röra sig inom gjorde att media fick begränsas till tre dagstidningar. För att kunna 

göra en undersökning med högre reliabilitet bör fler stora, relevanta tidningar från olika 

kategorier användas samt annan media, exempelvis TV-nyheter.   
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Dessutom skulle mediebelysningen kunna omfatta fler områden än just faktiska 

händelser om Vattenfall, vilket skulle påverka reliabiliteten mycket till det bättre. Även 

vissa teorier som används för att förklara empirin förlorar reliabilitet i detta 

sammanhang på grund av just detta avgränsningsproblem. Bland annat skulle 

dagsordningsteorin vinna mer trovärdighet om större mediebevakning täcktes. Vissa 

kategorier känns nu i efterhand som om de inte skulle varit med i denna undersökning. 

Det gäller bland annat styrning/ledning och priser/konkurrens. Anledning är att de inte 

tenderar att ha ett speciellt stort utrymme i hållbarhetsredovisningarna.  
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4 EMPIRI 

I detta kapitel presenteras företaget Vattenfall och vår insamlade data i tabeller och 

diagram. Beskrivning av tabellerna och diagrammen leder sedan fram till resultatet i 

nästa kapitel analys och slutsatser.  

4.1 Vattenfall 

Vattenfall beskriver på sin hemsida att Vattenfall AB är moderbolag för 

Vattenfallskoncernen, det är ett svenskt aktiebolag med huvudkontor i Stockholm. 

Vattenfall är Europas största värmeproducent och femte största elproducenten. 2009 

uppgick koncernens omsättning till 205 407 MSEK. Företaget har en vision och det är 

att vara det ledande europeiska energiföretaget. Huvudprodukterna är värme och el. 

vattenfall agerar i alla delar av värdekedjan för el: produktion, transmission, distribution 

och försäljning samt producerar, distribuerar och säljer värme. Vattenfall arbetar även 

med brunkolsbrytning och energihandel. Moderbolaget Vattenfall AB ägs till hundra 

procent av svenska staten. Koncernen har cirka 42 000 anställda. Verksamheten bedrevs 

under 2009 i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Polen och Storbritannien. 

(Vattenfall AB). 

 

I sin hållbarhetsredovisning tar Vattenfall upp vilka praktiska åtgärder de vidtar för att 

kunna hantera viktiga frågor på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Exempel på detta kan 

vara hur Vattenfall arbetar med teknik, marknaden och samhället för att utveckla 

hållbara lösningar. Vattenfalls hållbarhetsredovisningar med hela hållbarhetsarbetet som 

innefattar resultat inom miljö, ekonomi och samhälle presenteras på företagets hemsida. 

(Vattenfall AB).  

4.2 Media 

Tabell 1 visar antalet tidningsartiklar som behandlar de tre delarna miljö, ekonomi och 

socialt samt tillhörande kategorier som media tar upp mellan åren 2005 – 2009. 

Resultatet visar att miljöfrågor förekommer mest, därefter ekonomifrågor och sist de 

sociala delarna. 

 

Tabell 1: Resultat från medierapporteringen 

 2005 
 

2006 2007 2008 2009 

Miljö       
Utsläpp/avfall 
 

3 2 4 2 12 

Miljöinvesteringar/ 
energiomställning 

7 3 4 4 11 

Miljömål/ 
miljöutveckling 

4 3 2 3 9 

Naturkatastrofer/ 
driftstörningar 

1 1 3 - 2 

Ekonomi      
Styrning/ledning 
 

- - 1  - 3 

Priser/konkurrans 
 

1 5 3 3 2 

Ekonomiska 

resultat/mål 
5 4 8 1 5 



 21 

Socialt       
Uppsägningar/ 
anställningar 

- 4  2 1 1 

Politik/samhälle 
 

5 1 1 2 7 

Summa                
              26 

 
              23 

 
               28 

 
                16 

 
               52 

4.3 Hållbarhetsredovisning 

Tabell 2 visar de antal sidor som behandlar de tre delarna miljö, ekonomi och socialt 

samt tillhörande kategorier som förekom i Vattenfalls hållbarhetsredovisningar mellan 

åren 2005-2009. Resultatet visar tydligt att miljöfrågor har störst plats i 

hållbarhetsredovisningarna sedan kommer de sociala delarna och minst plats har de 

delar som berör ekonomi.   

 

Tabell 2: Reslutat från hållbarhetsredovisningarna 

 2005 
 

2006 2007 2008 2009 

Miljö       
Utsläpp/avfall 
 

10  3 7 16 9 

Miljöinvesteringar/ 
energiomställning 

14  4 7 13 15 

Miljömål/ 
miljöutveckling 

5  2 7 9 13 

Naturkatastrofer/ 
driftstörningar 

4  2 3 1 5 

Ekonomi      
Styrning/ledning 
 

2  - 3 - - 

Priser/konkurrans 
 

4  2 1 - - 

Ekonomiska 

resultat/mål 
3  2 2 2 2 

Socialt      
Uppsägningar/ 
anställningar 

3  2 2 8 2 

Politik/samhälle 
 

3 1 2 - 6 

Summa                
                48     

                   
               18                                                                          

       
               34                  

 
                49 

 
               52 

4.4 Korrelationssamband 

Här mäts sambandet mellan medierapporteringen om vattenfall, som kan härledas till 

faktiska händelser kopplat till CSR, och Vattenfalls faktiska hållbarhetsredovisning 

under samma period. Hur materialet har samlats in och behandlats står beskrivet under 

metodkapitlet i denna uppsats. 

 

De nedanstående punktdiagrammen presenterar var för sig i resultatet av all insamlad 

data inom varje kategori, det vill säga att det är ett diagram med resultatet av 

utsläpp/avfall, ett med politik/samhälle och så vidare.  
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X-axeln i diagrammen visar antalet tidningsartiklar som överhängande behandlar de 

aktuella ämnen som hör under kategorin. Y- axeln visar antal sidor som förekom i 

hållbarhetsredovisningarna till den aktuella kategorin. Punkterna som beskriver 

sambandet består av siffror som representerar det år som de är hänförbara till. 

Exempelvis betyder 05 att materialet kommer från år 2005:s hållbarhetsredovisning och 

medierapportering. De bildar ett samband, en korrelation, som visar om det finns någon 

koppling mellan hur medierapporteringens och hållbarhetsredovisningens innehåll har 

sett ut för de olika kategorierna. Detta för att urskilja om det föreligger en koppling 

mellan hur mediebelysningens och hållbarhetsredovisningens innehåll har sett ut. 

4.4.1 Utsläpp/avfall 
 

 
Figur 4.1 Punktdiagram.  

 

Korrelationssamband (rxy): - 0,04 

Korrelationen i utsläpp/avfall är negativ men mycket låg. Det pekar därför inte på något 

samband mellan de båda variablerna. Medierapporteringen har således, enligt 

korrelationssambandet, inte påverkat hållbarhetsredovisningarna i fråga om utsläpp och 

avfall. Om däremot resultatet från år 2008 räknas som bias och tas bort i beräkningarna 

landar sambandet på ett avsevärt högre, och dessutom positivt resultat, 0.46. Det går 

därmed inte att utesluta ett visst samband, trots att det uppenbart är svårt att urskilja 

med hjälp av enbart korrelationsuträkningar. 
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4.4.2 Miljöinvesteringar/energiomställningar 
 

Figur 4.2 Punktdiagram.  

 

Korrelationssamband (rxy): 0,75 

Då det gäller miljöinvesteringar och energiomställningar pekar korrelationssambandet 

på ett tydligt, positivt samband mellan medierapporteringen och 

hållbarhetsredovisningen. Detta betyder att de år medierapporteringen om Vattenfalls 

miljöinvesteringar och/eller energiomställningar varit stora har också ämnets omfattning 

i hållbarhetsredovisningen varit relativt stort samma år. Detta kan dock uppfattas som 

allmänt vedertaget då faktiska investeringar och energiomställningar i stora energibolag 

ofta både är konkreta och kan uppfattas ligga i allmänhetens intresse. 

4.4.3 Miljömål/miljöutveckling 
 

 
Figur 4.3 Punktdiagram.  

 

Korrelationssamband (rxy): 0,71 

Inom miljömål/miljöutveckling finns det en positiv och ganska så starkt korrelation 

mellan variablerna. Kategorin är uppenbarligen väldigt lik 

miljöinvesteringar/energiomställningar, både i fråga om korrelationssamband och då det 

gäller ämneskategoriinnehåll.  Likheten i ämneskategori kan möjligtvis förklara likheten 

i sambandet, då sökord i empirin ibland räknades in i flera kategorier som passade enligt 

empirimodellen.  
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Detta förklarar dock inte korrelationernas styrka. Förklaringen kan ligga i att 

medierapporteringen faktiskt haft en positiv påverkan på hållbarhetsredovisningen i 

dessa ämnen. De är båda två av en positiv karaktär i den mån att de handlar om positiva 

ämnen som mål och utveckling. Det torde rimligtvis vara ämnen som företaget vill 

belysa. 

4.4.4 Naturkatastrofer/driftstörningar  
 

 
Figur 4.4 Punktdiagram.  

 

Korrelationssamband (rxy): 0,55 

Det finns en positiv, mellanstark korrelation mellan variablerna inom kategorin 

naturkatastrofer/ driftstörningar. Det innebär att det kan finnas en tendens till att 

medierapporteringens kvantitet och kvalitet påverkat hållbarhetsredovisningen på ett 

positivt sätt. Kategorin är så pass vid att det inte går att säga att den är av en positiv eller 

negativ karaktär för företaget, rent pr-mässigt. Driftstörningar kan bero på just 

naturkatastrofer, eller att fel har uppkommit hos företaget. Det kan också handla om att 

företaget har agerat på ett visst sätt under en uppkommen driftstörning eller 

naturkatastrof. 

4.4.5 Styrning/ledning 
 

Figur 4.5 Punktdiagram.  

 

Korrelationssamband (rxy): - 0,14 
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Det föreligger en svag, negativ korrelation inom styrning/ledning. Att sambandet är 

negativt betyder generellt att ju mer media rapporterat om ämnet desto lägre grad är 

ämnet upptaget i hållbarhetsredovisningen. I detta fall är sambandet dock så pass svagt 

att en sådan relation inte bör betraktas som aktuell. Istället bör resultatet tolkas som att 

det inte föreligger något egentligt samband över huvud taget. Det har alltså inte spelat 

någon roll hur mycket media rapporterat om ämnen som hör till styrning/ledning för 

Vattenfall, hållbarhetsredovisningen har inte påverkats. Detta kan eventuell ha en 

förklaring i att ledning/styrning inte är en kategori som i första hand hör till 

hållbarhetsredovisningens huvudämnen. Det verkar inte heller finnas något större 

medieintresse för ämnet. Om detta beror på att det inte sker mycket förändringar inom 

kategorin, eller att det allmänna intresset för ämnet är lågt, kan vi inte svara på i denna 

uppsats. 

4.4.6 Priser/konkurrens 
 

Figur 4.6 Punktdiagram.  

 

Korrelationssamband (rxy): -0,26 

Det finns en negativ korrelation i kategorin priser/konkurrens. Den är dock inte speciellt 

stark. Ämnet är generellt inte heller det huvudsakliga materialet som ska finnas med i 

hållbarhetsredovisningen. Däremot tenderar det att finnas ett visst medieintresse för 

kategorin.  
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4.4.7 Ekonomiska resultat/mål 
 

Figur 4.7 Punktdiagram.  

 

Korrelationssamband (rxy): 0,09 

 

I kategorin ekonomiska resultat/mål är korrelationen positiv men mycket låg. Det finns i 

stort sett inte något samband över huvud taget. Mediebelysningen inom ämnet har 

varierat mycket mellan åren, men hållbarhetsredovisningens innehåll har varit väldigt 

jämn. Det torde också bero på att ämnet generellt inte hör till de mest framträdande i 

hållbarhetsredovisningar överlag. 

4.4.8 Uppsägningar/anställningar 

 

Figur 4.8 Punktdiagram.  

 

Korrelationssamband (rxy): -0,33 

Det finns ett negativt korrelationssamband i kategorin uppsägningar/anställningar. Detta 

negativa samband är visserligen inte speciellt starkt, men ger trots allt ett så pass starkt 

negativt samband att det blir intressant. Det finns en tendens till att 

medierapporteringens omfattning har en negativ inverkan på hållbarhetsredovisningens 

omfattning inom uppsägningar/anställningar. Om mätningarna från år 2008 tas bort 

ligger dock alla värden från hållbarhetsredovisningarna på ungefär samma nivå. Det 

negativa sambandet kan alltså bero på så kallat bias.   
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Denna kategori kan både täcka upp positiva saker som anställningar, men också 

händelser med en negativ klang som uppsägningar. Därför går det inte att urskilja om 

företaget ur pr-synpunkt väljer bort negativa nyheter som varit uppe i media. 

4.4.9 Politik/samhälle 
 

Figur 4.1 Punktdiagram.  

 

Korrelationssamband (rxy): 0,87 

I kategorin politik/samhälle finner vi den starkaste korrelation av alla kategorier som 

undersökts. Sambandet kan visa på att medierapporteringen har haft ett starkt inflytande 

på hållbarhetsredovisningen då det kommer till faktorer tillhörande politik och 

samhälle.  
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel analyseras empirin och resultaten, här beskrivs även kopplingarna till 

teorierna. Kapitlet innehåller också slutsatserna av undersökningen, avslutande 

diskussion kring resultatet och avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

5.1 Analys 

Vissa ämneskategorier visar, som nämnts, på en ganska stark, positiv korrelation mellan 

hur den kvantitativa rapporteringen i media och hållbarhetsredovisningen sett ut mellan 

åren. Detta gäller främst ämnen som hör till kategorin politik/samhälle samt de två 

miljökategorierna miljöinvesteringar/energiomställningar och miljömål/miljöutveckling. 

Det som dessa kategorier för övrigt har gemensamt är att de kan hänföras till ett större 

makropolitiskt perspektiv. Dock kan de flesta kategorier som finns med i denna 

undersökning ha ämnen som innehåller ett makropolitiskt intresse. Det är därför inte en 

stark förklaring till sambandet.  

 

Vid ett rimligt antagande att miljöfrågor är någonting som de flesta människor i dagens 

Sverige anser vara viktiga bör hållbarhetsredovisningens fokus på positiva miljöfrågor 

spela en stor roll i skapandet av ett gemensamt språk. Här kan även ämnen som rör 

politik/samhälle kunna användas i samma syfte. Hayes teori om att skapa detta 

gemensamma språk, en samstämmighet i fråga om världsbild och social verklighet för 

att nå konsensus, kan här ge en hint om hur vissa händelser under året, som media 

rapporterat om, gagnar företaget och därmed också tar sin plats i 

hållbarhetsredovisningen samma år (Hayes 1983). Också med utgångspunkt från 

dagordningsteorin kan företaget ha påverkats av medierapporteringen inom detta ämne 

och konformt följt vägen (McCombs 2006). Medierna sätter agendan för vad som anses 

vara viktigt, företagets åsikter påverkas och därmed hållbarhetsredovisningens innehåll. 

Bilden av verkligheten, som media förmedlat, kan då ha lett till faktiska handlingar, 

förenligt med Lippmans förhållningsteori (Lippmans, 1922). I detta fall är handlingarna 

redovisning. Då empirin från medierna bland annat är begränsade till att handla om just 

faktiska händelser som rör Vattenfall faller reliabiliteten för denna teori dock rejält. Om 

företaget valt ut dessa händelser just på grund av att media belyst dem, och därmed 

skapat en pseudomiljö, går här bara att spekulera om.  

 

Agentteorin kan också bidra till att förklara de starka korrelationerna, då företaget 

(agenten) tar på sig att utföra någonting åt media (principalen) (Jensen & Meckling 

1976). I detta fall skulle uppdraget kunna vara att Vattenfall anammar och backar upp 

medias ideologiska ståndpunkter genom att upprätta en hållbarhetsredovisning. Då de 

olika intressenterna kommer att försöka få uppbackning från redovisningsregler som 

främjar dem själva och deras intressen genom lobbying, härleder de också förslagen till 

att de gynnar allmänheten (Artsberg 2005). Bevis på att detta stämmer skulle just kunna 

vara att människor i allt större utsträckning anser miljöfrågor är mycket viktiga och 

därmed ställer ett större krav på miljörelaterade hållbarhetsrapporter. I en 

sifoundersökning från maj 2010 visar det sig bland annat att miljöpartiet, som har en 

stark miljömedveten stämpel, skulle bli det tredje största partiet i riksdagen med 10,4 % 

av rösterna (tns-sifo.se). 

 

Intressentsynsättet (Barnard 1938) kan bidra till att förklara kopplingen utan att 

epistemologiska teorier behöver diskuteras.   
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För att nå ett jämviktsförhållande i, stil med det som intressentsynsättet talar om, kan 

det starka sambandet inom dessa kategorier bero på att företaget ständigt tvingas 

omformulera sina mål så att de överensstämmer med de krav som ställs från 

omgivningen och intressenterna. På så sätt skulle målen som företaget rapporterar om 

att kunna överensstämma med medias, som i detta fall utgör en viktig intressentgrupp. 

Företaget rapporterar i så fall helt enkelt efter hur opinionstrycket varit utformat. 

 

Dessa starka samband skulle också kunna bero på en sanning i Salomons teori om att 

redovisare, liksom journalister ska rapportera om verkligheten, inte skapa den. Medier 

och företaget kan därmed tänkas ha rapporterat på ett snarlikt sätt i fråga om kvantitet 

just för att det råder en oberoende objektivitet i journalistrapportering, såväl som i 

redovisning (Salomon 1991). 

 

En jämförelse med en annan miljökategori, utsläpp/avfall är att denna inte per automatik 

är positiv. Här kan artiklar och delar ur hållbarhetsredovisningen finnas som behandlar 

ämnet obeaktat om det handlar om att minska utsläpp/avfall eller om det handlar om 

dess faktiska förekomst inom företaget. Korrelationen är i stort sett noll här, det finns 

alltså inget samband mellan medierapporteringen och hållbarhetsredovisningen. Det bör 

finnas ett minst lika stort allmänintresse i denna fråga som i övriga miljöfrågor och 

således torde medierapporteringen inte vara lägre här. Men då denna kategori inte 

nödvändigtvis är positiv kan det hända att företaget inte rapporterar om samma 

händelser som medierna. Detta skulle i så fall kunna tyda på en sanning i Tinkers teori 

om att det är redovisningen som fungerar som ett instrument att förmedla en socialt 

konstruerad verklighet och därmed inte nödvändigtvis den objektiva sanningen 

(Tinkers, 1991). Det teoretiska problemet att företag sorterar ut vissa ämnen av pr-

mässiga skäl skulle då vara ett faktum.  

 

Vissa kategorier ger en svag, negativ korrelation. Ämnena är bland annat 

uppsägningar/anställningar och priser/konkurrens. Dessa kategorier kan inte heller per 

automatik sägas vara varken positiva eller negativa. Vissa delar av dem kan ha ett 

allmänt intresse i Sverige, medan andra inte har något större nyhetsvärde alls. Då dessa 

kategorier har en så pass svag korrelation är det rimliga antagandet att det inte finns 

någon påverkan på hållbarhetsredovisningens innehåll från mediebelysningen.  

5.2 Slutsatser 

Studien tyder på att hållbarhetsredovisningen till viss del följer medierapporteringen 

som ägt rum under det år de är hänförbara till. Detta gäller framför allt kategorierna 

miljöinvesteringar/energiomställningar, miljömål/miljöutveckling, samt 

politik/samhälle.  

 

Vi har inte funnit några starkare gemensamma nämnare som kan urskilja varför just 

dessa delar inom hållbarhetsredovisningen tenderar att följa medierapporteringen. En 

svagare förklaring kan vara att dessa kategorier innehåller ämnen som är speciellt lätta 

att utnyttja för att skapa ett gemensamt språk (Hayes 1983). Detta då media redan 

skapat en agenda inom dessa ämnen för vad allmänheten anser vara viktiga frågor 

(McCombs 2006). En annan svag förklaring kan ligga i intressentsynsättet (Barnard 

1938), där dessa delar i hållbarhetsredovisningen fungerat som ett sätt för företaget att 

tillgodose intressenten medias intressen genom att backa upp dennes ideologiska och 

konforma åsikter.   
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Vidare visar studien att kategorierna utsläpp/avfall, ekonomiska resultat/mål och 

styrning/ledning har ett lågt samband, naturkatastrofer/driftstörningar har ett 

mellanstarkt samt att priser/konkurrens och uppsägningar/anställningar har ett negativt 

samband.  

 

Det finns flera teorier som kan förklara varför vissa ämneskategorier har starka 

korrelationer mellan medierapporteringen och hållbarhetsredovisningens innehåll, 

medan andra har en svag, noll eller till och med en negativ korrelation. Orsakerna är 

omöjliga att fastställa med dessa metoder, bara spekulationer är möjliga. Det enda som 

kan fastställas är att denna undersökning har gett ett visst resultat för de olika 

kategorierna. Vi har presenterat olika teorier för att angripa problem och analysera 

resultat, från olika åskådningar och synsätt. Dessa teorier kan då tillsammans täcka upp 

en del av förklaringarna. 

5.3 Avslutande diskussioner och förslag till fortsatt forskning 

Trots att vissa kategorier visar en ganska stark korrelation, exempelvis politik/samhälle, 

är det svårt att fastslå att det faktiskt föreligger att medierna har påverkat 

hållbarhetsredovisningens innehåll. Det finns som nämnts andra faktorer som kan ha 

påverkat resultatet. Bland annat att de oberoende av varandra har rapporterat om samma 

händelser, just för att dessa anses viktiga för ändamålet. Dessutom är undersökningen 

begränsad till att media består av tre tidningar samt att artiklarna som använts bara 

handlar om faktiska händelser om Vattenfall. Det går därför inte med säkerhet att fastslå 

att problemen med den mediala konformiteten smittat av sig på företags 

hållbarhetsredovisningar. De kategorierna med ett högt korrelationssamband skapar 

dock en högre misstänksamhet inför att detta problem föreligger. För att undersöka 

saken närmare skulle flera faktorer kunna undersökas.   

 

För ett annat ändamål, med större tidsmöjligheten skulle exempelvis fler stora, relevanta 

tidningar från olika kategorier användas samt annan media, exempelvis TV-nyheter. 

Dessutom skulle mediebelysningen kunna omfatta fler områden än just faktiska 

händelser om Vattenfall. Detta skulle kunna urskilja om konformiteten faktiskt 

föreligger på ett trovärdigare sätt. Det är ett angeläget ämne som bör undersökas 

närmare. I denna C-uppsats fanns tyvärr inte den tidsmöjligheten för att göra en sådan 

undersökning. Därför begränsades undersökningens mediebevakning att handla om 

faktiska händelser kring Vattenfall.  

 

Ett annat förslag till fortsatt forskning är att också se på andra företag för att kunna 

jämföra med ett resultat för Vattenfall. Där skulle det kunna fastslås om korrelationerna 

beror på ämnet i sig, eller bara för det specifika företaget. Problemet som kan uppstå om 

företag sorterar ut vissa ämnen från medierapporteringen och tar med i 

hållbarhetsredovisningen, för att framställa sig i bättre dager speglas inte i 

korrelationssambandet. Det går i denna uppsats överhuvud taget inte att urskilja om 

detta förekommit. Det skulle i så fall krävas att ämnena delades upp annorlunda i 

positiva och negativa kategorier. Dessa skulle då också kunna bilda 

korrelationssamband med medierapporteringen, som sedan jämförs för att se om det 

tenderar att vara ett starkare samband bland positiva ämnen än negativa.  
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BILAGA 1 

Modell för tolkning av Media 

 Sök efter alla svenska affärspressartiklar (DI, DN, SvD) som handlar om 

Vattenfall på ”artikelsök” för åren 2005 till 2009. Hur många är relevanta för det 

aktuella året inom området ”Vattenfall inom sociala, ekonomiska och 

miljömässiga hållbarhetsfrågor” 

 Räkna på hur många artiklar som passar in för CSR och handlar om respektive 

område, vilka är de faktiska händelserna? vilka nyheter är särskilt stora och 

berör CSR det året? 

 Kategorisera upp det som rapporterats i olika kategorier, exempelvis 

utsläpp/avfall och politik/samhälle. Räkna hur många artiklar som hör till 

respektive kategori.  

 

Modell för tolkning av hållbarhetsredovisning 

 Gå igenom hållbarhetsredovisningarna år för år, dela upp ytterligare och granska 

sida för sida i respektive hållbarhetsredovisning.  

 Räkna antal sidor som är hänförbara till ett ämne som ingår i kategorierna från 

artiklarna 

 Hur stor blir respektive grupp med avseende på nämnda sidor? 

 

 

Modell för tolkning av media och hållbarhetsredovisning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Affärspress (DI, DN, SvD) Vattenfalls hållbarhetsredovisning 

Kategorier 

Begrepp som härrör från 

kategori 

Antal sidor inom respektive 

kategori 

Antal artiklar om Vattenfall/ 

år 

Antal artiklar 

Faktiska relevanta händelser 

inom respektive kategori 

Kategorisera 

C 

S 

R 

Analys 
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BILAGA 2 

Sammanställning och resultat av datainsamling 

Tabellen visar det aktuella året och antal artikelträffar på de tre valda tidningar som vi 

fick upp när vi sökte på Vattenfall AB på Affärsdata. Utifrån dessa valde vi sedan ut de 

artiklar som var relevanta för undersökningen.  

 

 Dagens 

Industri  
(DI) 

Dagens 

Nyheter 

(DN) 

Svenska 

Dagbladet 

(SvD) 
2005 60 15 7 
2006 58 11 8 
2007 55 17 10 
2008 59 18 4 
2009 89 25 12 

 

Tabellerna visar år för år antal tidningsartiklar till varje tidning som behandlar de tre 

delarna miljö, ekonomi och socialt samt tillhörande kategorier. De summerade 

resultaten är de vi använt oss av i beräkningarna och i tabellerna i empirikapitlet. 

 

2005 

Miljö Utsläpp/ 

avfall 
Investeringar/ 

energiomställning 
Miljömål/ 

utveckling 
Naturkatastrofer/ 

driftstörningar 
DI 3 4 2  
DN  3 2  
SvD    1 

Summa  3 7 4 1 
Ekonomi Styrning/ 

ledning 
Priser/ 

konkurrens 
Reslutat/ 

mål 
 

DI  1 4  
DN   1  
SvD     

Summa  1 5  

Socialt Uppsägningar/ 

anställningar 
Politik/ samhälle   

DI  2   
DN  3   
SvD     

Summa  5   

 

2006 

Miljö Utsläpp/ 

avfall 
Investeringar/ 

energiomställning 
Miljömål/ 

utveckling 
Naturkatastrofer/ 

driftstörningar 
DI 2 3 3  
DN     
SvD    1 

Summa  2 3 3 1 
Ekonomi Styrning/ 

ledning 
Priser/ 

konkurrens 
Reslutat/ 

mål 
 

DI  3 3  
DN     
SvD  2 1  
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Summa   5 4  
Socialt Uppsägningar/ 

anställningar 
Politik/ samhälle   

DI 4 1   
DN     
SvD     

Summa  4 1   

 

2007 

Miljö Utsläpp/ 

avfall 
Investeringar/ 

energiomställning 
Miljömål/ 

utveckling 
Naturkatastrofer/ 

driftstörningar 
DI 1 3 1 1 
DN 3  1 1 

SvD  1  1 

Summa  4 4 2 3 
Ekonomi Styrning/ 

ledning 
Priser/ 

konkurrens 
Reslutat/ 

mål 
 

DI  2 6  
DN 1    
SvD  1 2  

Summa  3 8  

Socialt Uppsägningar/ 

anställningar 
Politik/ samhälle   

DI 1 1   
DN 1    
SvD     

Summa 2 1   

 

2008 

Miljö Utsläpp/ 

avfall 
Investeringar/ 

energiomställning 
Miljömål/ 

utveckling 
Naturkatastrofer/ 

driftstörningar 
DI 1 3 1  
DN  1 2  
SvD 1    

Summa 2 4 3  

Ekonomi Styrning/ 

ledning 
Priser/ 

konkurrens 
Reslutat/ 

mål 
 

DI  3 1  
DN     
SvD     

Summa  3 1  

Socialt Uppsägningar/ 

anställningar 
Politik/ samhälle   

DI 1 1   
DN  1   
SvD     

Summa 1 2   

 

2009 

Miljö Utsläpp/ 

avfall 
Investeringar/ 

energiomställning 
Miljömål/ 

utveckling 
Naturkatastrofer/ 

driftstörningar 
DI 10 11 6 1 
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DN 1  2  
SvD 1  1 1 

Summa 12 11 9 2 
Ekonomi Styrning/ 

ledning 
Priser/ 

konkurrens 
Reslutat/ 

mål 
 

DI 2 1 5  
DN  1   
SvD 1    

Summa 3 2 5  

Socialt Uppsägningar/ 

anställningar 
Politik/ samhälle   

DI 1 7   
DN     
SvD     

Summa 1 7   

 

 

Tabellerna visar år för år resultatet av de antal sidor inom tillhörande kategorier som 

förekom i Vattenfalls hållbarhetsredovisningar. Dessa resultat har vi använt oss av i 

beräkningarna och i tabellerna i empirikapitlet.  

 

2005 

Miljö Utsläpp/ 

avfall 
Investeringar/ 

energiomställning 
Miljömål/ 

utveckling 
Naturkatastrofer/ 

driftstörningar 

 10 14 5 4 

Ekonomi Styrning/ 

ledning 
Priser/ 

konkurrens 
Reslutat/ 

mål 
 

 2 4 3  

Socialt Uppsägningar/ 

anställningar 
Politik/ samhälle   

 3 3   

 

2006 

Miljö Utsläpp/ 

avfall 
Investeringar/ 

energiomställning 
Miljömål/ 

utveckling 
Naturkatastrofer/ 

driftstörningar 

 3 4 2 2 

Ekonomi Styrning/ 

ledning 
Priser/ 

konkurrens 
Reslutat/ 

mål 
 

  2 2  

Socialt Uppsägningar/ 

anställningar 
Politik/ samhälle   

 2 1   

 

2007 

Miljö Utsläpp/ 

avfall 
Investeringar/ 

energiomställning 
Miljömål/ 

utveckling 
Naturkatastrofer/ 

driftstörningar 

 7 7 7 3 

Ekonomi Styrning/ 

ledning 
Priser/ 

konkurrens 
Reslutat/ 

mål 
 

 3 1 2  

Socialt Uppsägningar/ 

anställningar 
Politik/ samhälle   

 2 2   
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2008 

Miljö Utsläpp/ 

avfall 
Investeringar/ 

energiomställning 
Miljömål/ 

utveckling 
Naturkatastrofer/ 

driftstörningar 

 16 13 9 1 

Ekonomi Styrning/ 

ledning 
Priser/ 

konkurrens 
Reslutat/ 

mål 
 

   2  

Socialt Uppsägningar/ 

anställningar 
Politik/ samhälle   

 8    

 

2009 

Miljö Utsläpp/ 

avfall 
Investeringar/ 

energiomställning 
Miljömål/ 

utveckling 
Naturkatastrofer/ 

driftstörningar 

 9 15 13 5 

Ekonomi Styrning/ 

ledning 
Priser/ 

konkurrens 
Reslutat/ 

mål 
 

   2  

Socialt Uppsägningar/ 

anställningar 
Politik/ samhälle   

 2 6   

 


