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Sammanfattning 

Under senare år har organisationers ansvarstagande flitigt diskuterats utifrån 
miljömässiga och sociala aspekter. På grund av detta har organisationer börjat känna en 
ökad press att arbeta för en hållbarutveckling. För att visa vad man gör för en hållbar 
utveckling och för att skapa trovärdighet, har organisationer börjat redovisa hur man 
arbetar med dessa frågor. Från denna utveckling har hållbarhetsredovisningen vuxit fram 
och blivit en viktig del av en organisations strategi. I dagsläget är det främst de stora 
energibolagen som har fullt utvecklade hållbarhetsredovisningar. En bidragande orsak är 
att de utsätts för en hård granskning av olika samhällsgrupper. Vi ville utifrån 
ovanstående undersöka vilka fördelar respektive nackdelar ett mindre energibolag 
upplever att det finns när det gäller att ta fram redovisning för en hållbar utveckling. 
Vidare var syftet att undersöka om ett mindre energibolag upplever någon press från stora 
intressenter att, utöver ekonomisk information, även redovisa hur man arbetar för en 
hållbarutveckling inkluderande de sociala och miljömässiga aspekterna. Utifrån detta 
kom frågeställningen om mindre energibolag kan ha fördel av att upprätta en 
hållbarhetsredovisning. Slutsatsen av undersökningen är att en hållbarhetsredovisning 
kan hjälpa ett mindre energibolag att stärka relationerna och öka trovärdigheten gentemot 
sina nyckelintressenter. En hållbarhetsredovisning kan också fungera som ett verktyg för 
bolaget att legitimera sin verksamhet. I studien framkommer det att en 
hållbarhetsredovisning skapar legitimitet även för intressenternas verksamhet.  
Sannolikheten är stor att det i framtiden kommer lagstiftning inom detta område och 
därför kan det vara bra att vara förberedd genom att redan ha en form av 
hållbarhetsredovisning, som man senare kan anpassa till rådande lagstiftning. Mindre 
energibolag kan ha fördel av att skapa en hållbarhetsredovisning, om den anpassas till 
verksamhetens omfattning och de resurser man har att tillgå.



Abstract 

In recent years, much of organizations responsibilities in terms of environmental and 
social aspects has been debated. On this basis, organizations have started to feel more and 
more pressure to work for sustainable development. In order to show what is done for 
sustainable development and to create credibility, organizations have begun to account 
for their work with these issues. From this development, keeping accounts has emerged 
and become an important part of an organization´s strategy. In the current situation, it is 
mainly the big energy companies that have developed sustainability reports. A 
contributing factor is that they are exposed to a harsh review of various social groups. We 
wanted from this to study which advantages and disadvantages a smaller energy company 
may find when it comes to produce accounting for sustainable development. 
Furthermore, the purpose was to examine whether a smaller energy company is 
experiencing any pressure from major stakeholders to go beyond economic information 
and also recognize how to work for sustainable development where the social and 
environmental aspects are included. This arose the question if smaller energy companies 
can benefit from the establishment of a sustainability report. The conclusion of the study 
is that a sustainability report can help a smaller energy company to strengthen relations 
and enhance the credibility to its key stakeholders. A sustainability report can serve as a 
tool to legitimize its activities. The study revealed that a sustainability report also create 
legitimacy for its activities. The probability of legislation in a near future is high and 
therefore it is wise to be prepared by  already having a form of sustainability report, that 
can be adapted to the prevailing laws. Smaller energy companies may have the benefit of 
creating a sustainability report responding to the scale of their operations and resources. 
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1 INLEDNING 

I detta inledande kapitlet beskriver vi ämnet som behandlas i uppsatsen med en 
problemdiskussion vilken sedan mynnar ut i ett syfte och undersökningsfråga. 

1.1 Problemdiskussion 

 Som en del av ett samhälle påverkar varje företag sin omvärld (Westermark, 1999). 
Genom företagets verksamhet kan denna påverkan, detta inflytande, växa och få en 
omfattning som inte går att överskåda. Företagens roll i det moderna samhället kan inte 
underskattas och det är därför naturligt att företagens verksamhet utsätts för närgången 
granskning. (ibid).  
Företagens omgivning och intressenter blir mer och mer medvetna om miljöproblem och 
det ställs därför krav på företag att utveckla redovisningen till att omfatta mer än bara de 
ekonomiska aspekterna (Ballou, Heitger & Landes, 2006).  
Framväxten av hållbarhetsredovisningen är en utveckling av den tidigare 
miljöredovisningen där även sociala aspekter ingår. (ibid)  
En hållbarhetsredovisning där dessa aspekter ingår brukar benämnas Triple Bottom Line 
(TBL) (Elkington, 1999). Med TBL kan man mäta de olika prestationerna som ingår i 
begreppet hållbarhetsredovisning (ibid).  
Avsaknaden av regler och lagar när det gäller detta område innebär att det är upp till 
företagen själva att utforma sin hållbarhetsredovisning (Larsson, 1999).  
Det finns riktlinjer, som har till uppgift att göra hållbarhetsredovisningen mera 
strukturerad och likartad, för att jämförelser mellan organisationer ska underlättas. Detta 
ramverk kallas Global Reporting Initiative`s (ibid). 
 
I framtiden handlar det om att föra över motiv från frivillig rapportering om miljö och 
sociala frågor till att bli lagstadgade, om man vill att hållbarhetsredovisnings trenden ska 
vara trovärdig (Cerin, 2005). Därigenom kan intressenterna ges en trovärdigare bild av 
företagets sociala ansvarstagande och de relaterade riskerna och möjligheterna (ibid). 
Idag har många organisationer upptäckt betydelsen av att möta olika intressenters 
förväntningar (Ballou, Heitger, & Landes, 2006).  
Maximerande av aktieägarvärde kommer även i fortsättningen att vara huvuduppgiften 
för företag, men för att skapa värde för aktieägarna på lång sikt så måste företaget även ta 
till sig och möta andra viktiga intressentgruppers förväntningar och intressen (ibid). När 
kravet på miljöinformation i förvaltningsberättelsen kom, tyckte företagsledningar att det 
var betungande. Idag är invändningen mot hållbarhetsredovisningen likadan (Larsson, 
2005). Dessa frågor kräver att bolagsledningen tar på sig nya glasögon. Förr eller senare 
kommer nämligen krav från lagstiftaren på att även dessa faktorer redovisas (ibid). 
 
Enskilda intresseorganisationer får ofta draghjälp i media i sitt arbete med att granska 
företagens samhällsansvar och alla riktar undantagslöst in sig på de riktigt stora företagen 
med väldigt starka varumärken (Larsson, 2005). Detta innebär att företag som inte tar 
hållbarhetsredovisning på allvar löper en affärsrisk genom att inte visa på vilket sätt de 
arbetar för en hållbar utveckling (ibid). Ett företags värdeutveckling baseras på 
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förtroende, vilket i sin tur beror på om företaget klarar av att ge rätt information om sin 
verksamhet till sina intressenter (Larsson, 2005). 
Det betyder också att omgivningens krav och förväntningar förändrats när det gäller 
hållbar utveckling (ibid).  
En bransch som har stor påverkan på miljö och omgivning är Energibranschen. 
Energibolagen måste ta steget från att enbart vara energiproducenter till att även bli 
samhällsansvariga (Vattenfall, 2006). Av den anledningen kan det vara värt att upprätta 
en hållbarhetsredovisning för att visa att man tar ett socialt ansvar.  
 
Av ovanstående diskussion väcktes vårt intresse av att undersöka hur mindre energibolag 
resonerar kring hållbarhetsredovisning eftersom det i dagsläget främst är de stora 
energibolagen med starka varumärken, som har utvecklade hållbarhetsredovisningar. 
Vilken inställning har nyckelintressenter till ett mindre energibolag i denna fråga?  
Genom samtal med ett lokalt energibolag har det framkommit att de har planer på att 
införa någon form av hållbarhetsredovisning. Det finns dock osäkerhet och nyfikenhet 
vad detta innebär och frågan är om det kan vara en fördel för ett mindre energibolag att 
utveckla en sådan redovisning. 

1.2 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att:  
 
-undersöka vilka fördelar respektive nackdelar ett mindre energibolag kan uppleva att det   
finns när det gäller att ta fram redovisning för en hållbar utveckling.  
 
-ta reda på vilka krav och förväntningar ett mindre energibolag upplever att det har från 
inflytelserika nyckelintressenter, när det gäller upprättande av en hållbarhetsredovisning.  
 
-utifrån detta dra en slutsats om mindre energibolag kan ha fördel av att skapa en 
hållbarhetsredovisning. 
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2 METOD 

I detta kapitel kommer vi att redogöra hur vi arbetat med uppsatsens utformande och hur 
datainsamlingen genomförts. Vi kommer att beskriva vår metodansats, 
undersökningsstrategi, val av undersökningsföretag, val av aktörer och 
datainsamlingsmetod. Slutligen beskriver vi hur vi gick tillväga med vår analys samt 
vilka problem som uppstod och hur vi löste dessa. 

2.1 Metodansats 

I vår studie har vi valt att använda oss av ett aktörsynsätt. Det motiveras av att vi vill 
förstå vilka krav och förväntningar betydande intressenter som Vattenfall, Max 
hamburgerrestaurangen AB och Riksbyggen AB har på Luleå Energi AB när det gäller 
hållbarhetsredovisning. Enligt Arbnor och Bjerke (1994) så har aktörssynsättet inget 
förklaringsintresse, utan är intresserat av att förstå sociala helheter. Detta sker utifrån de 
enskilda aktörerna. Den kunskap man utvecklar i aktörssynsättet blir enligt synsättets 
förutsättningar individberoende (ibid).  
 
Genom att besöka och intervjua Luleå Energi och betydande intressenter till dem så kan 
vi förstå den sociala situationen som Luleå Energi verkar i och utifrån denna kunna 
analysera och dra slutsatser om de olika aktörernas förhållningssätt till 
hållbarhetsredovisning. Enligt Arbnor och Bjerke (1994) inriktar sig aktörssynsättet på att 
kartlägga den betydelse och innebörd olika aktörer lägger i sina handlingar och den 
omgivande miljön. Helheter och delar blir flertydliga och omtolkas fortlöpande. För att 
förstå organisationer, affärer och företag, är enligt aktörssynsättet de systemiska 
egenskaperna inte relevanta. Intresset bör istället riktas mot betydande aktörers 
handlingar i ett socialt sammanhang (ibid). 

2.2 Undersökningsstrategi 

Vi har valt att använda oss av en fallstudie av kvalitativ art som tillvägagångssätt, som 
enligt Denscombe (2000) är vanligt vid småskaliga undersökningar.  Vi valde denna 
metod för att få en djupare förståelse och detaljerad data, som underlättar vår analys av 
det valda problemområdet. Direktkontakt under intervjuer innebär att data kan 
kontrolleras beträffande riktighet och relevans under tiden som de samlas in. Eftersom vi 
väljer att studera ett fåtal aktörer inom vårt undersökningsområde, så lämpar sig en 
fallstudie bra för att kunna tolka och förstå studien. Enligt Denscombe (2000) så finns det 
ett antal fördelar med att välja fallstudier som undersökningsstrategi. Den huvudsakliga 
fördelen med fallstudier som tillvägagångssätt, är att inriktningen på en eller ett fåtal 
enheter ger forskaren möjlighet att ägna sig åt en mer djupgående och detaljerad 
undersökning i komplicerade sociala situationer. Det ger även en möjlighet att ta itu med 
förhållanden och sociala processer på ett sätt som Surveyundersökningen inte tillåter 
(ibid).  
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2.3 Val av undersökningsföretag 

Vårt val av undersökningsföretag föll på Luleå Energi för att det är ett mindre lokalt 
energibolag, som saknar en hållbarhetsredovisning. Energibolag verkar i en bransch som 
påverkar miljö och omgivning och som ofta granskas i media. Vi har genom personliga 
kontakter med företaget förstått att hållbarhetsredovisningens vara eller inte vara 
diskuteras flitigt inom företaget. Genom studier har vi sett att det är genomgående stora 
energibolag som upprättar hållbarhetsredovisningar och därför väcktes vårt intresse om  
hållbarhetsredovisning även är något som mindre energibolag kan använda sig av. En 
annan intressant aspekt i valet av undersökningsföretag är att Vattenfall, som äger 25 % 
av Luleå Energi, själv upprättar en hållbarhetsredovisning och dessutom verkar inom 
samma bransch. 

2.4 Val av aktörer 

Vi började med att ta kontakt med Patrik Andersson, marknadschef på Luleå Energi. Vi 
förklarade vårt syfte med uppsatsen för Patrik och han informerade oss om vilka stora 
intressenter Luleå Energi har och vilka personer vi borde kontakta. Därefter kontaktade vi 
Riksbyggen, Vattenfall och Max Hamburgerrestaurang. När det gällde Riksbyggen och 
MAX Hamburgerrestaurang, så genomfördes intervjuerna med personer som ansvarade 
för inköpen av energi från Luleå Energi och därför bäst kunde besvara våra frågor från ett 
kundperspektiv. Detta val av aktörer motiverade vi med att de är stora intressenter till 
Luleå Energi och deras förväntningar och krav har stor betydelse för Luleå Energis 
agerande i detta ämne. Vi valde också att intervjua Vattenfall eftersom företaget äger 25 
% av Luleå Energi och torde kunna svara på våra frågor ur ett ägarperspektiv. Eftersom 
vår undersökning utgår från Luleå Energi, så valde vi att intervjua ekonomichefen på 
LEAB för att försöka förstå vilken inställning företaget har och vilken situation Luleå 
Energi befinner sig i när det gäller hållbarhetsredovisning. 

2.5 Datainsamlingsmetod 

 2.5.1 Intervjuer 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ studie där vi, med hjälp av semistrukturerade 
intervjuer, gav aktören möjlighet att utveckla sina idéer och tala mer utförligt om det 
ämne som vi tog upp (Denscombe, 2000 s 135). Vi gjorde en intervjuguide där vi var 
inställda på att vara flexibla när det gäller frågornas ordningsföljd beroende på aktörens 
kunskap och svar (ibid). Primärdata handlar om det vi  tillfört vår undersökning på egen 
hand.  
Primärdata består av ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar, övriga källor 
kallas sekundärkällor (Patel & Davidson, 1991 s 56).  
I vår kvalitativa undersökningsmetod bestod våra primärdata av den information som vi 
erhöll genom de intervjuer vi genomförde med de aktuella aktörerna. Vi använde oss av 
ljudupptagning vid intervjuerna, för att försäkra oss om att vi inte missade någon 
värdefull information vid sammanställningen av intervjuerna. Vi gjorde även 
anteckningar under intervjuerna för att säkerställa att vi inte förlorade all information vid 
eventuella tekniska problem.  
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Kvalitativa data, oavsett om det gäller ord eller bilder, är produkten av en 
tolkningsprocess (Denscombe, 2000 s 244). 
Det finns en förankring i datamaterialet och analysen (ibid). Vi valde denna metod för att 
kunna gå på djupet hellre än på bredden i materialet och det passade bra med syftet i vår 
uppsats.  

2.5.2 Litteraturstudier 
Vi använde oss även av sekundära källor i form av vetenskapliga artiklar och böcker för 
att få en bättre bild av företagets omvärld och för att fördjupa våra kunskaper inom 
ämnesområdet. Kombinationen av forskningsmetoder gör att analyser och slutsatser 
underlättas. Vi använde oss av sökorden: Hållbarhetsredovisning, TBL, GRI, 
Intressenter, CSR, Legitimitet samt av dessa ord i olika kombinationer, både på svenska 
samt engelska. De databaser vi använde oss av var Emerald Insight, Business Source 
Elite [Ebsco] och JSTOR.

2.5.3 Urval 
Via personlig kontakt med Patrik Anderson, marknadschef på Luleå Energi, framkom det 
att Riksbyggen och MAX Hamburgerrestaurang är två av företagets stora kunder. Vi 
rekommenderades att kontakta Stig Rönnbäck på Riksbyggen och Lars Olsson på MAX 
Hamburgerrestaurang, som båda är ansvariga för inköpen av energi till respektive bolag. 
Genom den befattning som Stig och Lars har så kan de ha ett en viss påverkan och 
inflytande över Luleå Energi´s verksamhet och var därför intressanta att intervjua.  
Vidare rekommenderade Patrik oss att ta kontakt med Lars Ejeklint, försäljningschef för 
den privata marknaden på Vattenfall. Genom en intervju med Lars så fick vi svar på våra 
frågor från ett ägarperspektiv. Eftersom vi studerade Luleå Energi och dess intressenters 
inställning till hållbarhetsredovisning, så var ett snöbollsurval en lämplig metod för att få 
tag på personer som var relevanta för undersökningen.  
 
Snöbollsurval är en effektiv teknik för att bygga upp ett rimligt stort urval, i synnerhet när 
det används i ett småskaligt forskningsprojekt. En fördel är att tillväxten i antal går 
ganska fort när man låter en person föreslå två eller flera andra (Denscombe, 2000 s 24).   

2.6 Metodproblem 

Enligt Denscombe (2000 s 54) kan det vara en krävande del av forskningsprocessen att 
skaffa sig tillträde till fallstudiens miljöer. Forskning kan gå trögt om inte tillstånd 
beviljas eller dras tillbaka (ibid).  
Vi blev rekommenderade att kontakta SSAB Hardtech, som också är en stor kund, men 
trots upprepade försök att få till stånd en intervju, så lyckades vi inte nå relevanta 
personer på detta företag på grund av tjänsteresor och tidsbrist. Eftersom SSAB Hardtech 
har en energikrävande verksamhet så förutsatte vi att företaget hade kunskaper och 
många synpunkter när det gäller hållbarhetsredovisning. Vi ville även få till stånd en 
intervju med Kommunchefen i Luleå Kommun, i egenskap av ägare, för att få reda på 
kommunens inställning, till hållbarhetsredovisning i Luleå Energi. Men Kommunchefen 
var inte anträffbar på grund av budgetarbete och andra uppdrag. Att dessa aktörer föll 
bort från undersökningen kan ha haft en viss inverkan på undersökningsresultatet. Vi tror 
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dock inte att dessa aktörers bortfall har haft alltför stor inverkan på slutsatserna av denna 
undersökning, eftersom man kan antaga att de flesta nyckelintressenter till Luleå Energi 
har liknande inställning till hållbarhetsfrågor, som de aktörer som vi har intervjuat.  
Eftersom vi intervjuade relativt få aktörer så går det inte att generalisera resultatet av vår 
undersökning. Intervjun med Lars Olsson på Max Hamburgerrestauranger genomfördes 
via telefon på grund av aktörens önskan.  
 
”De tidigare betänkligheterna mot tillförlitligheten i faktiska informationer som har 
samlats in per telefon, och möjligheten att jämföra dem med information insamlad 
ansikte mot ansikte, har i hög grad visat sig vara obefogade. Det finns ingen egentlig 
anledning att tro att de informationer man erhåller per telefon är mindre giltiga” 
(Thomas & Purdon, 1995 s 4).  
 
 Den genomförda telefonintervjun påverkade inte vår studie negativt utan upplevdes som 
avslappnad och trovärdig.  
Enligt Denscombe (2000 s 250) påverkar forskarens jag resultatet av en kvalitativ 
forskning.  
Vi har försökt vara så objektiva som möjligt genom hela arbetet för att inte påverka 
resultatet av undersökningen. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för den teoretiska referensram som ligger till 
grund för uppsatsen. Ett antal olika teorier som belyser uppsatsämnet redovisas som 
senare kommer att ligga till grund för uppsatsens analys. 

3.1 Intressentteorin 

Med organisationens intressenter avses de individer, grupper och organisationer som i 
något avseende har en utbytesrelation med organisationen (Peirce, 2001). Detta innebär 
att intressenterna och organisationen befinner sig i ett beroendeförhållande till varandra. 
Organisationen är beroende av att intressenterna är villiga att medverka i organisationens 
verksamhet. Intressenterna är i sin tur beroende av organisationen, mer eller mindre, för 
att få sina behov tillfredsställda (Bruzelius & Skärsvärd, 2004).  Ett företags intressenter 
kan grupperas i intressentkategorier så som ägarna, intresseorganisationer, de anställda 
och deras organisationer, kunderna, leverantörerna, långivarna, staten och kommunen 
samt opinionsbildande grupper (ibid).  
 

Stat och kommun 

Långivare 

Leverantörer 

Opinions - bildande 
grupper 

Kunder 

De anställda och 
deras organisationer 

Ägare 

Intresse - 
organisationer 

Företaget och 
företagsledning 

 
Figur 1. Företaget och dess intressenter – intressentmodellen. 
 
Det finns ett ökat behov för organisationer att engagera sig i sina intressenter, inte bara 
använda sig av envägskommunikation i form av en årsredovisning som intressenterna tar 
del av. Organisationer borde samarbeta och lära sig av sina intressenter, och låta dem 
vara delaktiga i utvecklandet av en organisations strategi och även vid beslutsfattande 
(Peirce, 2001). 
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Motsättningar kan skapas mellan de olika intressenterna, eftersom målen som respektive 
intressent har skiljer sig åt genom  att aktieägarna kräver lönsamhet, medan de fackliga 
organisationerna arbetar för högre löner och miljöaktivister kräver att organisationen tar 
sitt sociala ansvar när det gäller avfall och föroreningar från företaget (Hatch, 2002).  
 
Eftersom högre löner och inköp av reningsanläggningar kommer att ge lägre vinster, 
innebär sådana krav att du hamnar i en position som innehåller motsättningar (ibid). 
Företagsledningen är också en intressent men har samtidigt ansvar för att balansera olika 
intressenter samt säkerställa balans mellan respektive intressenters bidrag och belöningar. 
 
Organisationer möter idag större påtryckningar från interna och externa intressenter, fler 
och fler organisationer mäter och rapporterar sina sociala och miljömässiga prestationer 
vid sidan om den vanliga finansiella rapporten (Ballou, Heitger & Landes, 2006). 
 
Det finns empiriska studier om att sociala intressentgruppers makt har ett starkt samband 
med företags beslut om socialt ansvarstagande. Ledningen möter olika typer av 
påtryckningar om vad som ska redovisas. Det finns lagar som företaget måste följa när 
det gäller ägare och anställda, ekonomisk press från kapitalet och produktmarknaden, 
social press från politiker och miljöaktivister osv. Hur företagsledningen hanterar 
redovisningspress beror på ledningens möjlighet att möta intressenters krav och av 
ledningens övertygelse om vad som krävs för att tillmötesgå intressenternas krav.  
 
Om det förekommer intressekonflikter i en organisation så måste företagsledningen 
försöka värdera vilken eller vilka intressenter som är viktigast att tillmötesgå. Att försöka 
tillfredsställa alla intressentgrupper rättvist är ofta problematiskt. För att lösa problem av 
detta slag måste någon uttolka de olika intressenternas krav och få dem att jämka på 
kraven, så att en balans mellan bidrag och belöning uppstår. Detta är företagsledningens 
kanske viktigaste uppgift. Ledningen måste arbeta med denna uppgift dels på kort sikt, 
dels på lång sikt. På kort sikt brukar ledningen därför inrikta sina ansträngningar på att få 
intressenterna att jämka på sina krav, så att verksamheten inte äventyras. På lång sikt 
försöker ledningen framför allt att öka organisationens totala belöningsförmåga. 
Organisationen försöker långsiktigt skapa ett skapa ett plussummespel (alla vinner) för att 
ersätta det nollsummespel (vad en intressentkategori vinner förlorar andra), som ofta 
gäller på kort sikt (Bruzelius & Skärvad, 2004). 
 
Ledningen känner att drivkraften för implementering av en hållbar utveckling i 
organisationen ofta uppkommer genom påtryckningar från olika intressenter. 
Legalisering är en annan viktig orsak som kommer från stat och regering (Betz, 1998). 
 
Organisationer som Non-Governmental Organization (NGO) är en viktig faktor eftersom 
de ofta får stor publicitet genom media, som gör att deras kampanjer får stor 
genomslagskraft hos allmänheten, och detta gör att företagen känner stor press att 
implementera hållbar utveckling i företagen. Eftersom den allmänna opinionen blir 
påverkad genom media, så förstår även aktieägarna att det är viktigt att denna fråga tas på 
allvar (Paramanathan, Farrukh, Phaal & Probert, 2004).  
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3.2 Redovisningsteori 

Ett syfte med organisationers redovisningsmekanismer är att hålla ledningen ansvarig för 
de sociala, ekonomiska och omgivningsmässiga resultat som uppkommer från 
organisationers aktiviteter (Gray, 2002).  
Under senare år har det varit en explosion av rapporter som innehåller social, ekonomisk 
och omgivningsmässig information på grund av en snabb spridning av CSR-åtgärder 
(Adams, 2002; Deegan, 2002; Elkington, 2001; Ernst & Young, 2002; Owen et al., 
2001).  
Akademisk forskning, som rör frågor som är relaterade till sociala och miljömässig 
rapportering, har även den växt kraftigt med studier som har utvecklat en rad av 
teoretiska förklaringar för att förstå företagens redovisningsaktiviteter. De flesta 
akademiska studier inom detta område har fokuserat på att undersöka olika aspekter i 
kommersiella bolag (Adams, 2004; Deegan et al., 2002; Milne & Patten, 2002).  
Redovisning kan i sin vida mening beskrivas som en relationsfråga - vara ansvarig till 
och hållas ansvarig för andra, eller som en identitetsfråga - vara ansvarig för ideal eller 
uppdrag och en individuell känsla av ansvarstagande (Ebrahim, 2003a, b;Najam, 1996). 
Redovisning fungerar som en vital mekanism för kontroll, (Mulgan 2000, s 563) som ger 
en synlighet till det tidigare osynliga (Gray 1992, s 415). 
Därför måste man förse intressenter, som potentiellt kan vara påverkade av en individs 
eller en organisations aktiviteter, med den information som behövs för att intressenterna 
ska kunna utmana och reagera på dessa aktiviteter. Identifikation av intressenter är ett 
nyckelelement i en relationsredovisning. Det är informationsbehovet, som intressenter 
har, som utformar en organisationsredovisning (Gray et al., 1996).  
 
Årsredovisningar inkluderar vanligtvis kvantitativ information, berättelse, fotografier och 
grafer (Stanton & Stanton, 2002). 
 En given ordning har utvecklats för att redovisa detta och den begärda 
redovisningsinformationen. Årsredovisningar är vanligtvis uppdelade i två delar. Den 
lagstadgade finansiella rapporteringen är oftast angiven i den bakre delen av rapporten, 
med en mycket större avdelning i den främre delen, som främst innehåller icke 
lagstadgad information (ibid). De olika delarna i en årsredovisning kan lyftas fram med 
hjälp av olika färger och papperstyper (Marino, 1995).  
Anstiftan om innehållsförändringar har varit delvis obligatorisk, delvis på frivillig basis. I 
Storbritannien observerade Bartlett och Jones (1997, s 61) att mellan åren 1970 och 1990 
så ökade den totala mängden obligatorisk innehåll dramatiskt, som ett resultat av 
förändrade krav från olika reglerande myndigheter. Den frivilliga särredovisningen, 
utvidgades med data inkluderat även i den finansiella rapporteringen, när företagen 
utvecklade rapporteringen till att bli en mer offentlig handling som vänder sig till fler 
intressentgrupper (Stanton & Stanton, 2002).  
Huvudtemat för den frivilliga särredovisningen var Corporate Social Responsibility 
(CSR), som lägger stor vikt på en organisations samspel med den naturliga omgivningen, 
anställda, samhället och kunderna (ibid).  
Särredovisningar växer till antalet speciellt bland större bolag med verksamhet som har 
en stark koppling till miljöpåverkan (Deegan & Gordon, 1996).  

9  



 

Temat CSR-särredovisningar framträdde ungefär samtidigt (Robertson & Nicholson,  
1996) runt om i världen (Hackston & Milne, 1996, Roberts, 1991) med en särredovisning 
relaterat till personalen, omgivningen och samhället. 

3.2.1 Identitetsperspektiv 
Redovisning som identitet fokuserar på frågor som är interna för organisationer och 
individer, som till exempel integritet och värdegrunder (Unerman & O`Dwyer, 2006). 
Roberts (1991 s 365) skriver att redovisning är ett socialt igenkännande och ett hävdande 
att en individs aktiviteter påverkar både en själv och andra, vilket fyller redovisningen 
med en etisk och värdegrundsbaserad information och detta privilegierar den interna 
motivationen bland anställda (ibid).  
Redovisning som identitet representerar ett medel genom vilket ledningen som styr 
organisationen, kan använda för att forma sitt uppdrag och sina värderingar, och på vilket 
sätt de vill visa upp sig för allmänheten eller för en extern granskning, samt för att 
värdera deras prestation i relation till deras mål (Ebrahim, 2003a, s 815).  
Individer och organisationer kan därför känna sitt ansvar (Sinclair, 1995 s 221) för att 
vara redovisningsskyldiga (Shearer, 2002, s 541-73) för sig själva (Najam, 1996) i form 
av egna värderingar, uppdrag och kultur (Lewis & Madon, 2004).  
Det kan likaväl vara så, att de inte känner ansvarstagande eller redovisningsskyldighet 
inför många andra intressenter som potentiellt kan påverkas av organisationens 
aktiviteter, men när de känner ett visst ansvar så specificerar de vilka intressenter de 
anser sig vara redovisningsskyldiga för (Unerman & O`Dwyer, 2006). 

3.2.2 Image Perspektiv 
Årsredovisningens norm/syfte är inte nödvändigtvis en fråga om image utan författare 
använder olika verktyg för att identifiera olika sätt på vilket man kan använda 
årsredovisningens första del till att kommunicera  särskilda budskap (Stanton & Stanton, 
2002).  
Tidigare undersökningar fokuserade mycket på att räkna ord och hur bilder och grafer såg 
ut. Senare forskning ser detta som ett kommunikationsverktyg med symboler valda för att 
förklara en organisations agerande. Forskare fokuserar nu på hur kommunikationen kan 
användas för att uppnå vissa syften och resultat och man kom under nittiotalet fram till att 
årsredovisningar används på ett sätt som förstärker ett företags image och skapar 
fördelaktiga intryck av organisationen (ibid).  

3.2.3 Marknadsförings perspektiv 
I marknadsföringslitteraturen finns det, enligt Adcock et al (1995), en övertygelse att all 
företagskommunikation bör fungera som ett marknadsföringsarbete, vilket innebär att 
årsredovisningar bör användas som en del av den integrerade marknadsföringsstrategin. 
Fokus ligger på att förstärka förståelsen, associationerna, attityderna och benägenheten 
för en produkt, service eller företaget. Årsredovisningar beskrivs som en av de viktigaste 
kommunikationstrenderna detta årtionde (Burnett & Moriarty, 1998, s 24).  
Integrated Marketing Communication (IMC) är en bred process som innehåller allt från 
företagets image till dess kundanpassning. IMC har som sitt primära mål att föra samman 
alla marknadsföringsverktyg, inklusive årsredovisningar, för att ge olika målgrupper ett 
tydligt budskap som främjar företagens målsättningar. Verktygen kan också användas till 
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att förutse och kontrollera oplanerade budskap, så att IMC innefattar konsumentkontakt, 
marknadsföringskommunikation och företagskommunikation (Hartley & Pickton, 1999). 
Behovet av integrerad kommunikation uppkommer därför att resurser som spenderas på 
enstaka aktiviteter, som till exempel byggande av företagets image och varumärke, 
annars kan vara bortkastade och synergier kan gå förlorade i försöket att nå målgrupper 
(ibid). 

3.2.4 Poltiskt/Ekonomiskt perspektiv 
Den politiska/ekonomiska delen av en rapport lyfter fram infrastrukturen eller den 
institutionella omgivningen, som stödjer det existerande systemet för 
företagsrapportering, likväl som den fundamentala relationen mellan samhällsklasser 
(Stanton & Stanton, 2002). 
 Enligt Cooper och Sherer (1984), så karakteriseras perspektivet av tre egenskaper. Den 
första är igenkännandet att makt och konflikter i ett samhälle reflekteras av distributionen 
av inkomster, välfärd och makt. Redovisningsrapporter tas fram för att stödja speciella 
intressen, men uppmärksamheten dras ifrån dessa intressen p g a de olika indelningar som 
finns i ett företags årsredovisning. Den andra egenskapen är den historiska och 
institutionella omgivningen i ett samhälle. Införandet av en mer frigörande syn på 
människans motivation och regler för rapportering är den tredje egenskapen (ibid). 
Politisk/Ekonomisk teori hävdar att dysfunktionella strukturella relationer skapar en 
maktelit som kontrollerar resurserna och resultatet blir en maktkonflikt i samhället 
(Burchell et al., 1980), såväl som ett samspel mellan samhällsklasser och andra former av 
dominans (Adams & Harte, 1998).  
Årsredovisningar medverkar till att bibehålla en ideologi av förtryck. Årsredovisningar 
ses som ett ideologiskt vapen och kan användas som ett aktivt verktyg där 
företagsledningar influerar och formar vad som är viktigt i ett samhälle (Burchell et al., 
1980). 
Genom att använda detta perspektiv, kan årsredovisningar användas till att medla i, 
upphäva, mystifiera och ändra sociala konflikter (Tinker & Niemark, 1987 s 72). 

3.2.5 Legitimerings perspektiv 
I kontrast till både marknadsförings- och politiska/ekonomiska perspektiv, så anser de 
som tar till sig legitimeringsperspektivet, att företag styrs av samhällsnormer och 
värderingar (Brown & Deegan, 1998).  
Eftersom värderingar förändras över tiden, måste företag vara mottagliga för förändrade 
förhållanden så att företagets värderingar stämmer överens med samhällets (Dowling & 
Pfeffer, 1975). 
 
 Framgångsrik legitimitet beror på hur man övertygar både samhället i stort och andra 
institutionella aktörer och att en överensstämmelse av åtgärder och värden existerar. 
(Freidson 1986, citerad av Nue & Wright, s 647 1992)  
Företagsledningar kommer att reagera på allmänhetens oro över företagens verksamhet, 
genom en ökning av upplysningar i företagens årsredovisningar, om den uppfattar att 
deras legitimitet är hotad av att allmänhetens oro (Brown & Deegan, 1998). 
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Genom objektivet i organisatorisk legitimitet ser forskare att en årsredovisning fungerar 
som ett verktyg för företagsledningar, där ledningen signalerar sin reaktion på den oro 
som finns bland särskilt berörda intressenter (Stanton & Stanton, 2002).  
Syftet är att kommunicera överensstämmande åtgärder och värderingar till de intressenter 
som anses vara viktiga för företagets legitimeringsprocess. Under 90-talet har forskare 
tittat smalt på legitimeringsprocessen, och då ofta bara berört miljöfrågor (ibid).  

3.2.6 Redovisnings perspektiv 
Redovisning innebär uppföljning, utvärdering och kontroll av organisationens 
medlemmar, för att se till att de agerar i aktieägarnas och andra berördas intressen 
(Keasey & Wright, 1993).  
Det finns två tolkningar av detta begrepp. Den första handlar om relationen mellan 
bolaget och dess aktieägare då den primära fokuseringen ligger i den finansiella delen av 
den årliga rapporten (Stanton & Stanton, 2002). 
Den andra tolkningen handlar om sambandet mellan ett företag och en bredare krets av 
intressenter än enbart aktieägarna (Stanton & Stanton, 2002). Dess inriktning kan vara 
information av annat slag än enbart den ekonomiska (ibid).  
Eftersom redovisningen fokuserar på förhållandet mellan företaget och läsarna av en 
årsrapport, så beror överföringen av information mellan dessa parter på villkoren i 
förhållandet (Owen et al., 1987). 
I sin smalaste form så handlar redovisning om kravet att rapportera om i vilken 
utsträckning ett företag har lyckats ta sitt ansvar gentemot sina ägare. Detta ansvar ses 
som en kamp mot ägarna, inte mot den drabbade allmänheten, vilket gör att 
särredovisningen i årsredovisningar ses som ett sätt att tillmötesgå ägarnas intressen 
(Gallhofer & Haslam, 1993).  
Underförstått så är ledningen den svagare av förgrundsgestalterna (Stanton & Stanton, 
2002).  
Tonvikten i årsredovisningen ligger på lagen och företagens efterlevnad av denna (Tilt, 
1994).  
De som ansvarar för att framställa en årsredovisning drar ingen nytta av 
redovisningsprocessen (Gallhofer & Haslam, 1993).  
De övervakas, utvärderas och kontrolleras av organisationen för att se till att de agerar i 
linje med aktieägarnas och andra intressenters önskemål (Keasey & Wright, 1993). 
Värdesystemet som ligger bakom strategin är att acceptera den stora betydelsen av 
aktieägare, men man tar även hänsyn till andra parter (Mathews, 1987). 
 Årsrapporter betraktas vanligtvis som den viktigaste ansvarsmekanismen (Lamond, 
1995).  
Forskare undersöker årsredovisningen genom ett ansvarstagande perspektiv där en 
redovisning ses som ett dokument genom vilket ledningen agerar och tar hänsyn till 
aktieägarna. Men årsredovisningarna visar sig inte vara ett trovärdigt sätt att 
kommunicera med aktieägarna eftersom den inte ger en fullständig bild av sanningen. 
(Anderson & Epstein, 1996). 
 

 

12  



 

3.3 Hållbarhetsredovisning 

3.3.1 Tripple Bottom Line 
Tripple Bottom Line-teorin skapades av Institute Of Social And Ethical Accauntabillity. 
TBL-redovisning innefattar både finansiell och icke finansiell information till en bredare 
krets av intressenter än bara aktieägare. Teorin betonar att företag påverkar omgivningen 
på många olika sätt. TBL innefattar ett systematiskt sätt att hantera ett företags olika 
former av ansvarstagande. Termen används för att mäta och rapportera ett företags 
prestation när det gäller de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna (Elkington, 
1999).  
TBL kallas även ibland för CSR (Corporate Sustainability Reporting) (Ballou, Heitger,  
& Landes, 2006). 
TBL kan användas av företagsledningar för att balansera upp de tre ansvarsområdena och 
få en djupare och en större helhetsbild av företagets prestation (Sauvante, 2002; 
Panapanaan, 2002; McDonough & Braungart, 2002).  
TBL försöker att växa utöver GRI`s riktlinjer och är en form av rapportering som kan 
inspirera GRI att ta efter. Den grundläggande idén med TBL är att alla stora företag ska 
vara redovisningsskyldiga för sina sociala, miljömässiga och finansiella aktiviteter (Gray, 
2006). 
Många organisationer redovisar idag kvartalsrapporter innehållande ekonomisk 
information. Med rapporternas ökande betydelse så borde de även innehålla alla aspekter 
av TBL-redovisning (Isaksson, 2006).  
 
En studie har visat att av de 250 största bolagen i världen så har 68 % av dessa infört 
hållbarhetsredovisning i någon form (Colbert & kurucz, 2007). 
 I årtionden har företagsägare, ledningar, kritiker, aktivister och akademiker brottats med 
frågan om vilken roll affärsverksamheten ska ha i ett samhälle, ofta tillsammans med 
miljöaktivister och dem som vill rikta större uppmärksamhet på social rättvisa och sätta 
sig emot förespråkare för en obehindrad kapitalism. Även om debatterna fortsätter idag så 
är TBL ett koncept som erbjuder ett paraply, ett stort tält, där ledningen kan balansera de 
tre olika aspekterna som ingår i TBL och därmed skapa legitimitet för sin verksamhet. 
Många i ledningsbefattning pratar om nyttan av att använda sig av TBL som ett ramverk 
för att utvärdera affärsverksamheten dag för dag och för att utveckla affärsstrategin 
(ibid). 
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Figur 2. En översikt av de tre delarna i TBL. 

3.3.2 GRI 
Global Reporting Initiative (GRI) etablerades 1997 av CERES, The Coalition For 
Environmentally Responsible Economies, med syftet att på företagsnivå skapa globalt 
tillämpbara riktlinjer för redovisning av frågor rörande varaktig uthållighet (Ballou,  
Heitger  & Landes, 2006).  
Ramverket som GRI publicerar blir förmodligen det mest accepterade ramverket bland 
organisationer runt om i världen när det handlar om hållbarhetsredovisning. 
Organisationer ger ut hållbarhetsrapporter i allt snabbare takt och använder GRI´s 
riktlinjer, vilket gör att intressenter för alla offentliga organisationer i framtiden kommer 
att förvänta sig att samtliga organisationer publicerar hållbarhetsrapporterrapporter 
(Ballou,  Heitger  & Landes,  2006).  
GRI har sammanfört representanter från en mängd olika intressegrupper – företag, 
oberoende organisationer, redovisnings/revisorsorganisationer, branschorganisationer, 
universitet och andra intressenter från hela världen för ett aktivt deltagande inom ramen 
för detta initiativ. Avsikten är att skapa ett allmängiltigt ramverk för redovisning av de 
aspekter som berör begreppet uthållighet ur en företagsmässig synvinkel, nämligen de 
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miljömässiga, de sociala och de ekonomiska aspekterna (ibid). GRI försöker långsiktigt 
att höja redovisningen av dessa uthållighetsrelaterade frågor till en nivå, där den kan 
uppnå samma allmänna acceptans och behandlas på ett likadant sätt som idag gäller för 
den finansiella redovisningen (Larsson, 1999).  
Eftersom GRI arbetar tätt ihop med Förenta Nationerna, innebär det att kriterierna som 
GRI tar fram när det gäller hållbarhetsredovisning får en trovärdighet som gör att de blir 
mer allmänt accepterade (Ballou,  Heitger & Landes,  2006). 
 
De tre aspekterna definieras i de föreslagna riktlinjerna enligt nedan: 
1. Miljöaspekter - inkluderar påverkan genom produktionsprocesser, varor och tjänster. 
Aspekterna kan omfatta påverkan på luft, mark, vatten, naturresurser, flora, fauna och 
människors hälsa.  
2. Sociala aspekter - inkluderar exempelvis behandlingen av minoriteter och kvinnor, 
engagemang i skapandet av en offentlig lokal, nationell och global policy, frågor rörande 
barnarbete och fackföreningsfrågor.  
3. Ekonomiska aspekter - inkluderar, men sträcker sig längre än till finansiella prestanda. 
Omfattar aktiviteter relaterade till att skapa efterfrågan på varor och tjänster, anställdas 
löner, bidrag till samhället och policy beträffande det lokala agerandet (Larsson, 1999, 
s.72). 
 
Den svenska regeringen har fattat beslut om nya riktlinjer för extern rapportering för 
statligt ägda företag, med utökade krav på hållbarhetsinformation (Regeringen, 2008).  
De ersätter tidigare riktlinjer, beslutade 2002, och avser information utöver gällande 
lagstiftning och god redovisningssed. De statligt ägda företagen ska bland annat 
presentera en hållbarhetsredovisning enligt GRI´s riktlinjer, som tillsammans med övrig 
finansiell rapportering, som årsredovisning, kvartalsrapporter och bolagsstyrningsrapport, 
utgör ett samlat underlag för utvärdering och uppföljning. GRI´s riktlinjer är 
internationellt normgivande riktlinjer för hållbarhetsredovisning, vilka har utvecklats 
under mer än tio år och som används bland mer än tusen företag över hela världen (ibid). 

3.3.3 CSR  
De stora trenderna de sista årtionden, är att staten blir mindre betydelsefull och dess 
inflytande minskar. En nyckelaspekt, i det påståendet, är att liberalismen och 
privatiseringar växer runt om i världen samtidigt som kommunismen har försvunnit från 
Östeuropa (Berend, 1996; Bossonneault, 2003). 
Konceptet om det civiliserade samhället blommade efter kommunismens fall. NGO´s 
utvecklades till kraftfulla organisationer, ofta i samarbete med media (Zloch & Westport, 
1994; Genov, 1999; Yoshikazu, 2001). 
Därför är samhällsmedborgare idag mycket mer medvetna om internationella händelser 
(Körner, 2004). 
Konsumenter har även blivit mer krävande och vill ta del av vinsterna som globalisering 
innebär, genom billiga högkvalitativa varor men samtidigt behålla ett gott samvete genom 
att köpa dem. Det betyder att man inte vill bli förknippad med aktiviteter i länder där till 
exempel barnarbete existerar och där NGO´s med hjälp av media tar fram dessa fakta. 
Denna utveckling har befrämjat existensen och den form CSR har idag (ibid). 
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Corporate Social Responsibility (CSR) har blivit en viktig fråga bland intressenter och i 
företagsvärlden ( Podnar & Golob, 2007).  
Denna entusiasm återspeglas även i marknadsförningsteorierna ( Kotler & Lee, 2005; 
Maignan et al., 2005; Sen & Bhattacharya, 2001). 
Den förståelse som finns för CSR baseras på uppfattningen om intressenters 
förväntningar (Carroll, 1979; Whetten et al., 2001),  
som är av stor betydelse för företagens marknadsföring (Balmer & Greyser, 2006). 
 Detta betyder att en organisation agerar i ett nätverk av olika intressenter, som kan 
influera organisationen direkt eller indirekt (Habisch & Jonker, 2005).  
Därför fokuserar sig CSR på en organisations åtagande för att undvika skada och 
förbättra intressenters och samhällets välbefinnande (Mohr et al., 2001).  
Kärnan i CSR är en idé om att inget företag har råd att motsätta sig eller isolera sig från 
samhällets problem (Matten & Moon, 2005).  
Debatten om CSR omfattar också beteenden som inkluderar en mångfald av sociala 
förpliktelser gentemot intressenterna, speciellt konsumeter och anställda (Habisch & 
Jonker, 2005).  
Med CSR kan man som kund också förstå företagens karaktär (Sen & Bhattacharya, 
2001, s 228).  
Intressenters förväntningar är en tydlig variabel sammanlänkad mellan CSR och 
företagens marknadsföringskoncept  (Podnar & Golob, 2007).  
CSR borde fungera som en grund för ledningen när det gäller frågor som berör 
intressenter. CSR ska ha en plats i ett företags identitet och anställda måste ta till sig CSR 
för att den ska bli en del av företagskulturen. Den borde klart och tydligt kommuniceras 
ut i företagens varumärke och rykte. I verkligheten så är det viktigt att granska och 
uppfylla intressenters önskningar, behov, förväntningar och andra intressen i 
organisationers marknadsföring (ibid). 
Under de senaste femton åren har vi sett en ökning av CSR rapporter i många utvecklade 
världsekonomier ( Bebbington, Larrinaga &  Moneva, 2008).  
En vanlig normativ syn i den akademiska världen är att CSR-rapportering är en utökning 
av den vanliga redovisningen (Gray et al., 1996), men det finns en oro att så är inte fallet 
( Bebbington, Larrinaga & Moneva, 2008). 
I verkligheten har många forskare kommit fram till att legitimitetsteorin kan förklara den 
sociala och omgivningsmässiga särredovisningen (Patten, 1992; Brown & Deegan, 1998; 
Deegan et al., 2002; O`Donovan, 2002; Milne & Patten, 2002).  
Friedman och Miles (2001, s 528) föreslår att RRM, (Reputation Risk Management), är 
en av huvudincitamenten till att införa CSR-rapportering för att skydda sig mot skadlig 
ryktesspridning. CSR gör organisationer medvetna om behoven av att hantera 
omgivningsmässiga, sociala och etiska risker samt att visa omvärlden att man tar hänsyn 
till dessa aspekter. RRM-tesen förknippas även med Intressent-teorin (ibid).  
Intressent-teorin föreslår att särredovisningen till viss del är ett sätt att tillfredställa de 
intressenter som förser organisationen med resurser och som också kan påverka 
organisationens möjlighet att bedriva sin verksamhet (Gray et al., 1996; Neu et al., 1998).  
 
Framtiden, för alla företag i dagens samhälle, beror på hur företaget upplevs av nyckel- 
intressenter såsom aktieägare, investerare, kunder, konsumenter och anställda 
(Cornelissen 2004, s 9).  
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Företag behöver bygga upp och stärka relationerna med sina intressenter och veta hur att 
strategiskt hantera och organisera aktiviteter som är riktade till intressenterna (Ellerup-
Nielsen & Thomsen, 2007).  
Rapportering är en av aktiviteterna som företag använder på ett strategiskt och behjälpligt 
sätt. Man kan betrakta företagets rapportering som ett verktyg, som bidrar till att göra 
organisationen legitim gentemot intressenter, för att kunna överleva och utvecklas. 
Kommunikationsverktyg, som årsredovisningar och liknade rapporteringar, måste 
fokusera på helheten i en organisations aktiviteter och på hur organisationen presenteras 
för sina nyckelintressenter, både internt och externt. Därför är det viktigt för 
organisationer att utforma sina rapporter med hänsyn till CSR´s aspekter (ibid). 

3.4 Legitimitet 

För att en organisation ska kunna överleva så krävs det en viss legitimitet. Kravet på 
legitimitet varierar beroende på verksamhetens art. Vissa organisationer är mer offentliga 
än andra organisationer, andra kan vara mer beroende av ett politiskt och socialt stöd. 
Större organisationer, och organisationer som är beroende av politiskt och socialt stöd, 
tenderar att engagera sig mera i ett legitimt uppförande (Dowling & Pfeffer, 1975). 
 
Det är viktigt att förstå att företag är offentliga institutioner och inte bara privata aktörer 
med relationer genom kontrakt (Warren, 2003).  
Man kan därför inte bedöma företag enbart utifrån de ekonomiska aspekterna, utan det är 
också viktigt att beakta de sociala och politiska aspekterna. I vissa fall kan politiska och 
sociala aspekter få en mera avgörande roll, när det gäller företagens framtid, än de 
ekonomiska. Så kan vara fallet när frågan om företagens legitimitet diskuteras. Då kan 
normala ekonomiska beslut åsidosättas med hänsyn till politiska och sociala förhållanden 
(ibid).  
 
En organisation bedöms vara legitim till den grad den anpassar sig till sociala normer, 
värderingar och förväntningar (Dowling & Pfeffer, 1975). 
En legitim organisation är en organisation som upplevs eftersträva socialt accepterade 
mål på ett socialt acceptabelt sätt. Legitimitet rättfärdigar organisationens roll i ett 
samhälle och hjälper företaget att locka till sig resurser och behålla stödet från 
allmänheten (ibid).  
En annan typ av studie trycker hårt på att redovisningsutvecklingen är påverkad av 
legitimitetssökande aktiviteter (Artsberg, 2005).  
Ett sätt för företag att stärka sin legitimitet är att hitta ett sätt där man positionerar sig på 
ett fördelaktigt sätt gentemot sina konkurrenter (Grandy & Wicks, 2008). Förändringar av 
sociala normer och värderingar motiverar organisationsförändringar och är en orsak till 
att organisationer känner press av att bibehålla sin legitimitet gentemot samhället 
(O`Donovan, 2002). 
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4 EMPIRI 

I detta kapitel kommer vi att sammanställa det material som vi har samlat ihop genom 
personliga intervjuer. Först kommer en presentation av företaget som respondenten 
beskriver den. Sedan kommer respondentens syn på hållbarhetsredovisning och vilken 
påverkan och vilka förväntningar organisationen har på Luleå Energi. Och slutligen  
berättar respondenten om sin syn på hållbarhetsredovisningens framtid. 

4.1 Luleå Energi 

Luleå Energi AB ägs till 70 % av Luleå Kommunföretag AB, resterande 30 % ägs av 
Vattenfall AB. I Luleå Energi ingår affärsområdena elhandel och fjärrvärme. 
Dotterbolagen är Luleå Energi Elnät och Bio-energi, samt intressebolaget Lunet. 
Verksamheten är i huvudsak koncentrerad till Luleå Kommun, som har 140 anställda och 
omsätter 800 mkr årligen. 

4.1.1 Intervjuobjekt 
Vi har intervjuat Anneli Sjömark i en konferenslokal på Luleå Energis huvudkontor i 
centrala Luleå. Anneli arbetar som Ekonomichef på Luleå Energi. 

4.1.2 Hållbarhet 
Sjömark berättar att LEAB har någonting som kallas ”gröna nyckeltal, som är en del av 
deras huvudägares redovisning, som sammanställer alla kommunala bolags och 
förvaltningars delredovisningar av miljöpåverkan. På frågan om LEAB har planer på att 
upprätta en hållbarhetsredovisning, så säger Sjömark att LEAB har för avsikt att ta fram 
en hållbarhetsredovisning på sikt, förhoppningsvis redan till bokslutet 2009.  
Som svar på frågan, vad hon tycker att syftet är med att upprätta en 
hållbarhetsredovisning, svarar Sjömark att det främsta syftet är att ta ett samhällsansvar 
och ett annat syfte är att företaget måste värna om sitt varumärke. Vidare säger hon att 
det är viktigt att kunna tala om vad LEAB faktiskt gör för en hållbar utveckling, och att 
detta i sin tur uppmanar människor att följa efter. Sjömark menar också att det som ”mäts 
och visas blir gjort” och det anser hon vara grundtanken med hållbarhetsredovisning. 

4.1.3 Intressenter 
På frågan om vilka intressenter hon tycker att en framtida hållbarhetsredovisning bör 
vända sig till, svarar Sjömark att det är i första hand till kunder och leverantörer, men 
också till stor del beroende på vilken verksamhet som kunder och leverantörer har. 
Sjömark påpekar att det inte bara är en redovisningssak, utan även en varumärkeshöjande 
åtgärd på sikt, som visar att LEAB tar ansvar för miljön och ligger i framkant jämfört 
med bolag av liknade storlek i energibranschen. Hon säger även att det är väldigt viktigt 
för energibolag att sträva efter en hållbar utveckling. Om det skulle visa sig att LEAB har 
brister i verksamheten, så skulle det vara skadligt för bolaget.  
Sjömark betonar att LEAB arbetar mycket med hållbarhetsfrågor i dagsläget, men att 
detta inte formellt redovisas. Vidare säger Sjömark att ”även fast man inte har en formell 
hållbarhetsredovisning, så kan man ändå jobba för en hållbar utveckling”. På frågan om 
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vilka intressenter hon tycker har mest inflytande på LEAB, svarar hon att det givetvis är 
ägarna, som består av Vattenfall och Luleå Kommun, och givetvis kunderna. Sjömark 
hoppas och tror att Luleå Energi har samma inställning som sina ägare när det gäller 
hållbarhetsredovisning och att LEAB vill vara ett föredöme precis som sina ägare. 

4.1.4 Framtiden 
Sjömark tycker att införandet av en hållbarhetsredovisning är enbart positivt. Hon säger 
att införandet av en hållbarhetsredovisning måste få ta sin tid . Sjömark inser att det tar 
tid att utveckla en bra hållbarhetsredovisning. På frågan om det kan vara aktuellt med 
konsulthjälp i den inledande fasen av framtagandet av en hållbarhetsredovisning, så säger 
Sjömark att det kan vara ett alternativ. Vi frågar henne om hon är positiv till lagstiftning 
om hållbarhetsredovisning, men Sjömark tycker att det är bättre om marknaden själv 
utvecklar sådan redovisning genom förväntningar och påtryckningar istället. Då tenderar 
saker att bli mest genomarbetade. Hon tycker också att det blir trovärdigare på detta sätt. 
På frågan om hur LEAB kan tänka sig utforma en hållbarhetsredovisning, så svarar 
Sjömark att det inte är bestämt ännu, men förmodligen så kommer det att bli något 
liknande som andra bolag har gjort när de infört hållbarhetsredovisningar. Vi frågar 
Sjömark om hon tror att det kommer att bli vanligt även bland mindre bolag, att upprätta 
hållbarhetsredovisningar. Hon tycker det är jättesvårt att förutspå och att det mest troligt 
kommer att finnas en naturlig gräns beroende på bolagets storlek, men vart den gränsen 
går vet hon inte. Sjömark tillägger att LEAB är en stor lokal aktör men ett ganska litet 
energibolag i Sverige. 

4.2 MAX Hamburgerrestaurang AB 

MAX Hamburgerrestaurang AB är en rikstäckande hamburgerkedja med 59 restauranger 
runt om i Sverige. Max-företagets verksamhet startades 1968 av Curt Bergfors i 
Gällivare. MAX omsätter över 700 mkr och har ca 2000 anställda varav 600 är 
årsanställda. MAX är idag Sveriges näst största hamburgerkedja. MAX har sitt 
huvudkontor i Luleå och ett filialkontor i Stockholm. 

4.2.1 Intervju 1 
Den första intervjun gjordes via telefon med Lars Olsson som är administrativ chef och 
vice VD på MAX Hamburgerrestaurang AB. 

4.2.2 MAX arbete för hållbarhet 
Olsson säger att på MAX jobbar man mycket med någonting som kallas CSR (Corporate 
Social Responsibility), som innebär att ledningen bland annat besöker alla restauranger 
och pratar om MAXs värderingar när det gäller den sociala aspekten och arbetar efter en 
image benämnd "det goda företaget". 
 
Olsson berättar att MAX använder sig av en inhyrd miljökonsult som jobbar 25-50 % 
samt personalchefen, som båda arbetar med miljöfrågor. Olsson säger vidare att på MAX 
tittar man mycket på hur man kan kompensera för företagets koldioxidutsläpp. På frågan 
om vad han känner inför frågan om hållbarhetsredovisning, så svarar Olsson att det känns 
som ett naturlig steg för  MAX. Olsson anser det självklart för företaget att vara med och 
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ta ansvar för en hållbar utveckling och därför känns frågan som en naturlig 
verksamhetsutveckling som samtidigt ligger rätt i tiden.  

4.2.3 Påverkan/Förväntningar på Luleå Energi 
Olsson tror att ”ett hållbarhetstänk” måste födas inom en organisation för att det ska bli 
bra resultat och inte genom påtryckningar utifrån för då ligger man i bakkant. Olsson 
hävdar att det måste finnas en vilja och uppriktighet inom organisationen för att vilja 
genomföra en hållbarhetsredovisning och tro på den.  
 
På frågan om vilken relation MAX har med Luleå Energi, så svarar Olsson att MAX 
köper in vindkraft av LEAB och att de är involverade i vissa gemensamma projekt. 
Olsson menar att MAX egentligen inte har något större inflytande över LEAB, men han 
tror att LEAB har ett intresse av hur MAX tänker i frågor som handlar om hållbarhet, 
eftersom företaget har 50 000 gäster dagligen. Olsson anser att företagen har ett 
ömsesidigt intresse när det gäller dessa frågor och att man hela tiden försöker hjälpa 
varandra. Olsson tillägger att när MAX väljer elleverantör, så är det viktigt att 
leverantören också tar ansvar för en hållbar utveckling. Han säger också att MAX inte tar 
del av LEAB`s årsredovisning i större grad än det som står i tidningarna, men vet att 
LEAB är ett lönsamt bolag och vid deras träffar får Max nödvändig information. Enligt 
Olsson så är det främst tre aspekter som MAX skulle vilja utläsa från en eventuell 
hållbarhetsredovisning från LEAB.” -Hur stor påverkan har LEAB på miljön? -Hur 
kompenserar man sina utsläpp? -Vilka åtgärder har man vidtagit och har för avsikt att 
vidtaga på både kort och lång sikt?”  På frågan om hur MAX ser på att LEAB är på väg 
att upprätta en hållbarhetsredovisning, så är svaret enbart positivt och Olsson menar att 
”det som mäts blir gjort”. Olsson berättar att när MAX gör upphandlingar av t ex el, så är 
priset viktigt, men också en bra och smidig administration kring elleveranserna är viktig 
förutom den trygghet man känner kring LEAB och dess värderingar. Olsson tycker också 
att det är viktigt att elleverantören ligger i framkant och har en bra lönsamhet samtidigt 
som det är en klar fördel om leverantören jobbar med frågor som rör CSR och gör detta 
på ett uttalat sätt.  
När det gäller vilka krav och förväntningar som MAX ställer på LEAB vad gäller 
hållbarutveckling, så säger Olsson att MAX egentligen inte ställer några krav men 
företagen jobbar i gemensamma projekt när det gäller vindkraft och solenergi, så Olsson 
menar  att " Vi på Max känner att vi har samma värderingar som LEAB när det gäller 
arbetet för en hållbar utveckling och därför känner vi att LEAB är en bra elleverantör för 
oss.” Olsson påminner också om att eftersom MAX enbart köper in vindproducerad el så 
innebär det att företaget också är berett att betala för en hållbar utveckling, eftersom 
vindkraft inte är det billigaste alternativet.  

4.2.4 Framtiden för Hållbarhetsredovisningen 
På frågan om hur Olsson ser på hållbarhetsredovisningens framtid, så svarar Olsson att 
han tror att det blir ett måste för företag att upprätta en sådan redovisning. Olsson 
förklarar att på 80-talet talade man om kvalité. Under 90-talet så kan man enligt Olsson 
säga att om man inte hade kvalité så var man överhuvudtaget inte aktuell och man 
började då prata om servicenivåer, kundanpassning och leveranssäkerhet. Olsson tror att  
hållbarhetsredovisning kommer att vara standard om tio år. Han menar på att MAX 
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resonerar som så att ”det är bättre att föregå än att föregås”, att hela tiden vara i framkant 
av utvecklingen. Olsson menar också  att genom att visa människor att en organisation 
agerar för en hållbar utveckling, så innebär det kanske inte att de sätter sig in i detaljer, 
men ändå förstår att företaget arbetar kring hållbarhetsfrågor, vilket gör att allmänheten 
får ett större förtroende för organisationen.  

4.3 Riksbyggen 

Riksbyggen är en ekonomisk förening som förvaltar bostäder åt bostadsrättsföreningar. 
Bostadsrättsföreningar köper andelar i Riksbyggen och äger nästan 50 % av företaget. 
LO- förbunden äger nästan 40 % och resten av företaget ägs av mindre organisationer. 
Riksbyggen har idag ungefär 3000 anställda över hela Sverige. 

4.3.1 Intervju 2 
Den andra intervjun genomfördes med Stig Rönnbäck på hans kontor i Luleå. Han är 
kundansvarig för Riksbyggens landstingsansvar, vilket innebär att han ansvarar för alla 
sjukhus i Norrbotten förutom Sunderby sjukhus. Han är även med i ett nationellt nätverk 
när det gäller energifrågor och även energiansvarig för Norrbotten. 

4.3.2 Riksbyggens arbete för hållbarhet 
Enligt Rönnbäck så har Riksbyggen idag ingen konkret offentlig hållbarhetsredovisning, 
men de sociala aspekterna finns med i Riksbyggens interna policy. Rönnbäck berättar att 
Riksbyggen idag gör kundundersökningar samt medarbetarundersökningar där sociala 
aspekter ingår. Riksbyggen jobbar även mycket med HR (Human Resource), som innebär 
att organisationen försöker ta till vara de anställdas kunskaper på ett så bra sätt som 
möjligt. Riksbyggen jobbar väldigt hårt med arbetsmiljöfrågor eftersom man anser att 
nöjda medarbetare ger en hållbar utveckling och ett mervärde för företaget. Rönnbäck 
säger att det inom kort kommer att bli stora pensionsavgångar inom företaget och därför 
tycker man att det är viktigt att skapa en bra och inspirerande arbetsmiljö, som gör att det 
är lättare att rekrytera ny arbetskraft till organisationen. Riksbyggen är i dagsläget en av 
länsstyrelsen miljödiplomerad organisation. Till hösten kommer Riksbyggen att bli 
miljöcertifierade enligt ISO 14001.  
 
Rönnbäck berättar att Riksbyggen håller på att utveckla sin verksamhet när det gäller 
miljöfrågor och miljöpåverkan och detta kommer i framtiden att redovisas som ett 
offentligt miljöbokslut. Rönnbäck tillägger att på Riksbyggen ”tar man det här med 
hållbarhet på allvar”, eftersom man är en stor organisation som kan bli granskade, och då 
vill inte dess ägare att det ska finnas några brister i verksamheten. Om Riksbyggen skulle 
bli granskade av media och få negativ publicitet, så skulle det innebära stora negativa 
konsekvenser för organisationen.  

4.3.3 Påverkan/Förväntningar på Luleå Energi 
Rönnbäck berättar att Riksbyggen har ett inköpsråd som granskar företagen man gör 
affärer med. Rönnbäck säger att ”givetvis är priset en viktig aspekt men det förekommer 
andra viktiga aspekter också som t ex miljöpolicy och miljöhandlingsplaner”. Vidare 
säger Rönnbäck att stora upphandlingar inte enbart är en fråga om pris utan även kvalité. 
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Vid deras inköp så upptar priset ungefär 60 % av deras beslutsunderlag. Rönnbäck säger 
att Riksbyggen idag har ett samarbetsavtal med Luleå Energi. Avtalet bygger på att Luleå 
Energi får tillgång till Riksbyggens kunder. Rönnbäck påtalar att det är svårt att påverka 
priset på elen de köper in av Luleå Energi, eftersom det finns en elbörs som styr priserna. 
Rönnbäck menar på att som stor kund kan de påverka andra bitar förutom priset, som 
exempel att i det senaste avtalet hade Riksbyggen ett krav att elen som köptes in skulle 
vara miljömärkt, vilket Luleå Energi lovade att leverera. Miljöfrågor har stor betydelse 
och är en förutsättning vid upphandlig av el, för att avtalen ska godkännas av kunder i 
hela Sverige. Miljöfrågor ligger i tiden och därför är dessa viktiga faktorer i 
upphandlingarna säger Rönnbäck. När Riksbyggen gör affärer med Luleå Energi så tar 
man inte del av Luleå Energis årsredovisning utan  kommunicerar direkt med säljaren 
och framför sina önskemål och krav i samband med inköpet. I dagsläget har Riksbyggen 
inga krav eller förväntningar på att Luleå Energi upprättar en hållbarhetsredovisning men 
man tar stor hänsyn till miljöfrågor. 

4.3.4 Framtiden för hållbarhetsredovisningen 
Rönnbäck tycker att miljö/hållbarhetsredovisning är en viktig aspekt som ger 
organisationer möjlighet att ta ett samhällsansvar och att trygga framtida generationers 
existens. Han tycker även att medarbetarna borde motiveras av att jobba i en organisation 
som strävar efter ett hållbart samhälle. Rönnbäck säger att det är viktigt att hela tiden 
känna av läget och ”hänga med” i utvecklingen av hållbarhetsfrågor annars riskerar man 
att tappa marknadsvärde och trovärdighet som i sin tur kan skada organisationen. 
Rönnbäck säger att om Luleå Energi skulle upprätta en hållbarhetsredovisning i 
framtiden så skulle Riksbyggen givetvis väga in detta i beslutsunderlaget när det gäller 
val av elleverantör, vilket stärker Luleå Energis möjligheter att få teckna avtal med 
Riksbyggen. Rönnbäck tillägger att eftersom Riksbyggen köper miljömärkt el av Luleå 
Energi så hoppas man att det blir en positiv marknadsföring av företaget, som kan ge 
större marknadsandelar i framtiden. Även Luleå Energi kan dra fördelar av detta i sin 
marknadsföring. Rönnbäck välkomnar en lagstiftning angående hållbarhetsredovisning. 

4.4 Vattenfall 

Vattenfall är ett internationellt företag som ägs av staten och som har verksamhet i 
Finland, Danmark, Tyskland, Polen och Sverige. Vattenfall har 33 000 anställda varav 
8000 jobbar i Sverige. Verksamhetsområdena är i varje land uppdelade inom tre områden 
dessa är: produktion, distribution och försäljning. Vattenfall äger 30 % av Luleå Energi. 

4.4.1 Intervju 3 
Den tredje intervjun genomfördes med Lars Ejeklint, som är styrelseledamot och 
styrelseordförande i Luleå Energi och försäljningschef på Vattenfall när det gäller den 
privata marknaden. Han har suttit i Luleå Energis styrelse i tio år. 
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4.4.2 Vattenfalls arbete för hållbarhet 
Enligt Ejeklint så står Vattenfall inför ett antal utmaningar, den första är att man ska vara 
nummer ett för kunden och den andra är att de ska vara nummer ett även för miljön. Det 
är bland annat därför som de har en hållbarhetsredovisning. Ejeklint tycker att det är 
viktigt att vara ärlig mot kunden och verkligen visa hur verksamheten fungerar. I 
företagets årsredovisning beskrivs var man är i dagsläget och vart man vill komma inom 
olika områden som t ex socialt och miljömässigt. I organisationen finns det människor 
som enbart jobbar med dessa frågor. Grunden för arbetet, som läggs ner på hållbarhet, är 
att visa kunderna att man har en bra verksamhet och att därigenom skapa trovärdighet. 
Ejeklint berättar också att eftersom Vattenfall är ett statligt bolag, så får de påtryckningar 
från regeringen och måste anpassa hållbarhetsarbetet därefter. 

4.4.3 Påverkan/Förväntningar på Luleå Energi 
Ejeklint anser att eftersom företaget är delägare i LEAB så känner man ett ansvar. Han 
säger vidare att Vattenfall vill att LEAB har en bra och sund verksamhet eftersom det kan 
påverka Vattenfalls varumärke. Ejeklint betonar att LEAB är en bra och välskött 
organisation. Ejeklint talar om att vattenfall hela tiden för en dialog om hållbarhet med 
LEAB och han tycker att LEAB ska jobba med dessa frågor. Ejeklint tillägger att LEAB 
redan arbetar med hållbarhetsfrågor i praktiken men att det inte finns någon komplett 
redovisning om det. Ejeklint har fört en dialog med Luleå Energis VD och framfört att 
han tycker att även LEAB borde upprätta en hållbarhetsredovisning. Han tycker att 
LEAB borde börja att pröva sig fram, kanske med hjälp av en konsult som är kunnig 
inom området, så man inte behöver börja från noll. Ejeklint säger att i dagsläget finns det 
inte några krav från kommunens sida att LEAB ska upprätta en hållbarhetsredovisning, 
men Ejeklint anser att LEAB borde studera hur energibranschen lägger upp sina 
hållbarhetsredovisningar och ta efter dessa, för att sedan visa upp för kommunen hur 
LEAB har tänkt att presentera sin hållbarhetsredovisning. Ejeklint tycker vidare att när 
kommunen på sikt kommer med krav på en redovisning, så borde inte kraven skilja sig så 
mycket från den redovisning som LEAB då eventuellt redan har upprättat, eftersom det 
finns en standard inom energibranschen om hur en hållbarhetsredovisning ska se ut. 
Ejeklint menar att det borde vara mycket lättare om LEAB redan har en befintlig grund 
till hållbarhetsredovisning, som man sedan kan bygga på beroende på kommunens krav 
av mätetal när det gäller hållbarhet. Vidare säger han att börjar man med en tankeprocess 
när det gäller hållbarhet, så blir det ett styrtal i organisationen. 

4.4.4 Framtiden för hållbarhetsredovisningen 
Ejeklint inser att diskussionen om miljöfrågor får mer och mer fokus i samhällsdebatten 
och då är det bra om man ligger tidigt ute i energibranschen när det gäller 
hållbarhetsredovisning. Han säger att vi på vattenfall vill hela tiden vara ledande när det 
gäller hållbarhet och det gäller även i framtiden. Ejeklint anser att LEAB borde ta efter 
Vattenfall när det gäller hållbarhetsredovisning, eftersom företagen i grund och botten har 
samma ambitioner och detta borde LEAB profilera på ett tydligare sätt. Ejeklint tycker att 
LEAB har en bra verksamhet t. ex fjärvärmen, som har ersatt oljan på ett bra sätt och som 
gör att LEAB får en ökad trovärdighet om de väljer att införa hållbarhetsredovisning. 
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Ejeklint tror inte att det finns någon risk att elpriserna skulle stiga på grund av att 
energibolagen måste satsa på en hållbarhetsredovisning, eftersom priserna påverkas mer 
av skatter och utsläppsrätter. Ejeklint säger också att det till största delen är åtgärder och 
investeringar, som kan bli en kostnad för energibolagen, men dessa kostnader krävs 
ibland för att skapa en trovärdig hållbarhetsredovisning. Ejeklint menar att kostnaderna 
som detta medför tjänas in på sikt och skapar samtidigt en bra image. Ejeklint räknar med 
att det kan bli en särskild lagstiftning när det gäller hållbarhetsredovisning. Om inte 
annat, så kommer det krav från börsanalytiker som värderar bolag, att få en så omfattande 
och rättvis information som möjligt om organisationers verksamhet. 
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5 ANALYS 

 
I detta kapitel analyseras uppsatsens empiri utifrån uppsatsens frågeställningar med 
hjälp av teorierna som ligger till grund för uppsatsen. 
 

5.1 Luleå Energis hållbarhetsarbete idag 

Luleå Energi har idag ingen komplett hållbarhetsredovisning, men man jobbar mycket 
med miljöaspekter och har där utvecklat någonting som de kallar gröna nyckeltal. Detta 
innebär att Luleå Kommun, som är huvudägare, samlar in samtliga kommunala bolags 
miljöredovisningar för att redovisa för allmänheten. LEAB har för avsikt att ta fram en 
hållbarhetsredovisning på sikt, kanske redan till nästkommande år. LEAB arbetar redan 
mycket med hållbarhetsfrågor men redovisar inte detta formellt i en 
hållbarhetsredovisning. Enligt LEAB har hållbarhetsredovisningen tre funktioner: att 
företag tar ett samhällsansvar, att stärka varumärket och att kunna förmedla vad ett 
företag faktiskt gör för en hållbar utveckling. Luleå Energi tycker att införandet av en 
hållbarhetsredovisning känns enbart positivt, men att det måste få ta sin tid att utveckla 
en sådan för att det ska bli bra. Detta anser vi stämmer överrens med vad Stanton & 
Stanton (2002) skriver att forskare under nittiotalet kom  fram till att årsredovisningar 
används på ett sätt som förstärker ett företags image och skapar fördelaktiga intryck av 
organisationen.  
 
Sjömark menar att LEAB redan arbetar mycket med hållbarhetsfrågor i dagsläget, men 
att allting inte redovisas formellt. Sjömark säger att även fast man inte redovisar allt på 
papper, så kan man ändå jobba för en hållbar utveckling. Vi tolkar det som att Luleå 
Energi är medveten om att man behöver arbeta med fler aspekter än enbart de 
ekonomiska, vilket vi anser att de gör redan idag. Vi får uppfattningen av att LEAB i 
dagsläget diskuterar mycket om att införa hållbarhetsredovisning, men att det finns 
osäkerhet om hur redovisningen ska presenteras. Sjömark tycker att en grundtanke med 
hållbarhetsredovisning är att det som mäts och visas verkligen blir gjort. Vi ser det som 
att Sjömark menar att organisationen blir mer motiverad att utföra olika aktiviteter om 
den vet att allting redovisas på papper. Om man tar fram en redovisning om hållbarhet, så 
måste organisationen verkligen anstränga sig för att kunna visa upp en ansvarstagande 
redovisning och kunna stå för den. Detta stämmer överens med Tripple Bottom Line-
teorin som innefattar ett systematiskt sätt att hantera ett företags olika former av 
ansvarstagande. Enligt Elkington (1999) används termen för att mäta och rapportera ett 
företags prestation när det gäller de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna. 
TBL kan användas av företagsledningar för att balansera upp de tre ansvarsområdena; de 
ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna (Sauvante, 2002; Panapanaan, 2002; 
McDonough & Braungart, 2002).  
 
Ejeklint på Vattenfall  tycker att det är viktigt att vara ärlig mot kunden och verkligen 
visa hur verksamheten fungerar. I sin årsredovisning beskriver man var man är i 
dagsläget och vart man vill komma inom olika områden, som t ex sociala och 
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miljömässiga.  Även  Olsson på Max har liknande inställning när han utrycker sig "vad 
som mäts blir gjort". Även om aktörerna inte känner till TBL-teorin så ser vi koppligar av 
vad aktörerna menar och det Colbert och Kurucz (2007) påstår, att många 
befattningshavare pratar om nyttan av att använda sig av TBL som ett ramverk för att 
utvärdera affärsverksamheten dag för dag och för att utveckla affärsstrategin. 

5.2 Påverkan/Förväntningar från nyckelintressenter till Luleå Energi 

Rönnbäck på Riksbyggen säger att företaget tar det här med hållbarhet på allvar eftersom 
det är en stor organisation, som kan bli granskade av olika intressentgrupper i samhället, 
och då vill inte Riksbyggens ägare att det ska finnas några brister i verksamheten. 
Rönnbäck menar att om Riksbyggen skulle bli granskat och få negativ publicitet genom 
media, så skulle det innebära stora negativa konsekvenser för organisationen. Vi ser detta 
påstående som grunden till att betydelsen av hållbarhetsredovisning har vuxit i 
omfattning när det gäller större organisationer, samt att denna utveckling har befrämjat 
existensen och den form CSR har idag. Colbert och kurucz (2007) skriver att i årtionden 
har företags ägare, ledningar, kritiker, aktivister och akademiker brottats med frågan om 
vilken roll affärsverksamheten ska ha i ett samhälle, ofta tillsammans med miljöaktivister 
och dem som vill rikta större uppmärksamhet på social rättvisa, och sätta sig emot 
obehindrad kapitalism (ibid).  
 
Från intervjun med Sjömark på LEAB kan vi förstå att intressenter har stor inverkan på 
beslut, eftersom hon tycker att det är marknadskrafter som i huvudsak ska utforma 
hållbarhetsredovisningens utseende, inte en eventuell lagstiftning. Dessa marknadskrafter 
beskriver hon som förväntningar och påverkan från intressenter, på så vis tenderar saker 
att bli mer genomarbetade. Sjömark menar att i Luleå Energis fall, så är det givetvis 
ägarna och kunderna som har mest inflytande. Sjömark hoppas och tror att LEAB har 
samma inställning som sina ägare när det gäller hållbarhetsredovisning och att Luleå 
Energi vill vara en god förebild i samhället. Detta stämmer överens med  Betz (1998) 
resonemang om att incitament för ledningen att implementera hållbar utveckling i sin 
organisation oftast uppkommer efter påtryckningar från olika intressenter. Legalisering är 
ytterligare ett incitament som kommer efter påtryckningar från stat och regering (ibid). 
 
 
Nyckelintressenter till Luleå Energi har i dagsläget inga krav på att LEAB ska upprätta 
hållbarhetsredovisning. Stora kunder som MAX och Riksbyggen kräver dock att elen 
som LEAB levererar är miljövänlig. Vattenfall som är minoritetsägare i LEAB vill att 
LEAB ska utveckla en form av hållbarhetsredovisning, gärna med hjälp av en konsult till 
en början. Vattenfall tror att Luleå Kommun på sikt kommer att kräva av LEAB att de 
redovisar någon form av hållbarhetsredovisning och därför är det en fördel om grunden 
till en sådan redovisning redan finns. Vattenfall och MAX betonar också att det är viktigt 
för ett företag att hela tiden ligga i framkant av utvecklingen, "hellre föregå än att 
föregås".  
MAX och Riksbyggen menar att om LEAB skulle upprätta en komplett 
hållbarhetsredovisning, så skulle det stärka relationerna och gynna LEAB´s 
förhandlingsposition vid nästa el-upphandling. Intressent-teorin föreslår att 
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särredovisningen till viss del är ett sätt att tillfredställa de intressenter som förser 
organisationen med resurser och som också kan påverka organisationens möjlighet att 
bedriva sin verksamhet (Bebbington, Larrinaga &  Moneva, 2008; refererad från  Gray et 
al., 1996; Neu et al., 1998).  
 
Olsson på Max säger att man har ett ömsesidigt intresse med LEAB när det handlar om 
hållbarhetsfrågor och man hela tiden försöker att hjälpa varandra. När MAX väljer 
elleverantör så är det viktigt att leverantören också tar ansvar för en hållbarutveckling, 
och Olsson säger att MAX egentligen inte ställer några krav på LEAB men att man 
arbetar i gemensamma projekt när det gäller vindkraft och solenergi, Olsson känner att 
MAX har samma värderingar som LEAB och tycker därför att samarbetet fungerar 
mycket bra mellan organisationerna. När det gäller Riksbyggen så har de en relation som 
innebär att Riksbyggen ger LEAB tillgång till sin kundstock och som motprestation 
levererar LEAB miljömärkt el till Riksbyggens kunder. Relationen mellan Vattenfall och 
LEAB består i att Vattenfall äger 30 % av LEAB och enligt Ejeklint så för Vattenfall och 
LEAB hela tiden en dialog med varandra när det gäller hållbarhetsfrågor. Enligt Peirce 
(2001) så finns det en utbytesrelation mellan organisationens intressenter som befinner 
sig i ett beroendeförhållande till varandra. Organisationen är beroende av att 
intressenterna är villiga att medverka i organisationens verksamhet. Intressenterna är i sin 
tur, mer eller mindre, beroende av organisationen för att få sina behov tillfredsställda. 
Från våra intervjuer kan vi se kopplingar mellan denna teori och vår undersökning. 
 
Enligt vår uppfattning så har Max och LEAB ett beroendeförhållande till varandra där 
båda parter vinner på att samarbeta. MAX köper in miljövänlig vindkraft för att visa att 
man tar ansvar för en hållbar utveckling och LEAB får samtidigt en stor kund, som man 
levererar miljövänlig energi till och tillsammans med kan arbeta för en hållbar 
utveckling. Vattenfall har i egenskap av delägare inte något direkt vinstintresse i LEAB 
och det förklarar Ejeklint med att LEAB till större del är ett kommunalt bolag där det inte 
förekommer några  vinstutdelningar, Vattenfall känner istället ett visst ansvar kring hur 
LEAB´s verksamhet bedrivs för att värna om sitt eget varumärke.  Enligt Bruzelius och 
Skärvad (2004) så försöker ledningen framför allt på lång sikt att öka organisationens 
totala belöningsförmåga. Organisationen försöker långsiktigt att skapa ett 
plussummespel, (alla vinner), för att ersätta det nollsummespel, (vad en 
intressentkategori vinner förlorar andra), som ofta gäller på kort sikt.  
 
När det gäller Riksbyggen så har de i dagsläget inga krav eller förväntningar på att LEAB 
upprättar en hållbarhetsredovisning, men miljöfrågor har stor betydelse och är en 
förutsättning när Riksbyggen gör upphandlig av el, för att avtalen ska godkännas av 
kunder i hela Sverige. Rönnbäck på Riksbyggen säger att om Luleå Energi skulle 
upprätta en hållbarhetsredovisning i framtiden så skulle Riksbyggen givetvis väga in 
detta i beslutsunderlaget när det gäller val av elleverantör, vilket skulle stärka Luleå 
Energis möjligheter att få teckna avtal med Riksbyggen. Genom intervjun med Vattenfall 
så framkom det att man inte har några direkta krav på LEAB när det gäller 
hållbarhetsredovisning men företaget försöker påverka LEAB att börja arbetet med att ta 
fram någon form av hållbarhetsredovisning. När det gäller Max så har företaget inga krav 
på att LEAB ska upprätta en hållbarhetsredovisning, men om LEAB väljer att göra det så 
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beskriver Olsson det som enbart positivt. Olsson tror att ett ”hållbarhetstänk” måste födas 
inom en organisation för att det ska bli bra resultat och inte genom påtryckningar utifrån, 
för då ligger man i bakkant. Olsson hävdar att det måste finnas en vilja och uppriktighet 
inom organisationen att vilja genomföra en hållbarhetsredovisning och tro på den. Här ser 
vi motstridigheter mellan Bets (1998) teori som säger att incitament för ledningen att 
implementera hållbar utveckling i sin organisation oftast uppkommer efter påtryckningar 
från olika intressenter, medan Olsson tycker att incitamenten bör komma inifrån en 
organisation för att det ska bli ett bra resultat. 
 
Av intervjun med MAX framkom det att resonemanget är att det är ”bättre att föregå än 
att föregås", att hela tiden vara i framkant av utvecklingen. 
 Olsson menar att genom att visa människor att en organisation agerar för en hållbar 
utveckling så innebär det kanske inte att människor sätter sig in i detaljer, men att de 
förstår att företaget arbetar kring hållbarhetsfrågor och detta gör att allmänheten får ett 
större förtroende för organisationen. När vi talade med Ejeklint på Vattenfall så trodde 
han att på sikt kommer kommunen med krav på en hållbarhetsredovisning av LEAB och 
då kan det vara bra om LEAB redan har någon form av hållbarhetsredovisning att visa 
upp. Genom att upprätta en hållbarhetsredovisning kan LEAB legitimera sin verksamhet 
enligt legitimitetsteorin, genom att visa allmänheten att de arbetar med hållbarhetsfrågor 
men även få politiskt stöd från kommunen. Om Luleå Energi skulle upprätta en 
hållbarhetsredovisning skulle det stärka relationerna med viktiga intressenter och skapa 
en starkare legitimitet för LEAB´s verksamhet, men även göra så att MAX och 
Riksbyggen kunde visa sina kunder att de köper in energi från ett företag som har en 
hållbarhetsredovisning. Detta skapar legitimitet även för LEAB´s kunder.  Eftersom 
Vattenfall känner ett ansvar kring LEAB´s verksamhet i egenskap av ägare, så vill man 
att LEAB upprättar en hållbarhetsredovisning för att värna om sitt eget varumärke 
eftersom LEAB är en liten del av Vattenfalls verksamhet. Ejeklint tycker att Luleå Energi 
har en bra och sund verksamhet idag, men att man borde framhålla det starkare för 
allmänheten för att skapa förtroende. Grunden för det arbete som Vattenfall 
lägger ner på hållbarhet är att man vill visa kunderna att företaget har en bra verksamhet 
och därigenom skapa trovärdighet . Det som aktörerna beskriver här om att skapa 
legitimitet tycker vi stämmer överens med Dowling och Pfeffer (1975), som menar på att 
det krävs en viss legitimitet för att en organisation ska kunna överleva. Kravet på 
legitimitet varierar beroende på verksamhetens art. Vissa organisationer är mer offentliga 
än andra organisationer, andra kan vara mer beroende av ett politiskt och socialt stöd 
(ibid). 
 
Olsson på Max säger att de enbart köper in el som är producerat av vindkraft, vilket 
innebär att de betalar ett högre pris för energin för att visa att de bryr sig om en 
hållbarutveckling i samhället. Ejeklint säger också att det i huvudsak är åtgärder och 
investeringar som kan bli en kostnad för energibolagen, men dessa kostnader krävs ibland 
för att skapa en trovärdig hållbarhetsredovisning. Ejeklint menar att kostnaderna som 
detta medför vinner man på sikt och skapar samtidigt en bra image. Vi ser kopplingar till 
det som Warren (2003) skriver om, att det är viktigt att förstå att ett företag är en offentlig 
institution och inte bara privata aktörer med relationer genom kontrakt. Man kan därför 
inte bedöma företag enbart utifrån de ekonomiska aspekterna, utan det är också viktigt att 
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beakta de sociala och politiska aspekterna. I vissa fall kan politiska och sociala aspekter 
få en mera avgörande roll när det gäller företagens framtid än de ekonomiska. Så kan 
vara fallet när frågan om företagens legitimitet diskuteras (ibid). 
 
Vi upplever att intressenterna tycker att LEAB har en legitim verksamhet eftersom Max 
tycker att man har samma värderingar som LEAB när det gäller hållbarhetsarbete och när 
Ejeklint säger att han tycker att LEAB har en bra och sund verksamhet, som skulle få 
ökad trovärdighet om företaget skulle införa hållbarhetsredovisning. Dowling och Pfeffer 
(1975) menar på att en organisation bedöms vara legitim i samma grad som den anpassar 
sig till sociala normer, värderingar och förväntningar. En legitim organisation är en 
organisation som upplevs eftersträva socialt accepterade mål på ett socialt accepterat sätt. 

5.3 Framtiden för Hållbarhetsredovisningen 

MAX menar på att under varje årtionde har det funnits olika trender, som företagen blivit 
tvungna att anpassa sig efter. Under 80-talet handlade det om kvalité, 90-talet 
kännetecknades av kundanpassning och leveranssäkerhet. Nu ser MAX att 
Hållbarhetsredovisningen är 2000-talets stora trend, som företag måste ta till sig för att 
kunna lyckas.  Genom att  visa människor att en organisation agerar för en hållbar 
utveckling, så innebär det kanske inte att människor sätter sig in i detaljer, men  de ser att 
företaget arbetar kring hållbarhetsfrågor och detta gör att allmänheten får ett större 
förtroende för organisationen. Legitimitetsteorin betonar att om ett företag ska få hög 
legitimitet för sin verksamhet, så måste man ha ett starkt stöd från hela samhället och inte 
bara från enstaka intressentgrupper (Dowling & Pfeffer, 1975). Enligt redovisningsteorin 
så växer särredovisningarna speciellt bland större bolag med verksamhet som har en stark 
miljöpåverkan (Deegan & Gordon, 1996). Luleå Energi verkar i en bransch som har stark 
miljöpåverkan och där särredovisningar ökar i antal. Därför måste LEAB vara 
uppmärksam och mottaglig för vad som händer inom hållbarhetsredovisningen och 
energibranschen. Luleå Energi är en stor lokal aktör, men ett ganska litet energibolag och 
därför är det inte en självklarhet att upprätta en hållbarhetsredovisning. Den svenska 
regeringen har fattat beslut om nya riktlinjer för extern rapportering, för statligt ägda 
företag, med utökade krav på hållbarhetsinformation (Regeringen). De ersätter tidigare 
riktlinjer beslutade 2002 och avser information utöver vad som är gällande lagstiftning 
och god redovisningssed. De statligt ägda företagen ska bland annat presentera en 
hållbarhetsredovisning enligt GRI`s riktlinje, vilket tillsammans med övrig finansiell 
rapportering, såsom årsredovisning, kvartalsrapporter och bolagsstyrningsrapport utgör 
ett samlat underlag för utvärdering och uppföljning (ibid). 
 
Ejeklint på Vattenfall tror att det kan bli en viss form av lagstiftning, när det gäller 
hållbarhetsredovisning, även för privata och kommunala bolag. Om inte annat så kommer 
det krav från börsanalytiker som värderar bolag och vill ha en så omfattande och rättvis 
information som möjligt av organisationers verksamhet. Vi ser kopplingar här mellan 
GRI´s ramverk och när Ejeklint säger att han tror att det kommer någon form av 
lagstiftning kring hållbarhetsredovisning. Därför ligger det nära till hands att en eventuell 
lagstiftning kommer att påverkas av GRI´s ramverk, när det gäller Kommunala och 
privata bolag, eftersom GRI´s riktlinjer är allmänt accepterade runt om i världen.  
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Sjömark hoppas och tror att Luleå Energi har samma inställning som ägarna när det gäller 
hållbarhetsredovisning och att LEAB vill vara en god samhällsmedborgare precis som 
sina ägare. Detta tolkar vi som att LEAB vill vara ett legitimt företag i samhället för att 
kunna locka till sig resurser och behålla allmänhetens stöd, detta stämmer överens med  
Dowling och Pfeffer (1975) som skriver att legitimitet rättfärdigar organisationens roll i 
samhället och hjälper företaget att dra till sig resurser och behålla stödet från 
allmänheten.  
 
Då det framkommit i intervjun med Sjömark att LEAB är på väg att utveckla en 
hållbarhetsredovisning inom snar framtid så ser vi det som att LEAB med dessa åtgärder 
vill förstärka sin legitimitet mot allmänheten genom utvecklandet av sin redovisning, 
eller som Ejeklint på Vattenfall påpekar att LEAB har en bra verksamhet i dagsläget, men 
att man borde visa det på ett tydligare sätt genom en hållbarhetsredovisning. Detta tolkar 
vi som att LEAB kan förstärka sin legitimitet hos allmänheten. Enligt Artsberg (2005) så 
finns det studier som trycker hårt på att redovisningsutvecklingen är påverkad av 
legitimitetssökande aktiviteter.   
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6 SLUTSATSER 

 
I detta avslutande kapitel sammanfattas undersökningen i sin helhet. Vi besvarar här vår 
undersökningsfråga. Vidare förs en diskussion kring slutsatserna som knyter an till syfte 
och undersökningsfråga. 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka vilka fördelar respektive nackdelar mindre 
energibolag upplever att det finns när det gäller att ta fram redovisning för en hållbar 
utveckling. Andra delen av vårat syfte var att undersöka vilka krav och förväntningar har 
intressenter till mindre energibolag när det gäller upprättande av 
hållbarhetsredovisning.  
 
Vår uppfattning när det gäller vilka fördelar respektive nackdelar mindre energibolag 
upplever med att ta fram en hållbarhetsredovisning är att de tycker att det är viktigt att ta 
ett samhällsansvar och verkligen visa sina intressenter vilka aktiviteter de gör för en 
hållbarutveckling. Det gör att trovärdigheten för verksamheten förstärks. I vår studie av 
intressenter till LEAB så framkom det att om LEAB skulle ta fram en 
hållbarhetsredovisning så skulle det stärka relationerna till intressenterna och få en 
positiv inverkan på förhandlingssituationen för LEAB. Stora kunder till energibolag har 
ofta någon form av krav på sina leverantörer när det gäller hållbar utveckling t ex 
miljömärkt el. Om Luleå Energi då skulle upprätta en hållbarhetsredovisning så skulle 
incitamenten från stora kunder bli än större att välja LEAB som el leverantör. Med detta 
så kan även stora kunder legitimera sin verksamhet gentemot sina kunder när det gäller 
energifrågor. 
 
Enligt studien så ställer inte intressenterna några direkta krav på LEAB när det gäller 
upprättande av hållbarhetsredovisning. Men det är bra för Luleå Energi om de kan vara i 
framkant när det gäller upprättande av en hållbarhetsredovisning. Enligt våra intervjuer så 
är det sannolikt att det i framtiden kommer någon form av lagstiftning, men även att 
kommunen i form ägare är tvungen att ställa vissa krav när det gäller hållbarhet. Därför är 
det bra om LEAB är förberedda på detta och lätt kan anpassa sig till eventuella nya krav 
och förhållanden. Även börsanalytiker och aktieägare börjar mer och mer kräva att 
börsnoterade bolag upprättar en hållbarhetsredovisning för att de ska kunna värdera bolag 
från en bredare och mera rättvisande bild. Men detta påverkar inte LEAB på samma sätt 
eftersom de inte är börsnoterade. 
 
Idag är det främst de stora bolagen som riskerar att bli granskade i deras verksamhet, ofta 
av miljöorganisationer och organisationer som är emot obehindrad marknadsekonomi. 
Granskning kan även förekomma om allmänheten är i stor beroendeställning till företaget 
till exempel arbetstillfällen, stora miljöutsläpp mm. Organisationer i LEAB`s storlek blir 
inte granskade i lika stor utsträckning som de stora organisationerna eftersom 
allmänheten inte är lika beroende av LEAB som till exempel av Vattenfall som har en 
internationell verksamhet och berör fler människor. Det är inte på grund av 
granskningsrisken som LEAB behöver upprätta hållbarhetsredovisning. Incitament till att 
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LEAB bör upprätta en hållbarhetsredovisning är att stärka relationerna med sina kunder 
och skapa konkurrens fördelar gentemot andra energibolag i liknande storlek. Genom 
våra intervjuer har det framkommit att det kan vara tidskrävande få till en bra 
hållbarhetsredovisning och att den måste få växa och utvecklas med organisationen. En 
organisation kan underlätta implementeringen av en hållbarhetsredovisning genom att 
anlita en konsult som kan skapa en grund för hållbarhetsredovisning och därmed 
underlätta för organisationen. Genom vårt arbete har vi förstått att begreppen förtroende, 
trovärdighet, legitimitet och varumärke är av yttersta betydelse i organisationers strategi 
idag. En hållbarhetsredovisning är starkt förknippad med dessa begrepp och 
organisationer kan därmed dra fördelar av att ha en trovärdig hållbarhetsredovisning. 
 
Utifrån vad som har framkommit i vår uppsats så kommer vi fram till frågeställningen om 
ett mindre energibolag bör upprätta hållbarhetsredovisning? 
 
Mindre energibolag bör upprätta en hållbarhetsredovisning, gärna med hjälp av en 
konsult som är kunnig inom området. En hållbarhetsredovisning kan stärka ett 
energibolags varumärke oavsett storlek och underlättar vid förhandlingar med stora 
kunder. Sannolikheten att Hållbarhetsredovisningar blir en trend även bland mindre 
energibolag är stor, och därför kan det vara en konkurrensfördel om mindre energibolag 
är i framkant av utvecklingen. Mindre energibolag bör undersöka hur 
hållbarhetsredovisningar ser ut i energibranschen idag, och därigenom forma sin egen 
hållbarhetsredovisning som passar den enskilda organisationen bäst.  
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BILAGOR 
 
Bilaga A. Intervjuguide intressenter 
 
Får vi publicera organisationens namn och ditt namn ? 
 
organisationens namn ? 
 
Vilken befattning har du ? 
 
Har ni någon i er organisation som ansvarar för miljöfrågor ? 
 
Har införande av hållbarhetsredovisning diskuterats i er organisation ? 
 
Känner ni till begreppen TBL och GRI ? Diskuteras dessa begrepp i er organisation 
? Vad betyder begreppen för er ? 
 
Vad känner ni spontant när det gäller hållbarhetsredovisning ? betungande ? 
någonting bra ? är fördelarna större än nackdelarna ? 
 
Har ni någon form av miljö/hållbarhetsredovisning av er verksamhet ? 
 
Vilken relation har ni med Luleå Energi ? 
 
Hur stort inflytande har ni på Luleå Energi ? På vilket sätt kan ni påverka Luleå 
Energi ? 
 
Vid val av el leverantör, hur stor vikt lägger ni på att el leverantörer tar ansvar för 
miljön och en hållbar utveckling ? 
 
Tar ni del av Luleå Energis årsredovisning ? 
 
Om Luleå Energi skulle upprätta hållbarhetsredovisning skulle ni då ta del av den ? 
 
Vilken information skulle ni vilja kunna utläsa från en sådan redovisning ? 
 
I dagsläget redovisar Luleå Energi ekonomisk information samt miljörelaterad 
information i sin årsredovisning, Hur ser ni på att Luleå Energi skulle upprätta en 
hållbarhetsredovisning som även inkluderar sociala aspekter ? 
 
Vilka kriterier har ni när ni gör upphandlingar om elleverantör, hur ser 
rangordningen ut av dessa ? 
 
Har ni krav/förväntningar på Luleå Energi när det gäller deras arbete mot en 
hållbar utveckling ? (Miljömässiga aspekter, sociala aspekter) 
 

  



 

Vad anser ni om att kostnaderna för att ta fram hållbarhetsredovisning påförs 
elpriserna ? 
 
Hur ser ni på hållbarhetsredovisningens framtid ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

Bilaga B. Intervjuguide Luleå Energi  
 
Hur ser er miljöredovisning ut i dagsläget ? 
 
Vem ansvarar för er miljöredovisning på företaget ? 
 
Har ni planer på att upprätta någon form av hållbarhetsredovisning ?  om så är 
fallet hur långt framskridna är planerna ? 
 
Känner ni till begreppen TBL och GRI ? Diskuteras dessa begrepp i er organisation 
? Vad betyder begreppen för er ? 
 
Vilka intressenter anser ni att en eventuell hållbarhetsredovisning skulle vända  
 sig till ?  
 
Vilka intressenter vill ni att en hållbarhetsredovisning ska vända sig till ? 
 
Vilka positiva aspekter ser du att en hållbarhetsredovisning fyller för Luleå Energi 
? Konkurrensfördel, legitimering, tar ansvar, bättre ekonomiskt resultat på sikt ? 
 
Vilka negativa aspekter kan en hållbarhetsredovisning ha för Luleå Energi ? 
resurskrävande, svår att utvärdera, människor blir uppmärksam på energibolags 
skadliga verksamhet ? 
 
Hur stor påverkan har intressenters förväntningar och krav på era aktiviteter ? 
 
Har era intressenter förväntningar och krav på att Luleå Energi upprättar en 
hållbarhetsredovisning ? 
 
känner ni av olika förväntningar från intressenter när det gäller 
miljö/hållbarhetsredovisning ? (Intressentkonflikt ?) 
 
Från vilket håll kommer förväntningarna och på vilket sätt ? 
 
Om ni inför en hållbarhetsredovisning, hur utvecklad skulle den vara ? (I 
förvaltningsberättelsen ?eller separat del i årsredovisningen? Gri`s riktlinjer?) 
 
Vilka anser ni är Luleå Energis mest inflytelserika  intressenter ? 
 
Hur ser ni på en eventuell lagstiftning gällande hållbarhetsredovisning ? 
 
Vilka är Luleå Energis största intressenter ? 
 
Vilken information vill ni förmedla med en hållbarhetsredovisning ? 
 

  



 

Vilka funktioner/syften anser ni att en hållbarhetsredovisning fyller för Luleå 
Energi ? 
 
Hur ser ni på hållbarhetsredovisningens framtid ? 
I dagsläget är det mest dom stora energibolagen som upprättar 
hållbarhetsredovisning ! Tror du att det blir en trend även bland dom mindre 
energibolagen att upprätta hållbarhetsredovisning ? 
  
Får vi publicera ditt namn och företagets namn ? 
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