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FÖRORD 

Detta examensarbete är det avslutande momentet i vår civilekonomutbildning med inriktning 
mot redovisning och styrning på Luleå tekniska universitet. Vi vill inledningsvis tacka vår 
handledare Jeaneth Johansson som har bidragit med handledning och värdefulla råd under 
studiens gång. Vi vill också uttrycka vår tacksamhet till de opponenter som gett oss 
konstruktiv kritik och breddat vår syn med nya idéer som bidragit till studiens utformning.  

Slutligen vill vi även passa på att tacka alla våra 15 respondenter från Luleå Energi, 
Skellefteå Kraft, Umeå Energi och Vattenfall som lagt ned tid och energi på att hjälpa oss att 
samla in det data som behövdes för att genomföra studien. 
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SAMMANFATTNING 

Begreppet hållbar utveckling är något som på senare tid fått stor uppmärksamhet i 
organisationer, media och folkmun. Energisektorn står för en betydande del av världens 
koldioxidutsläpp och har en avgörande roll i hur problematiken med en hållbar utveckling ska 
lösas. Studiens syfte är att öka förståelsen för institutionella mekanismers påverkan på 
hållbarhetsarbete inom energisektorn med fokus på organisationers signalering och 
riskhantering. Den institutionella teorin har använts för att se hur och varför företag agerar 
som de gör.  

Studien är genomförd med hjälp av en kvalitativ metod med 15 respondenter på fyra 
energibolag som verkar i norra Sverige. Dessa respondenter är högt uppsatta inom 
energisektorn och arbetar helt eller delvis med att utveckla organisationens hållbarhetsarbete.  
För att koda de institutionella mekanismernas påverkan fick respondenterna svara på hur 
riskhanteringsprocessen och signalering av hållbarhet ser ut i deras organisation. 

Resultatet tyder på att det finns skillnader i hur både riskhantering och signalering av 
hållbarhetsarbete går till väga beroende på om det gäller ekonomiskt, miljömässigt eller 
socialt hållbarhetsarbete. Studien visar även att den regulativa pelaren har hög påverkan på 
energisektorns samtliga hållbarhetsarbeten. Miljömässigt hållbarhetsarbete har visat sig vara 
starkt relaterat med den normativa pelaren och socialt hållbarhetsabete med den kognitiva 
pelaren. Att erhålla konkurrensfördelar är starkt kopplat med energisektorns 
hållbarhetsarbete. Det skulle därför vara relevant att i framtida forskning studera liknade 
upplägg ur intressenternas perspektiv med hjälp av den resursbaserade teorin. 
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ABSTRACT 

The concept sustainable development is something that has recently received much attention 
in organizations, media and popularly. The energy sector represents a significant part of the 
worlds total carbon dioxide emission and has a crucial role to solve the issues of how 
sustainability should proceed. The purpose of the study is to increase the comprehension of 
institutional mechanism’s impact on sustainable work in the energy sector with focus on 
organizations signaling and risk management. Institutional theory has been used to study how 
and why companies in the energy sector act as they do.  

The study is executed with a qualitative method with 15 respondents in four companies that 
operate in northern Sweden. The respondents are senior decision makers in the energy sector 
that fully or partly works with developing their organization’s sustainability work. To encode 
the impact of institutional mechanisms, the respondents have answered how the risk 
management process and signaling of sustainability is performed in their organization.   

Our results indicate differences in how both risk management and signaling of sustainability 
is performed whether it is financial, environmental or social sustainability work. This study 
also shows that the regulatory pillar has a major impact on all the energy sector’s 
sustainability efforts. Environmental sustainability has proved strongly related with the 
normative pillar and social sustainability with the cognitive pillar. Obtaining competitive 
advantage is strongly related with the energy sector's sustainability efforts. It would therefore 
be useful in future research to study similar approach from within a stakeholder perspective, 
while using the resource-based theory. 
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1. HÅLLBAR UTVECKLING INOM ENERGISEKTORN 

I detta kapitel beskrivs inledningsvis vad som menas med hållbar utveckling och vilken 
påverkan energisektorn har i detta område. Vidare diskuteras Corporate Social 
Responsibility och problematiken med energisektorns klimatpåverkan. Studiens 
inriktning mot riskhantering och signalering diskuteras senare för att komma fram till 
studiens forskningsfråga och syften.  

1.1 Tillväxt och utveckling på miljöns villkor 

Hållbar utveckling introducerades redan 1981 av den amerikanska författaren och 
miljövetaren Lester Brown. 1987 släpptes rapporten "Vår gemensamma framtid" som 
påstod att ekonomisk tillväxt och en hållbar social utveckling är omöjligt att uppnå om 
vår miljö raseras. Tillväxt och utveckling ska ske på miljöns villkor menade 
förespråkarna för rapporten som senare skulle kallas för Brundtlandsrapporten. Det 
finns tre dimensioner som samverkar och påverkar varandra inom hållbar utveckling, 
dessa är: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. (Brundtlandsrapporten, 1987) 

”Klimatmötet i Paris nästa år är sannolikt sista chansen. Om vi inte tar den 
kan vi säga adjö till världen som vi känner den” (Birol, 2014) 

Orden kommer från Faith Birol (2014), en av världens mest respekterade energiexperter 
och chefsekonom på OECD-ländernas energiorgan IEA. Idag är klimatfrågan mer 
aktuell än någonsin och Birol sätter press på politiker inför klimatmötet i Paris 2015. 
Birol förklarar att om det inte skrivs ett internationellt avtal kommer det inte skickas 
tillräckliga signaler om investeringar i ren energi. Istället kommer investeringar i fossil 
energi att fortsätta vilket leder till en varaktig ökning av koldioxidutsläpp som gör det 
omöjligt att rädda världen inom överskådlig framtid. (Dagens Industri, 2014)   

Energisektorn står för en betydande del av dagens utsläpp och har en avgörande roll i 
klimathotet som världen står inför. Det är den främsta anledningen till varför vi väljer 
att studera denna sektor. Förutom ett tak för utsläpp samt styrmedel och åtaganden för 
att begränsa dem, krävs ökade investeringar som inte belastar klimatet. (Dagens 
Industri, 2014) Att verka med ett hållbart förhållningssätt har för både företag och 
samhället blivit en viktig ståndpunkt. För att kunna uppnå detta krävs en inställning från 
företagens styrning där miljö, människor och samhälle får lika stort fokus som 
avkastningen. (Hart & Milstein, 2003) EU har under 2014 presenterat förslag till 
ramverk för energi- och klimatpolitiken till år 2030 som kommer att ställa högre krav på 
energisektorn. Förslag är bland annat att medlemsländerna i EU ska minska utsläppen 
med 40 procent till 2030 jämfört med 1990. Detta anses ytterst nödvändigt för att uppnå 
ekologisk hållbarhet. (Energimyndigheten, 2013)   

En anledning till ökade utsläpp kan vara att företag tidigare uteslutande fokuserat på den 
ekonomiska analysen, så även energisektorn. På senare tid har dock andra kriterier 
värderats i processen för att bli mer konkurrenskraftig, sociala och miljömässiga 
aspekter. Dessa kriterier har dock för liten betydelse för att leda till en hållbar 
utveckling. (Moghaddam et. al, 2011) Även Bardouille och Koubsky (2000) menar att 
miljöfrågor beaktas i allt för låg utsträckning för att vårt samhälle ska kunna uppnå en 
hållbar utveckling. De visar också att beslutsfattare samlar in information för att 
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behandla tekniska och ekonomiska analyser. Miljöfrågor i samma studie beaktades 
endast genom att följa lagstiftningen för att erhålla olika typer av tillstånd.  

Med bakgrund till hållbar utveckling har det uppkommit ett management-koncept som 
syftar till att trygga finansiell avkastning på längre sikt genom att reducera ett skadligt 
kortsiktigt handlande inom ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Detta kallas 
för Corporate Social Responsibility (CSR) och vägleder organisationers beteende. De 
som väljer att arbeta med CSR erhåller konkurrensfördelar gentemot de som inte arbetar 
med sådana typer av frågor. (Porter och Kramer, 2006) Även Grafström och Windell 
(2011) styrker detta och menar att möjligheterna med att arbeta med CSR-frågor är 
betydlig större än hoten. Trots detta menar de som förespråkar CSR att 
konkurrensfördelar nås övervägande genom legitimitet istället för vad som faktiskt 
utförs.  

De organisationer som anammar hållbarhetsarbete har synnerliga skäl att redovisa den 
för att vara transparenta mot sina intressenter. Ett medel för att nå dessa är att använda 
hållbarhetsretorik, vissa gånger i syfte att stärka legitimiteten. (Gond et al. 2012) Att 
vara legitim är relaterat till det institutionella ramverket. En institutionell förändring 
inom energisektorn, till exempel ny hållbar teknologi, kan göra det ofrånkomligt för 
organisationer att förändra sig för att upprätthålla sin legitimitet (Jacobsson & Bergek, 
2004). Samhällets förväntningar ändras med tiden och därför kommer arbetet med 
legitimitet och kommunikation oavbrutet att vara en pågående process. Alla typer av 
aktioner en organisation utför kommer således oupphörligt att påverka hur samhället 
uppfattar organisationen. (Deegan, 2002) 

Samhällets förändring gör att företag tvingas att förändras i samma takt för att behålla 
sina konkurrensfördelar. Dessa förändringar driver företag att ta ställning och fatta 
beslut. Med beslutsfattande uppkommer risker som företag behöver handskas med. För 
att vara legitima mot sin omgivning menar Eriksson-Zetterqvist (2006) att 
organisationer med fördel ska agera enligt omgivningens påtryckningar. Hollman och 
Mohammad-Zadeh (1984) menar att företags riskhantering kan delas in i fem olika faser 
och i denna studie kommer vi att studera hur riskhanteringen påverkas av institutionella 
mekanismer.   

Riskhantering i organisationer blir allt vanligare när externa hot och turbulens uppstår 
på marknaden, detta gäller speciellt i stora organisationer för att säkra 
konkurrensfördelar. Att identifiera risker som uppstår är en viktig del för att för att 
reducera konsekvenser av risktagande (Verbano & Venturini, 2013). Däremot tänker 
personer som jobbar med hållbarhetsfrågor sällan i termer av riskhantering vilket kan 
bli ett problem för långsiktiga hållbara investeringar (Pojasek, 2011). Tidigare forskning 
inom riskhantering i energisektorn behandlar mestadels tekniska och materiella 
osäkerheter (Busch & Hoffman, 2007). Denna studie kommer därför att inrikta sig på att 
studera hur riskhanteringsprocessen går till väga beroende vilka institutionella 
mekanismer som påverkar. 

För att erhålla konkurrensfördelar är det nödvändigt att företagen signalerar ekonomisk 
samt icke ekonomisk information i media till intressenter för att visa att företaget är av 
god kaliber (Isabel, Sanchez & Dominguez, 2008). Den som sänder signalen är oftast en 
person med insiderinformation, i detta fall företagsledningen på energibolag, som 



   
 

   
 

3  

försöker sprida information om företaget ur en gynnsam synvinkel (Connely, Certo, 
Ireland & Reutzel, 2011). Intressenter blir en allt viktigare aktör med hållbar utveckling 
i centrum, sett ur organisationers synvinkel (Anderson & Cavanagh, 2000). Genom att 
skicka signaler till sin omgivning kan informationsasymmetrin mellan företag och dess 
intressenter minskas. Deegan och Brown (1998) menar att hållbarhetsarbete utförs i hög 
grad av legitima skäl. Detta är något som tenderar att bli den allmänna uppfattningen 
och kan leda till problem om trovärdigheten för hållbarhetsarbete minskar. Därför är 
målet i denna studie att öka förståelsen för de komplexa delarna inom hållbarhetsarbete 
genom att identifiera syftet med signalering, på så sätt kan vi öka förståelsen för 
hållbarhetsarbete som helhet. 

Tidigare forskning inom hållbarhet berör vilket typ av arbete som leder till en hållbar 
värld att leva i. Detta ses oftast ur intressenters eller samhällets perspektiv om hur 
energieffektiviseringar ska leda till ett hållbart levnadssätt. (Antunes, 2014) Denna 
studie kommer därför inrikta sig ur företagens perspektiv för att se hur deras 
hållbarhetsarbete går till väga. Vi har identifierat ett kunskapsgap om hur risker och 
signalering inom hållbarhetsarbete hanteras ur företagens perspektiv med hänsyn till 
institutionell påverkan. Att utföra studien från företagens perspektiv ger oss underlag 
för hur riskprocessen inom hållbarhetsarbetet går till väga och vilka mekanismer som 
påverkar. Utifrån denna problemdiskussion har följande forskningsfråga satts upp: 

§ Hur påverkar institutionella mekanismer företag inom energisektorn och 
specifikt deras riskhantering och signalering vid hållbarhetsarbete samt varför 
agerar företagen som de gör i detta arbete?  

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för institutionella mekanismers påverkan 
på hållbarhetsarbete inom energisektorn med fokus på organisationers riskhantering och 
signalering. 

För att besvara ovanstående syfte kommer vi att (1) beskriva riskhanteringsprocessen 
inom hållbarhetsarbete, (2) identifiera signaler som företag inom energisektorn sänder 
till dess intressenter samt syftet med dessa och (3) utveckla en analysmodell för 
institutionella mekanismer vid riskhantering och signalering kopplat till 
hållbarhetsfrågor inom energisektorn. 
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1.3 Disposition  
Denna studie disponeras på följande vis:

 

Figur 1. Disposition  

1. Hållbar utveckling inom energisektorn. Energisektorn står för en stor del av 
dagens utsläpp och har en avgörande roll i klimathotet som världen står inför. I detta 
kapitel problematiseras konsekvenser av den ökande klimatpåverkan som senare leds in 
på studiens forskningsfråga och syfte. 
2. Teoretiska och litterära grunder inom hållbarhet. I detta kapitel framställs en 
litteraturöversikt om CSR och hållbar utveckling. Därefter redovisas den institutionella 
teorin, som hjälper oss att förstå hur organisationer förhåller sig till varandra. Risk 
management och signalteori framförs därefter för att hjälpa oss att förstå hur 
riskhanteringsprocessen och kommunikation av hållbarhetsarbete går till väga. Slutligen 
presenteras och förklaras vår analysmodell.  
3. Metod. I metodkapitlet redovisas studiens tillvägagångssätt. Här redogörs och 
beskrivs bland annat varför vi valt en kvalitativ studie och vårt urval. Metodproblem har 
lyfts för att öka studiens trovärdighet. 

4. Energisektorns bidrag. Studiens datainsamling presenteras i detta kapitel. 
Inledningsvis presenteras de företag och respondenter som har intervjuats och därefter 
själva resultatet av intervjuerna. Delsyfte 1 och 2 besvaras i den avslutande 
sammanfattningen av kapitlet.  

5. Analys av hållbarhetsarbete inom energisektorn. I detta kapitel analyseras våra 
teoretiska ståndpunkter mot insamlad data. Sedan lyfts analysen till en högre nivå där 
institutionella mekanismers påverkan på hållbarhet analyseras. Slutligen presenteras en 
reviderad analysmodell. 

6. Slutsatser. Konkreta slutsatser, diskussion och förslag till fortsatt forskning 
presenteras i studiens sista kapitel. 
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2. TEORETISKA OCH LITTERÄRA GRUNDER INOM 
HÅLLBARHET 

Inledningsvis framställs en litteraturöversikt om CSR och hållbar utveckling. Därefter 
presenteras den institutionella teorin, som visar och hjälper oss att förstå hur 
organisationer förhåller sig till varandra. Risk management och signalteori framförs 
därefter för att hjälpa oss att förstå hur riskhanteringsprocessen och kommunikation i 
företag går till väga. Slutligen presenteras och förklaras vår analysmodell. 

2.1  CSR och hållbar utveckling 
CSR är ett management-koncept som innebär att företag tar hänsyn till tre integrerade 
områden vilka är: miljö, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. Det finns 
ytterligare två perspektiv som klargör begreppet CSR. Det första är att CSR-aktiviteter 
eftersträvar att vara anpassade efter verksamheten och bidra till samhällsutvecklingen. 
Det andra är att CSR uttrycks som regler eller normer. (Jutterström & Norberg, 2011) 
Ekonomisk tillväxt uppmanas ske på miljöns villkor för att en hållbar utveckling ska 
kunna uppnås (Norman & MacDonald, 2004). Ekonomiska, miljömässiga och sociala 
perspektiv är huvudpunkter inom CSR som ska samverka för att organisationer ska 
kunna påverka dess intressenter på ett trovärdigt sätt (Borglund et al., 2008). Figur 2 
illustrerar Elkingtons (1994) modell Triple Bottom Line och visar att dessa delar 
integrerar med varandra i företags kärnverksamhet. Enligt Norman och MacDonald 
(2004) har paradigmet blivit allt vanligare inom management, rådgivning, investeringar 
och icke statliga organisationer. Tanken är att organisationer såsom energisektorn ska 
upprätthålla långsiktiga resultat och relationer med intressenter ska stärkas (ibid.). I 
denna studie finner vi modellen i figur 2 viktig för att separera begreppet hållbarhet och 
se hur signalering och riskhantering sker i vardera delen. 

 

Figur 2. Triple Bottom Line  

Att integrera CSR i företagets kärnverksamhet kan innebära stora konkurrensfördelar 
(Porter & Kramer, 2006). Samtidigt belyser Borglund et al. (2008) att CSR-processer i 
det fallet ska bottna i företagets egen värdegrund för att inte äventyra att anmärkas för 
skenhelighet, vilket då leder till brist på förtroende istället för ett ökat förtroende. 
Konceptet CSR består idag av alla typer av ansvarstagande som organisationer 
åskådliggör gentemot sin omvärld och genom den rådande globaliseringen utvecklas 
hela tiden nya tankar kring CSR (Gray, Owen & Adams, 1996). 
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hållbarhet	  	  	  

Ekonomisk	  
hållbarhet	  	  



   
 

   
 

6  

För att stå sig konkurrenskraftig krävs transparent information från organisationer 
(Kurz-Milcke, Gigerenzer & Martignon, 2008). Transparens är ett centralt begrepp i vår 
studie för att kunna analysera hur signalerna från organisationer påverkar intressenter 
och vad energibolagen vill uppnå. Transparens inom näringslivet kan härledas till 
offentlighetsprincipen, vilket består av att alla ska ha rätt till att ta del av offentliga 
handlingar. (ibid.) Ännu är inte hållbarhetsredovisningar ett krav för alla men det finns 
aktörer som menar att större företag bör vara tvingade att hållbarhetsredovisa. EU har 
under 2013 ändrat ett direktiv till medlemsstaterna som säger att ”företag av allmänt 
intresse och som på balansdagen överskrider kriteriet om att under räkenskapsåret i 
genomsnitt ha haft 500 anställda ska i sin förvaltningsberättelse infoga en icke-
finansiell rapport som ger upplysningar i den utsträckning som krävs för att förstå 
företagets utveckling, resultat, ställning samt konsekvenserna av dess verksamhet, 
åtminstone i frågor som rör miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för 
mänskliga rättigheter, bekämpning av korruption och mutor. (Europaparlamentets och 
rådets direktiv, 2014)” Osäkerhet mellan intressenter kan uppstå om det inte finns 
transparent information mellan parter och oftast tenderar sådan osäkerhet att resultera i 
ogynnsamma effekter för organisationen (Kurz-Milcke et al., 2008). Deegan och Brown 
(1998) menar att det finns ett samhällskontrakt mellan organisationer och intressenter 
vilket leder till att organisationer har incitament att dela med sig av information som är 
frivillig, exempelvis miljö- och anställningsfrågor. Där innefattas speciellt kommunalt 
och offentligt ägda bolag, där transparensen är än viktigare då medborgare är ägare till 
bolaget. 

En viktig del för företag har blivit att rapportera deras hållbarhetsarbete. Moral, 
praktiska skäl och affärsmässighet är orsaker som är vanligt förekommande till varför 
företag börjat rapportera detta i sina årsredovisningar. Att bygga goda relationer med 
intressenter, påverka företagsledare som skiljer sig från konkurrenterna samt agera på 
ett hållbart sätt kan öka marknadsandelar och förbättra lönsamheten gentemot 
konkurrenter. (Adams & Frost, 2008) Att redovisa hållbarhetsarbete syftar till att 
minska osäkerheter för intressenter och möjliggöra en effektiv beslutsprocess för 
organisationen (Gray et al., 1995). Vad och hur företagen väljer att visa sitt 
hållbarhetsarbete kan påverka företagens framtida lönsamhet. Dowling och Pfeffer 
(1975) skriver att om företagets faktiska beteende inte lever upp till samhällets 
förväntningar kan det utgöra fara för företagets fortsatta existens. Samhällets 
förväntningar förändras ständigt och därför är arbete med legitima frågor en oupphörlig 
process (Deegan, 2002).   

2.2 Institutionell teori 

I institutionell teori beskrivs hur organisatorer förhåller sig till varandra samt varför 
institutioner agerar som de gör. Teorin hjälper även oss att förklara hur organisationer 
söker legitimitet och varför de behandlar risker. (Deegan, 2002) Således kan studiens 
forskningsfråga besvaras som är: Hur påverkar institutionella mekanismer företag inom 
energisektorn och specifikt deras riskhantering och signalering vid hållbarhetsarbete 
samt varför agerar företagen som de gör i detta arbete. Eriksson-Zetterqvist (2006) 
beskriver att forskare argumenterar för att organisationer är institutionaliserade, vilket 
betyder att omgivningen i någon grad påverkas av normer, regler eller kognitioner som i 
sin tur gör att organisationer börjar likna varandra. Begreppet institution kan förklaras 
som ett mönster för kollektiva handlingar. Motsatsen till institution är vanor, dessa är 
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individuella och personliga medan institutioner är kollektiva och varaktiga (ibid.). 
Studier som tidigare genomförts med utgångpunkt i den institutionella teorin har i 
många fall handlat om att visa varför organisationer väljer att ta socialt samt 
miljömässigt ansvar och studier har främst behandlat organisationer i den privata 
sektorn (Bansal, 2005; Jennings & Zandbergen, 1995). I vinstdrivande organisationer är 
det enligt dessa studier andra utgångspunkter jämfört med organisationer som ägs av 
kommun eller stat.  I denna studie kommer den institutionella teorin hjälpa oss att öka 
förståelsen för hållbarhetsarbete inom energisektorn samt bidra till att utveckla och 
förklara en analysmodell. Modellen hjälper oss att förstå hur och varför organisationer 
inom energisektorn arbetar med riskhantering och signalering inom hållbarhets samt 
dess syfte. 

Sociala och miljömässiga synpunkter har under de senaste decennierna fått mer 
uppmärksamhet (De Bettinges & Lepineux, 2009;De Lange et al., 2012). På senare tid 
har organisationer kommit till insikt om att samtliga hänseenden inom hållbarhet 
utveckling ska möta samhällsförväntningarna för att organisationen ska kunna erhålla 
konkurrensfördelar (De Bettinges & Lepineux, 2009). Scott (2008) vidareutvecklar 
teorin och förklarar att institutioner innehåller tre olika pelare som är: reglerande, 
normativa och kognitiva. För att en organisation ska vara i balans bör dessa tre pelare 
interagera med varandra. Det har visat att det inte bara är andra organisationer som är ett 
hot mot en konkurrensutsatt marknad. Enligt institutionell teori inverkar även den 
sociala konstruktionen på individer och organisationer som konkurrerar om att uppnå 
legitimitet. (Judge et al., 2008) 

2.2.1 Regulativa pelaren 
Den regulativa pelaren innefattar regler och stadgar som formar individer och 
organisationers beteende och beslutsfattande. Syftet med bestämmelser och 
förordningar är att stärka normer eller utföra en reform för att förändra ett beteende. 
Genom en god kännedom om befintliga lagar och regler kan organisationer undvika 
lagbrott och andra negativa konsekvenser (Scott, 2008).  

Inom energisektorn är den regulativa pelaren central då branschen präglas av politiska 
förändringar och lagstiftning som ska följas. Många industriländer har idag infört 
miljöpolicys som åtgärder för att minska negativa effekter på miljön. Inverkan av dessa 
politiska beslut påverkar energisektorns beteende och beslutsfattande gällande nya 
innovationer och tekniska förändringar (Costantini & Crespi, 2013). I många fall 
handlar det om att organisationer bör anpassa sig till nya bestämmelser eller 
förändringar i lagstiftningen. Detta kan exempelvis vara att staten reglerar utsläppsrätter 
eller andra bestämmelser som påverkar energisektorn.  

2.2.2 Normativa pelaren 
Den normativa pelaren styr beteende genom normer och värderingar inom 
organisationer. Värderingar, normer och förväntningar skapas av samhället och 
påverkar hur organisationen agerar. För att inte tappa intressenters förtroende, som kan 
leda till försämrad konkurrenskraft, gäller det för organisationer att följa dessa. (Scott, 
2008) 
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Scott (2008) beskriver att den normativa pelaren, där interna sociala förbindelser är av 
större vikt än formella regler, innefattar handlingssätt grundat på etiska underlag. 
Värderingar säger hur något är och normer hur det ska utarbetas. För att följa den 
normativa pelaren ska organisationen agera etiskt utifrån samhällets perspektiv (ibid.). 
Att bedriva och signalera ett hållbart arbete inom energisektorn är ett krav från dess 
intressenter. Tidigare studier visar att företag signalerar det som intressenterna 
efterfrågar, vilket kan innebära att även energisektorn väljer att följa normer eller 
påtryckningar från samhället. Intressenter som vill se skillnad på hur företag agerar 
hållbart kan ställa krav på uppförande av CSR-rapporter för att lättare avgöra om 
företaget agerar hållbart eller inte. (Mahoney, Thorne, Cecil, & LaGore, 2012)  

2.2.3 Kognitiva pelaren  

I den kognitiva pelaren ligger fokus på hur olika organisationer influeras av kulturen 
(Scott, 2008). Den sociala verkligheten utgörs av gemensamma föreställningar vilket 
menas att individer ser och lär av varandra och således agerar på liknande sätt. Scott 
(2008) säger även att den kognitiva pelaren syftar till att styra organisationen mot 
delade föreställningar som skapar en social verklighet samt bygga upp ett metaforiskt 
ramverk som främjar social mening.  

Vidare menar Scott (2008) att normer, lagar och regler inte ligger till grund för den 
kognitiva pelaren. Den kognitiva pelaren grundas istället på värderingar som är 
förutbestämda, delade tolkningar samt förnuftsenliga handlingssätt (ibid.). Troligtvis 
kommer organisationer att likna andra som har varit gynnade av framgång. Genom att 
efterlikna organisationer som varit framgångsrika kan andra med fördel följa i deras 
fotspår genom att införa hållbarhetsredovisning eller certifierade miljöledningssystem. 
Tidigare studier har visat att organisationer använder liknande certifieringar för att dra 
fördel. (Walker, 2008; Rondinelli & Vastag, 2000) 

2.3 Risk Management  
Med risk managemet menas att företag identifierar, analyserar, signalerar, bedömer och 
behandlar risker för att förbättra sitt beslutsfattande. Företag kommer i någon form att 
utsättas för risker som kan leda till försämrad avkastning, personalflykt, försämrad 
effektivitet eller liknande (Hollman & Mohammad-Zadeh, 1984). För större 
organisationer är riskhanteringen än viktigare på grund av en ökad konkurrens (Ahmed 
et al., 2007). För att se hur riskhanteringsprocessen inom energisektorn går till väga tar 
vi hjälp av Hollman och Mohammad-Zadehs (1984) fem olika faser. Det första steget 
identifierar risker för företagen som både finns externt och internt. I denna fas är det 
viktigt att företag ständigt behandlar och bedömer risker, då de ständigt utsätts för 
konkurrens i takt med tiden förändras (Hollman & Mohammad-Zadeh, 1984). 
Riskanalysen kommer i den andra fasen och företag ska då analysera sitt 
tillvägagångssätt för att reducera risker. När analyseringen är gjord tas en åtgärdsplan 
fram där riskerna bedöms om de är ekonomiskt försvarbara. Prioritering av risker 
behövs för att processen ska fungera korrekt och så de största riskerna behandlas först. 
Vidare ska information skildras som osäkerhet eller risk. När tillvägagångsättet för att 
behandla risker är bestämt ska beslut tas i den fjärde fasen och i den femte fasen 
kontrolleras om önskat utfall uppnåtts genom hanteringsprocessen. (ibid.) 
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Risker kan även ses som en potentiell möjlighet till finansiell avkastning. Alla 
handlingar genomsyras av olika grader av risk och i många fall kan risker förutsägas 
(Chapman & Cooper, 1983). Att behandla och identifiera risker kan ses som en 
investering för att inte mista marknadsandelar. Inom större organisationer krävs 
riskhanteringsstrategier för att eliminera eventuella konsekvenser i ett tidigt stadie. En 
annan viktig aspekt att beakta inom riskhantering är att skydda innovativa projekt som 
kan leda till konkurrensfördelar. (Verbano & Venturini, 2013) Konsekvensen av att inte 
skydda sina innovativa projekt inom hållbarhet kan leda till att konkurrensfördelen 
förloras. 

Många forskare har visat på ett förhållande mellan finansiell avkastning och 
hållbarhetsarbete. För att förstå hur hållbarhetsarbetet bidrar till finansiell avkastning 
analyseras organisationens affärsrisker. (Busch & Hoffman, 2007) Traditionellt sett 
inriktas företags riskhantering på tekniska och materiella osäkerheter. Busch och 
Hoffman (2007) menar att företags riskexponering utgör hur utvecklingen av 
hållbarhetsarbetet kommer att se ut. Ur ett långsiktigt perspektiv är det ofrånkomligt att 
relevanta substitut ersätter fossila bränslen oavsett lönsamhet. Däremot kan 
beslutsfattande och riskhantering ur ett kortsiktigt perspektiv istället att påverkas av 
företagets avkastning. När marknaden erkänner bristerna och de negativa 
konsekvenserna med fossila bränslen kan det innebära en riskfaktor för företagen. Just 
inom energisektorn står produktion av energi till stor del av fossila bränslen eller 
kärnkraft där konsekvenser kommer att bli flaskhalsar i produktionen när icke förnybar 
energi blir ledande. (ibid.) 

2.3.1 Riskhantering kopplat till hållbarhet   
Personer som jobbar med hållbarhetsfrågor tänker sällan i termer av riskhantering 
menar Pojasek (2011). Till skillnad från dessa bedömer investerare och intressenter 
ständigt risker vid affärsbeslut i företagsvärlden. Han menar även att de individer som 
jobbar med hållbarhetsfrågor har ett mervärde i att ta itu med risker som organisationen 
står inför. För att lösa komplexa problem underlättar det för företag att integrera 
hållbarhetsfrågor med riskhantering för att förstå och klargöra relationen mellan dessa 
aspekter (ibid.). 

Relationen mellan risk och hållbarhet kan betraktas som beslut med långsiktiga 
konsekvenser. Dessa beslut kan vara val mellan olika investeringsalternativ eller 
politiska beslut på regional, nationell eller internationell nivå. För varje åtgärd kan det 
beräknas vilken förväntad inverkan besluten kommer att ha på kommande generationer. 
På grund av osäkerheter om framtida beslut och preferenser brukar de faktiska 
konsekvenserna av beslut inom hållbarhet att avvika från vad som tidigare har ansetts 
som en osäkerhet. (Krysiak, 2009) 

Organisationer kan certifiera sig enligt ISO 14 001 som är en internationellt accepterad 
standard vilken utgör grunden för miljöledning och kan ses som komponenter och krav 
för att lyckas med miljöledningssystem. Att använda riskregister är likt kraven i ISO 14 
001, gemensamt för dessa är att organisationer utvärderar konsekvenser av något som 
redan inträffat. Enligt ISO 31 000 identifieras och klassificeras risker som kan påverka 
företaget i framtiden och således gör denna att företag arbetar proaktivt. Noterbart är att 
företag idag oftast använder ISO 14 001 trots att ISO 31 000 täcker både risker och 
beslutsfaktorer. (Pojasek, 2011) 
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2.4 Signalteori  
Teorin förklaras genom att bolag vill framstå som bättre än sina konkurrenter och visar 
detta genom att sända signaler till intressenter med syfte att få: högre anseende, högre 
värdering av bolaget samt attrahera investerare. Enligt Campbell, Shrives och 
Bohmbash-Sager (2001) finns en stark koppling mellan legitimitet och signalteori. 
Denna teori är relevant eftersom studiens andra delsyfte är att identifiera signaler som 
företag inom energisektorn sänder och dess syfte. Företag försöker i regel att sända 
positiva signaler till sina intressenter och teorin fokuserar även på att tolka den utsända 
informationen. Att inte redovisa information kan vara en negativ signal som kan få 
förödande konsekvenser. (ibid.) 

Connely et al., (2011) beskriver att signalteorin innehåller fyra olika beståndsdelar vilka 
är: avsändare, signal, mottagare och återkoppling. Praktiskt sett skickas en signal ut av 
avsändaren vilken innehåller ett budskap som förmedlas. Mottagaren uppfattar signalen 
och tolkar den sedan på sitt eget sätt. Efter tolkningen kommer mottagaren att ge 
återkoppling på signalen. Avsändaren kan sedan urskilja om signalen tolkades positivt 
eller negativt och vilka konsekvenser som uppstod. Den som sänder signalen är oftast 
en person som innehar insiderinformation och sitter i en företagsledning. Personen 
innehar oftast positiv och negativ information och vill vanligtvis sprida den positiva 
informationen för att framställa företaget ur en gynnsam synvinkel. (ibid.) I denna 
studie kommer vi att fokusera på att identifiera vilka signaler som företag inom 
energisektorn skickar ut och vad företaget försöker uppnå med denna spridning av 
information. Detta eftersom studien utförs från företagens perspektiv, vilket illustreras i 
rutan ”sändare” och ”signal” i figur 3. 

 

Figur 3. Signalens beståndsdelar 

Informationsasymmetri mellan organisationer och dess intressenter förklaras av 
signalteorin (Baiman & Verrecchia, 1996). Extern och intern information kommer 
påverka beslutsprocessen oavsett om det gäller energisektorn eller dess intressenter. 
Organisationer kommer att tolka information olika och fatta sina beslut grundat på 
tolkningen, detta förklarar varför informationsasymmetri uppstår. (Connely et al., 2011) 
Kärnan i signalteori består av en analys av olika typer av signaler och situationer. 
Positiva signaler som förmedlas från organisationer sker oftast för att öka kredibiliteten 
och stärka organisationens anseende. Signalen kan på så sätt minska 
informationsasymmetri mellan parter. (Mavlanova, Benbunan-Fich & Koufaris, 2012) 

Organisationer som skickar ut signaler får ett bättre rykte och högre trovärdighet oavsett 
vad signalen inbegriper. Det är inte bara ekonomiska signaler som kan vara av betydelse 
för intressenter, även sociala engagemang påverkar företagets trovärdighet. (Fombrun & 
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Shanley, 1990) I denna studie är signalteorin central då signaleringen av 
hållbarhetsfrågor är ett betydelsefullt konkurrensmedel för energisektorn. Energisektorn 
försöker som andra vinstdrivande organisationer att skicka ut positiva signaler via 
exempelvis sociala engagemang som inte är ekonomiska för att profilera sig som 
hållbara.   

Craven och Marston (1999) säger att ett företag som ”blottar sig” för dess intressenter är 
i framkant inom intern och extern signaleringen. Även Isabel, Sanchez och Dominguez 
(2008) styrker detta och menar att företag som signalerar ekonomisk samt icke 
ekonomisk information till media visar att de är företag av god kaliber. För att undvika 
att bli undervärderad kommer organisationer redovisa information enligt 
signaleringsteorins grunder. Att redovisa för stor andel information kan leda till att 
företaget tappar konkurrenskraft och därför behövs jämvikt mellan vad som redovisas 
och vad som bearbetas internt. (Campbell, Shrives & Bohmbash-Sager, 2001) 

2.4.1 Signalering kopplat till hållbarhet  

Robinson, Kleffner och Bertels (2011) menar att förhållandet mellan hållbarhet och 
signalering är värdeskapande. Att indikera ett engagemang för hållbarhet är ett tecken 
på att allt fler intressenter kräver det av organisationer. Debatten om hållbarhet har i 
stort sett gått över från ”om” företag investerar i hållbarhet till ”hur” företag bäst 
investerar i hållbarhet. Hållbarhet har blivit mer integrerat i företagens kärnverksamhet 
och är ett bra sätt att förbättra sitt rykte och bevara sin sociala ställning. Signaler i form 
av hållbarhet som företag skickar ut sker oftast genom företagets webbplats, 
hållbarhetsrapporter, pressmeddelanden och marknadsföring, som kan diskonteras som 
reklamkostnad. (ibid.) Tidigare studier inom signalering och hållbarhet har poängterat 
vikten av mellanhänder och externa experter som bidrar till att signalens trovärdighet är 
hög (Rindova et al., 2005). 

Mottagaren av signalen är den viktigaste komponenten i signalteori. Signaler kan vara 
olika effektiva och det beror på hur organisationer väljer att signalera sitt 
hållbarhetsinitiativ. Gupta et al. (1999) har undersökt effekten av signaler som företag 
kommunicerar och vad det är som gör att vissa signaler är mer effektiva än andra. Deras 
slutsats var att framgången för en signal beror på i vilken utsträckning som mottagare är 
benägna att söka efter signalen. På samma vis kan organisationer vara mer benägna att 
investera i hållbar teknik och kostsamma signaler om de vet att mottagarna efterlyser 
signalen och är villiga att agera. (ibid.) Vi kan enligt signalteorin således förutsätta att 
organisationers arbete med att signalera hållbar utveckling är mer effektivt om 
mottagarna ger feedback och påverkas av signalen.  

2.5 Teoretisk analysmodell 
Studiens tredje delsyfte är att utveckla en analysmodell för institutionella mekanismer 
vid riskhantering och signalering kopplat till hållbarhetsfrågor inom energisektorn. Med 
hjälp av den teoretiska referensramen har en analysmodell tagits fram som ligger till 
grund för att analysera det empiriska materialet. Modellen har sin utgångspunkt i att 
visa hur olika typer av institutionella mekanismer påverkar riskhantering och 
signalering inom hållbarhet. Den institutionella teorin hjälper oss att visa vad som kan 
påverka energisektorns hållbarhetsarbete. En regulativ påverkan inom energisektorn kan 
vara lagstiftning eller subventionering av hållbar energi, normativa påverkan kan vara 
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att samhället eller media kräver att energibolaget ska agera hållbart och på så sätt sätter 
press. En kognitiv påverkan grundas av kulturella och förutbestämda värderingar och 
kan exempelvis vara att intressenternas värderingar säger att anställda ska ha toleranta 
arbetsvillkor och att företaget ska hushålla med jordens resurser. Hur kodningen har gått 
till väga kan utförligare läsas i Tabell 2. Kodning av institutionella mekanismer. 

Alla ovanstående sätt som hållbarhetsarbete påverkas av medför att företag tvingas ta 
beslut av risker som uppstår. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för 
institutionella mekanismers påverkan på hållbarhetsarbete inom energisektorn med 
fokus på organisationers signalering och riskhantering. Som analysmodellen visar finns 
olika steg som företag genomgår i sin riskhantering. Det första steget är att identifiera 
risken, som gjorts med hjälp av den institutionella teorin. För att åtgärda risken gör 
företag en riskanalys och därefter kan beslut fattas. Oavsett om företag väljer att 
offentliggöra sina beslut eller behålla dem internt skickas en signal till omgivningen. 
Signalen medför åtskilliga intryck som tolkas av intressenter och påverkar företaget på 
både kort och lång sikt. Vår analysmodell hjälper oss att se företagets riskhantering 
inom hållbarhetsarbete och vilka signaler som skickas ut samt dess syfte. 
Riskhanteringen och signalering av hållbarhetsarbete hjälper oss att förstå hur 
institutionella mekanismer påverkar energibolagen. Genom att besvara delsyfte 1 och 2 
kan vi uppnå studiens huvudsyfte.  

 

Figur 4. Analysmodell  
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3. METOD  

I detta kapitel redogörs studiens tillvägagångssätt och varför vi valt att använda oss av 
ett kvalitativt synsätt. Studiens strategi, datainsamlingsmetod, validitet och liknande 
presenteras för att öka studiens trovärdighet. Här introduceras även våra respondenter 
och hur de utförda intervjuerna gick till väga. 

3.1 Vetenskapligt synsätt  
I denna studie valdes aktörssynsättet som vetenskapligt synsätt. Aktörssynsättet innebär 
att personers skilda tolkningar av olika innebörd tillsammans grundar den sammanlagda 
bilden (Arbnor & Bjerke, 1994). Denna studie utgår från personer som är med och 
beslutar om hållbarhetsarbetet inom energibolag, vilket betyder att deras kunskap ligger 
till grund för studiens resultat. De aktörer som används i denna studie jobbar på fyra 
kommunalt eller offentligt ägda energibolag. För att öka förståelsen om 
hållbarhetsarbete har studien designats utifrån företagsledares och företagens perspektiv 
på grund av att de förfogar över en bred kunskap inom riskhantering och signalering av 
hållbarhetsarbete. Detta betyder att företag och företagsledning kan dra nytta av denna 
rapport genom att öka förståelsen och på så sätt fatta bättre beslut, även om 
respondenterna inte alltid suttit med i företagsledningen. 

Ett hermeneutiskt synsätt är denna studies åskådning på kunskap, vilket menas att flera 
aktörer sannolikt tolkar en händelse på varierande sätt (Ödman, 2007). Eftersom denna 
studie ska generera en ökad förståelse för hur riskhantering och signalering inom 
energisektorn påverkas av institutionella mekanismer kommer det empiriska materialet 
att samlas in via intervjuer. Holme och Solvang (1997) skriver att forskningens sätt att 
angripa ett problem beror på den förförståelse som finns, främst inom den 
hermeneutiska kunskapssynen. Via den teoretiska referensramen har nya insikter 
uppnåtts vilket skapade intervjuguidens slutliga utformning.  

3.2 Forskningsansats 

Studien har att genomförts med hjälp av en deduktiv forskningsansats för att uppnå 
syftet. Med en deduktiv metodansats menas att forskningen utgår från befintlig teori 
samt prövas mot empirisk datainsamling (Saunders et al., 2009). Genom att studera se 
avsnitt 1.2 syfte kan vi med hjälp av våra respondenter tolka deras uppfattning gentemot 
vår teoretiska referensram, vilken behandlar riskhanteringsprocesser och signalering. 
Därefter genomförs en analys av den empiriska datainsamlingen. Inom hållbarhet, 
riskhantering och signalering finns det åtskilligt med befintliga teorier, därför har en 
deduktiv forskningsansats använts för att genomföra studien. Bryman och Bell (2011) 
menar att denna metod förklarar verkligheten utifrån teorier. I den teoretiska 
referensramen har en fem-stegsmodell använts som visar hur riskhanteringsprocessen 
går till väga, modellen kommer senare prövas mot de representerade organisationernas 
riskhanteringsprocesser. Likaså gäller signalteorin som beskriver hur en signal verkar 
och vilka effekter som uppstår. Slutligen prövas den institutionella teorin för att se hur 
olika förändringar påverkar företags riskhantering och signalering. 
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3.3 Forskningsstrategi 

Ett kvalitativt synsätt har används i studien. För att få en ökad förståelse om 
institutionella mekanismers påverkan på hållbarhetsarbetet inom energisektorn kommer 
detta metodsynsätt att bidra med djupare kunskap.  För att på ett trovärdigt sätt kunna 
svara på studiens forskningsfråga och syfte valdes djupintervjuer. Kvalitativ data 
baseras på information som uttrycks genom ord som tolkas av forskaren. Analys 
inträffar genom konceptualisering. (ibid.) Studien är utformad på så sätt att forskarna 
ska tolka respondenternas svar och analysera resultatet. Eftersom aktörssynsättet utgår 
från enskilda tolkningar valde ett kvalitativt synsätt för att öka förståelsen. 

För att kunna genomföra studien har ett huvudsyfte och tre delsyften tagits fram. 
Forskningssyften kan delas in i tre olika kategorier vilka är; förklarande, deskriptiva och 
explorativa (Saunders et al. 2009). Huvudsyftet med denna studie är att öka förståelsen 
för institutionella mekanismers påverkan på hållbarhetsarbete inom energisektorn med 
fokus på organisationers signalering och riskhantering. Saunders et al. (2009) beskriver 
att en explorativ studie inriktar sig på att söka nya insikter och kunskap inom ett område 
och av den anledningen valdes ett explorativt huvudsyfte. En explorativ studie kan 
genomföras på tre olika sätt; intervjuer med experter inom området, fokusgruppintervju 
eller med hjälp av befintlig litteratur (ibid.). I denna studie besvaras syftet med hjälp av 
personliga intervjuer med erfarna personer inom energisektorn. Intervjuobjekten är högt 
uppsatta inom energisektorn som helt eller delvis arbetar med att utveckla 
organisationens hållbarhetsarbete. 

Studiens första och andra delsyfte är att beskriva riskhanteringsprocessen inom 
hållbarhetsarbete och identifiera signaler och dess syfte som företag inom energisektorn 
sänder till dess intressenter. Dessa är deskriptiva syften som på en lägre nivå bidrar till 
att uppfylla huvudsyftet. Saunders et al. (2009) beskriver att det är nödvändigt att samla 
in beskrivande data om ett fenomen för att få en klar bild över situationen. Studiens 
tredje delsyfte är att utveckla en analysmodell, vilken används som ett verktyg för att 
tydliggöra analys av insamlad data. Analysmodellen ligger till grund för utformningen 
och upplägget av analysen som även hjälper läsaren att förstå hur allt hänger samman. 
Vidare utvecklades även reviderad analysmodellen baserat på nya insikter under 
studiens gång.  

3.4 Litteraturstudie  
Litteratursökningen har skett på Luleå tekniska universitets egen databas Primo och 
Google Scholar. Vi har sökt på relevanta ord och synonymer till dessa på engelska och 
svenska. För att öka tillförlitligheten har liknande examensarbeten studerats för att hitta 
nödvändiga och frekvent använda källor. Artiklar och referenser som använts i studien 
är ”peer reviewed” för att öka trovärdigheten. Sökorden som använts i studien är 
följande; risk, risk management, signal, signal theory, signalering, sustainable, 
management, energy industry, energy sector, sustainability, CSR-problematik, 
hållbarhetsarbete, institutionell teori, institutionella mekanismer, transparens, 
hållbarhet och riskhantering.  
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3.5 Datainsamlingsmetod                                                       
Vi har valt att samla in vårt material genom primärdata, via personliga intervjuer och 
telefonintervjuer för de respondenter som inte hade möjlighet att vara på plats. 
Problematiken med telefonintervjuer behandlas i kapitel 3.8.1 Validitet. Saunders 
(2009) beskriver att det finns två olika insamlingsformer av empirisk data vilka är: 
sekundär- och primärdata. När intervjuer genomförs används oftast den kvalitativa 
forskningsmetodiken för att fånga data på djupet, vilket även vi använt i vår studie. 
Kvalitativa intervjuer kan utföras på olika sätt. Vanligen är dessa intervjuer mindre 
strukturerade än kvantitativ datainsamling som exempelvis kan vara enkäter med 
svarsalternativ (Bryman & Bell, 2005). Vi har använt oss av semistrukturerade 
intervjuer för att främja relevanta svar med ett frågebatteri som är uppdelat för att kunna 
besvara studiens delsyften och för att undvika att respondenten svävar iväg från aktuellt 
ämne. Det finns två huvudsakliga typer av inriktningar när kvalitativa intervjuer 
genomförs vilka är: ostrukturerad och semi-strukturerad intervju. Vid semistrukturerade 
intervjuer används en intervjuguide med olika teman där respondenten har stor frihet att 
utveckla sina svar. Frågor som inte ingår i intervjuguiden kan också ställas om 
forskaren associerar något som respondenten sagt med det aktuella temat (Bryman & 
Bell, 2005).  

Intervjuerna spelades in för att i efterhand kunna kontrollera att det som skrivits i 4. 
Energisektorns bidrag stämde överens med vad respondenterna faktiskt sa, vilket ökar 
tillförlitligheten. Något som kan vara ett problem menar Grönmo (2006) är att 
intervjupersonerna kan hindras att svara korrekt när intervjuer spelas in. Vi upplevde 
inte det som något problem att vi spelade in eftersom vi var tydliga med att säga att det 
endast var för eget bruk. Studiens intervjuer genomfördes utan tidspress och var ej 
prestationsbaserade vilket främjade respondenternas möjlighet att svara avspänt och 
korrekt. Grönmo (2006) menar även att etablera en god kommunikation med 
respondenten är av stor vikt, därför inleddes intervjuguiden med allmänna frågor 
rörande företaget samt respondentens befattning med syfte att få respondenten att känna 
sig bekväm under intervjun.  

3.6 Urval 
Personer som kontaktades högt uppsatta beslutsfattare inom energisektorn samtidigt 
som de delvis arbetar med hållbarhetsfrågor. Vi intervjuade minst en respondent på 
varje företag som arbetar med kommunikationsfrågor, då signalteorin är en relevant del 
i studien. Minst en högt uppsatt chef som kan ge en övergripande bild på riskprocessen 
valdes ut tillsammans med minst en respondent som på heltid arbetar med hållbarhet 
och miljöfrågor. Johannessen och Tufte (2003) menar att respondenter ska förse studien 
med information som bidrar till att besvara studiens forskningsfråga vilket våra 
respondenter hade möjlighet att göra. För att urvalet ska vara representativt för hela 
branschen valde vi att intervjua 15 personer från fyra olika företag vilka är: Skellefteå 
Kraft, Luleå Energi, Umeå Energi och Vattenfall. Detta tydliggörs i Tabell 1. 

I denna studie har vi använt oss av ett icke sannolikhetsurval i form av 
bekvämlighetsurval för att komma i kontakt med lämpliga respondenter. Detta på grund 
av tillgänglighet och geografisk belägenhet. Även i mån av tid och resurser har vi 
bedömt att denna urvalsmetod är den lämpligaste. För att få svar på vår forskningsfråga 
anser vi inte att det spelar någon roll var bolaget kommer ifrån och genom geografisk 
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närhet uppstår möjlighet att utföra personliga intervjuer vilket ökar studiens reliabilitet. 
Det teoretiska urvalet är utformat utifrån studiens syften, vilket innebär att teorier valdes 
utifrån dess lämplighet i studien (Bryman & Bell, 2005). Teorier som valts var: CSR, 
risk management, signalteori och institutionell teori. Det finns två lämpliga 
urvalsmetoder att använda vid en kvalitativ forskning, dessa är bekvämlighetsurval och 
kedjeurval. Med bekvämlighetsurval menas som namnet antyder, att forskare väljer 
respondenter som råkar finnas tillgängliga. Med kedjeurval menas att forskare tar 
kontakt med ett mindre antal respondenter som är väsentliga för studien för att senare få 
kontakt med fler respondenter. (ibid.) Det kan vara skillnad på hur ett företag väljer att 
agera beroende på om ägandet är kommunalt eller privat, detta då privatägda företag 
antas ha större incitament till att vinstmaximera. Eftersom tidigare studier gjorts på 
privatägda energibolag valdes endast kommunala och offentligt ägda i denna studie. 

Tabell 1. Respondenter 
Intervjuperson Befattning  Energibolag  Varaktighet  
Christoffer Svanberg Marknadschef Skellefteå Kraft 1h & 15 min 
Birgitta Pettersson Kommunikationsstrateg Skellefteå Kraft  50 min 
Tommy Eriksson Arbetsmiljöingenjör Skellefteå Kraft 1h & 10 min 
Rolf Lindgren Miljöstrateg  Skellefteå Kraft 1h 
Hans Utterström Miljöingenjör Luleå Energi 1h & 10 min 
Patrik Andersson  Chef elhandel Luleå Energi 1h 
Susanne Eriksson  Marknads- och utvecklingschef Luleå Energi 50 min 
Magnus Johansson Chef Fjärrvärme  Luleå Energi 50 min 
Johanna Mattsson Kommunikatör Umeå Energi 55 min 
Henrik Bristav Hållbarhetschef Umeå Energi 45min 
Jan Ridfeldt VD Energilösningar Umeå Energi 50 min 
Richard Holmgren Miljöchef Vattenfall 55 min 
Sara Nilsson Miljöanalytiker Vattenfall 45 min 
Mikael Ekhagen Senior Sustainability Specialist Vattenfall 1h & 5 min 
Monica Nordlund Kommunikatör Vattenfall 50 min  
Total datainsamling: 15 respondenter Fyra energibolag 14h & 10 min 

3.6.1 Intervjuer  
Som ovan nämnt har semistrukturerade intervjuer använts. Intervjun delades in i fyra 
olika teman som är: personliga frågor, hållbarhet, riskhantering och signalering. 
Inledningsvis beskrevs studiens syfte och innehåll innan personliga frågor ställdes. 
Detta för att få en behaglig start på intervjun, vilket vi upplevde som givande för den 
resterande intervjun. Den andra delen av frågebatteriet behandlade hållbarhetsfrågor 
eftersom det är den mest centrala delen i denna studie. Frågorna utformades så att 
respondenten fick ge exempel på hur deras hållbarhetsarbete går till väga och vilka 
faktorer som påverkar det. I den tredje delen av frågebatteriet demonstrerade vi 
Hollman och Mohammad-Zadehs (1984) riskhanteringsprocess och bad respondenten 
själv berätta hur den aktuella organisationens riskhantering går till väga, vilket har 
sammanställts i Bilaga 2 – Tabell riskhantering. Sista delen av vårt frågebatteri innehöll 
frågor om organisationens signalering av hållbarhet och dess syfte. Signalteorin har stor 
relevans i denna del då vi har som avsikt att identifiera vilka signaler av 
hållbarhetsarbetet som skickas ut, detta återfinns i Bilaga 3 – Tabell signalering.  
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Halvorsen (1992) menar att granskningen ska ge författarna en helhetssyn för att sedan 
skildra materialet. Sammanställning av intervjuer gjordes genom transkribering av 
insamlat material och informationen delades in i följande kategorier: hållbarhet, 
riskhantering och signalering, för att göra det mer överskådligt. Sammanfattningsvis 
presenteras en tabell med slutsatser gällande riskhanteringsprocessen och signalering 
kopplat till hållbarhet. I bilaga 2 och 3 återfinns en än mer utförlig tabell som även tar 
hänsyn till skillnader i ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.  

3.7 Analysmetodik  
För att kunna analysera det material som samlats in har materialet kodats. Kodningen 
utfördes så att materialet delades upp efter vad det kunde relateras till: hållbarhet, risk 
management, signalteori och institutionell teori. Resterande material som inte hade 
någon relevans från transkriberingen kasserades. Delsyfte ett och två i studien som var 
att beskriva riskhanteringsprocessen och identifiera signaler och dess syfte inom 
hållbarhet besvarades i sammanfattningen av energisektorns hållbarhetsarbete. Bägge 
delsyften besvarades med en beskrivning och en enklare tabell i den löpande texten. I 
bilaga 2 och 3 återfinns en utförligare tabell där ekonomisk, miljömässig och social 
hållbarhet har beaktats var för sig, med anledningen till att stora skillnader har påträffats 
beroende på vilken typ av hållbarhetsarbete som utförs. Avsikten med detta beslut var 
att vi skulle kunna lyfta dessa delsyften i analysen till en högre nivå och beskriva hur 
och varför energisektorn agerar som de gör gällande våra två första delsyften. I det 
steget kopplade vi insamlad data till de teoretiska grunder som samlats in om varje 
område och analyserade utfallet. Vi använde de referenser från de teoretiska grunderna 
som var givande för analysen. Referenser som inte använts i analysen är till för att ge en 
grundlig litteraturöversikt inom studiens område.  

I nästa steg i analysen har riskhanteringsprocessen och signalering av hållbarhetsarbete 
analyserats mot institutionella mekanismers påverkan för att kunna besvara vår 
forskningsfråga. Med hjälp av att vi besvarat delsyfte ett och två samt analyserat hur 
och varför energisektorn agerar som de gör kunde vi identifiera de institutionella 
mekanismernas påverkan. I tabell 2 redogörs hur kodning av regulativa, normativa och 
kognitiva mekanismer kopplas till energisektorns hållbarhetsarbete. För att se 
institutionella mekanismers påverkan har de tre pelarna hög relevans. Detta för att 
kunna uppnå vårt huvudsyfte som återfinns i 1.2 Syfte. För att urskilja pelarnas påverkan 
har de delats upp i: hög påverkan, viss påverkan, låg/obefintligt påverkan. Detta visas i 
Tabell 5. Sammanställning av hållbarhet som påverkas av institutionella pelarna. Sista 
delen i analysen innefattar en reviderad analysmodell. Som del av studiens resultat insåg 
vi att modellen skulle delas upp i ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.  

Tabell 2. Kodning av institutionella mekanismer. 
Regulativa pelarens påverkan  Lagkrav och stadgar som påverkar hållbarhetsarbetet. 

Politiska beslut som förändrar energisektorns arbetssätt och 
organisationers beteende.  

Normativa pelarens påverkan  Normer och värderingar som styr energisektorns beteende. 
Förväntningar från samhälle och intressenter som påverkar 
energisektorns hållbarhetsarbete. 

Kognitiva pelarens påverkan  Kulturella ramar och förutbestämda värderingar som 
energisektorn influeras av. 
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3.8 Studiens trovärdighet 
För att erhålla en hög trovärdighet samt reducera risker för missvisande resultat 
upprättades en välutformad forskningsdesign. För att lyckas finns två huvudparter i 
forskningsdesignen att beakta: validitet och reliabilitet. (Saunders et. al, 2009)    

3.8.1 Validitet  

Med validitet menas att forskare mäter det som avses mätas (Saunders et. al, 2009). För 
att reducera metodproblem som kan uppstå med aktörssynsättet har Arbnor och Bjerke 
(1994) listat valideringstekniker som behandlar praktisk och vetenskaplig 
processvalidering. Utifrån den praktiska processvalideringen utfördes intervjuer på 
respondenternas arbetsplats där respondenten hade möjlighet att illustrera sina tankar 
och utlåtande med eget material. Vetenskaplig processvalidering genomfördes genom 
att varje intervju transkriberades noggrant under fyra timmar i genomsnitt. För att säkra 
validiteten är intervjuguiden utformad så att respondenten klart och tydligt ska förstå 
frågan och kunna svara på denna vilket säkrades genom att testa intervjuguiden på ett 
par personer innan resultat insamlingen. Intervjuguiden är noggrant kopplad till syftet 
för att få svar på studiens frågeställning. Datainsamling av empiriskt material har 
genomförts med hjälp av kvalitativa djupintervjuer för att få en bättre bild av 
respondenternas svar. Detta genom att låta respondenten analysera hur företagets 
riskhantering och signalering av hållbarhetsarbete går till väga. I högsta möjliga mån 
har intervjuer utförts med personlig kontakt, i de fall då intervjuobjekt inte kunnat 
närvara har telefonintervjuer utförts. Vilket vi inte upplevde som någon väsentlig 
skillnad gentemot de intervjuerna som utförts personlig kontakt i vår studie. Våra 
respondenter har presenterats i företagsbeskrivningen för att deras position i 
organisationen är relevant för studiens trovärdighet, vilket återges i 4. Energisektorns 
bidrag. Dock är inga namn utskrivna i resultatet om hållbarhetsarbete, riskhantering och 
signalering för att respondenterna skulle känna att de kunnat svara på ett så tillförlitligt 
sätt som möjligt. 

3.8.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig själva mätningen är och i vilken utsträckning 
använda datainsamlingstekniker kommer att ge ett konsekvent resultat (Saunders et. al, 
2009). För att säkerställa reliabiliteten i empirikapitlet har respondenter valts ut med 
stor noggrannhet. Vi har i denna studie valt respondenter som är högt uppsatta inom 
sektorn som arbetar hållbarhetsfrågor inom respektive bolag för att öka studiens 
tillförlitlighet. Detta därför att personerna innehar en högre kompetens och erfarenhet 
om hållbarhet än de som inte jobbar inom likande område. Vid datainsamling av 
sekundärdata i den teoretiska referensramen har artiklar och referenser kritiskt 
granskats. Endast artiklar som varit relevanta med hög trovärdighet har använts i 
studien. Brister i studiens trovärdighet kan komma från primärdata i och med att vissa 
intervjuer inte var personliga. Intervjuer via telefon kan missa relevant information som 
kroppsspråk och kan på så sätt ge mindre trygghet för respondenten att formulera sina 
svar (Arbnor & Bjerke, 1994). För att reducera detta problem har inga ledande frågor 
ställts och upprepning gjorts om vi uppfattat att respondenten misstolkat frågan. Vi har 
beaktat att respondenterna kan ha incitament att svara till företagets fördel, genom att 
till exempel ge sken av att deras hållbarhetsarbete är bättre än vad det faktiskt är. För att 
minska risken för detta problem har intervjuguiden designats så att svaren ska vara så 
utförligt beskrivande som möjligt utifrån deras upplevelse.  
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4. ENERGISEKTORNS BIDRAG  

I detta kapitel presenteras data som samlats in genom kvalitativa intervjuer på fyra 
energibolag som verkar i norra Sverige. Inledningsvis ges en beskrivning av varje 
organisation och dess deltagande respondenter för att sedan presentera 
organisationens hållbarhetsarbete. Därnäst framställs hur riskhanteringen går till väga 
och hur organisationen väljer att signalera sitt hållbarhetsarbete. Slutligen besvaras 
delsyfte 1 och 2 i en sammanställning som består av två tabeller.  

4.1 Skellefteå Kraft  

4.1.1 Företags- och respondentbeskrivning  

Skellefteå Kraft grundades år 1906 och är idag den femte största kraftproducenten i 
Sverige med en elproduktion på 3,7 TWh och en värmeproduktion på 1,1 TWh. 
Företagets vision är att bli det bästa energibolaget i Sverige och för att uppnå detta har 
de arbetat med att förbättra styrningen och öka den interna effektiviteten. Skellefteå 
Kraft har 660 medarbetare och en omsättning på 3,8 miljarder kronor. 
Produktionsmixen av el visas i figur 5 och företaget satsar uteslutande på förnybara 
energikällor samt har målsättningen att 100 procent av den energi de producerar ska 
vara hållbar. 

 

Figur 5. Produktionsmix el för Skellefteå Kraft AB.  

Vi har fått möjligheten att intervjua Christoffer Svanberg, Birgitta Pettersson, Tommy 
Eriksson och Rolf Lindgren på Skellefteå Kraft. Christoffer är sedan tre år tillbaka 
affärsområdeschef för marknadsavdelningen och sitter i koncernledningen. 
Arbetsuppgifterna innebär många möten och att styra medarbetare med hjälp av ett 
helikopterperspektiv över de fem avdelningarna på marknadsområdet vilka är: privat, 
företag, krafthandel, marknadskommunikation samt kundutveckling. Tidigare har 
Christoffer jobbat på Com Hem som försäljningschef och han har studerat Business 
Development och IT på Handelshögskolan i Stockholm samt BSC Management på 
London School of Economics and Political Science.   

Birgitta Pettersson är strateg på kommunikationsavdelningen som är en stabfunktion 
direkt underordnad VD. 2014 togs ett strategiskt beslut om att Skellefteå Kraft skulle 
börja hållbarhetsredovisa enligt GRI vilket Birgitta är projektledare för. Vanliga 
arbetsuppgifter är att vara rådgivare till VD och ta fram underlag till koncernledningen 
eftersom energisektorn genomgår stora förändringar. Innan Birgitta började på 
Skellefteå Kraft har hon jobbat som kommunikationskonsult på Krux och Ericsson. 
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Birgitta har läst 120 hp samhällsvetenskap på Umeå Universitet och Communication 
Executive Program på handelshögskolan i Stockholm.  

Tommy Erikssons befattning är arbetsmiljöingenjör på personalavdelningen. En stor del 
av hans arbete innebär att göra riskanalyser och bestämma vilken metodik som ska 
användas när organisationen gör riskbedömningar. Social hållbarhet dominerar Tommys 
arbetsuppgifter då mycket kretsar kring organisatoriska och arbetsmiljömässiga risker. 
Tidigare har Tommy jobbat inom gruvbranschen som arbetsmiljöingenjör i elva år. 
Innan dess utbildade han sig till mineraltekniker på Umeå Universitet. 

Rolf Lindgren är gruppchef på miljöavdelningen. Avdelningen är inblandad i olika 
områden såsom vattenkraft, vindkraft, fjärrvärme, transmission och bredband. Dagliga 
arbetsuppgifter består bland annat av omprövning av tillstånd, konstitutioner av nät och 
redovisning av miljökostnader. Övergripande frågor som rör koncernen ur ett 
miljöperspektiv är Rolfs huvudsakliga fokus. Han sitter även med i 
branschorganisationen Svensk Energi som består av cirka 380 företag som tillsammans 
arbetar för att skapa goda förutsättningar för deras medlemmar. Innan han blev 
gruppchef på miljöavdelningen för drygt tre år sedan jobbade han som miljöstrateg, 
driftschef på Orbit AB och miljöinspektör på Skellefteå Kommun. Rolf är utbildad inom 
miljöhälsa och miljörevision på Umeå universitet.  

4.1.2  Hållbarhetsarbete av Skellefteå Kraft 

För Skellefteå Kraft har ett hållbart förhållningssätt alltid varit viktigt som stor 
energiproducent och arbetsgivare. För att vara konkurrenskraftig på lång sikt är det 
viktigt att agera hållbart, både för företagets kunder och ägare. 2013 togs ett program 
fram för att utveckla en strategi i alla fem affärsområden inom organisationen. Strategin 
ska slutligen leda till att deras energiproduktion blir 100 procent hållbar och att det 
interna arbetet med hållbarhet drivs framåt, detta med hjälp av hållbarhetsredovisning 
enligt Global Reporting Initiative (GRI). 

“Hållbarhet ska genomsyra alla våra beslut” 

Utgångspunkten i det miljömässiga hållbarhetsarbetet har två dimensioner, vad 
Skellefteå Kraft tycker är viktigt och vad kunden tycker är viktigt. Elmarknaden är en 
extremt prispressad bransch vilket leder till två delar som måste uppnås för att kunna 
göra ett bra resultat.  (1) Inneha en stor kundstock och (2) generera fler kunder via 
varumärket. Där innefattas att organisationen agerar på ett hållbart sätt och såldes också 
uppfattas som hållbara, menar en respondent. 

Under 2015 släpper Skellefteå Kraft sin första hållbarhetsredovisning enligt GRI. Denna 
rapport kommer att ge en helt ny transparens, vilket kommer att synliggöra vilka delar 
som Skellefteå Kraft ska utveckla inom sitt hållbarhetsarbete. Andra åtgärder som 
nämns inom miljömässig hållbarhet är effektivisering av nuvarande 
vattenkraftanläggningar, ny etablering av vindkraftpark, förbättring av fiskvägar och 
utbildning av personal i beteendeträning enligt OBM. Avfallshantering är något som 
blivit bättre med tiden och även smärre aktioner som investeringar i mindre och 
miljömässiga bilar visar i vilken riktning företaget går mot, menar en respondent. 
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Ekonomisk hållbarhet är den viktigaste pelaren för företaget eftersom investeringar som 
inte är ekonomiskt hållbara gör att företaget riskerar att gå under. En miljömässig 
investering som är aktuell för Skellefteå Kraft är utbyte av elstolpar. De olika 
alternativen som finns är trästolpar, kreosotstolpar, kompositstolpar eller nedgrävning 
av kabel. Dessa alternativ har varierande påverkan på miljö och avkastning, en 
respondent menar att det viktigaste är att ha en god balans mellan ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet. När det gäller ekonomisk hållbarhet har Skellefteå Kraft satt 
upp tre övergripande mål: (1) Hållbara investeringar, (2) lönsammast av de tio största 
energibolagen och (3) att ”ge tillbaka” till kommunen. Med hållbara investeringar avses 
bland annat expandering av vindkraftparken i Blaiken, nya transformatorstationer och 
andra investeringar med så låg klimatpåverkan som möjligt. En av våra respondenter 
menar att den kortsiktiga lönsamheten mellan hållbara eller icke hållbara investeringar 
saknar betydelse då Skellefteå Kraft i det långa loppet kommer att gynnas av att 
investera i hållbar energi. 

Arbetsmiljön handlar i stora delar om social hållbarhet. Skellefteå Kraft är certifierade 
enligt ISO 14 001 och OHSAS 18 001 vilket kräver ett strukturerat arbetssätt för att 
förbättra arbetsmiljön för medarbetare ute på fält och tjänstemän. Skellefteå Kraft 
avläser årligen sitt MMI-index (Motiverade medarbetare) för att kartlägga hur 
medarbetare uppfattar arbetsplatsen i syfte att förbättra tillvaron. De ovan nämnda 
certifikaten är inga krav, men en självklarhet för Skellefteå Kraft vars målsättning är att 
vara branschens bästa arbetsgivare. Att arbeta enligt certifikaten gynnar speciellt 
organisationen vid rekrytering av nya medarbetare, menar en av våra respondenter.  

4.1.3 Riskhantering inom hållbarhet 
När vi frågar våra respondenter visar det sig att riskhanteringsprocessen skiljer sig åt 
beroende på om det är ekonomisk, social eller miljömässig hållbarhet.  Ur ett 
ekonomiskt perspektiv är återigen varumärket en viktig del när det gäller hållbarhet. 
Fokus ligger på att ständigt identifiera vilka risker som kan skada Skellefteå Krafts 
varumärke. För att reducera konsekvenser av risker arbetar Skellefteå Kraft proaktivt då 
de vill undvika att hamna i konflikt. Detta kan exempelvis vara möten med samer vid 
etablering av ny vindkraft eller dialog med förbund för sportfiskare vid 
vattenkraftsfrågor.  

Identifiering av risker inom social hållbarhet fungerar på ett annorlunda sätt. Fackliga 
representanter, skyddsombud, chefer och arbetstagare är med vid olika typer av 
förändringar i företaget där risker identifieras med en skala 1-5. Certifieringarna ISO 14 
001 och OHSAS 18 001 ställer krav på att de som använder dessa ska uppträda på ett 
visst sätt när förändringar eller risker inträffar. Gruppen beslutar vilka åtgärder som ska 
utföras med hjälp av en riskmatris som visas i figur 6. Om risken är röd ska något 
åtgärdas, är risken gul kan det vara någon mindre administrativ åtgärd och om risken är 
grön enligt matris behövs endast uppsyn.  
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Figur 6. Skellefteå Krafts riskmatris 

Riskanalys handlar mycket om personlig kompetens vid nya investeringar och 
affärsbeslut. En av våra respondenter menar att den svåraste biten är att veta vad 
energipriset kommer att vara på lång sikt. Ny teknologi är också en risk men det går 
relativt långsamt i energisektorn och Skellefteå Kraft vill inte vara först ut med ny 
teknik, vilket är ett sätt att reducera risker. Ur ett medarbetarperspektiv väljs vilken 
metodik som ska användas, detta är arbetsmiljöingenjörens uppgift och denne tar sedan 
till åtgärder i form av en handlingsplan. Beslutsfattande läggs över på ansvarig chef och 
större frågor beslutas av koncernledningen. Ett år efter besluten är tagna samlas samma 
grupp för att utvärdera om beslutet blev som tänkt eller om något under- eller 
överskattats. 

Miljömässiga risker behandlas med en liknande metodik som figur 6 men till skillnad 
till från arbetsmiljörisker styrs de miljömässiga kraven av förordningar, lagkrav och 
politiska beslut. Ett exempel är Vattendirektivet som är EU:s ramdirektiv för vatten 
vilket trädde i kraft år 2000 och syftar till att harmonisera den europeiska lagstiftningen 
på deras vattenområden. Detta verkställs genom att säkerställa tillräcklig tillgång på 
vatten, minskande förorening av grundvattnet samt skydd för territoriella och marina 
vatten. Flertalet av våra respondenter, oavsett energibolag, menar att direktivet är oklart 
och sätter käppar i hjulet för energisektorn. Direktivet beskrivs som ”luddigt” och en av 
våra respondenter menar att miljömässiga investeringar kommer att hämmas till dess att 
vattendirektivet är 100 % tydligt. Skellefteå Kraft är inte villiga att riskera att en 
miljömässig investering blir oanvändbar på grund av förändrade direktiv i framtiden.  

4.1.4 Signalering av hållbarhet   

Signalering av hållbarhetsarbete sker genom tre delar: direkt kundkommunikation, köpt 
media och förtjänad media. Direkt kundkommunikation innefattar fakturering och 
kundtjänst. Köpt media är marknadsföring i tv, radio och annonsering. För Skellefteå 
Kraft är marknadsföringen inte huvudsakligen fokuserad på miljö- eller 
hållbarhetsfrågor utan de förlitar sig på sitt varumärke. 2014 blev Skellefteå Kraft det 
energibolag som uppfattats som mest hållbart enligt Sustainable Brand Index™. 
Kunden ska kunna lita på att Skellefteå Kraft tar sitt ansvar som energiproducent och 
inte behöva oroa sig över elens klimatpåverkan. Samtliga respondenter svarade ja när vi 
frågade om det var viktigt att uppfattas som hållbara eller påpeka att företaget agerar 

Riskklass (R) 

Klass 1 grön (1-4) 

Ingen eller liten risk. Behöver inte 
åtgärdas. 

Klass 2 gul (5-9) 

Viss risk, bör åtgärdas på sikt. Ex 
övervakning, uppföljning, rutiner etc. 

Klass 3 röd (10-25) 

Allvarlig risk, ska åtgärdas snarast. 
Eventuellt ska planen ändras helt. 
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hållbart. Dock poängterades att uppfattning och faktiskt utförande ska hänga ihop. För 
att bli trovärdiga anser deltagande respondenter att medarbetare behöver utbildas och 
jobba efter ett hållbart förhållningssätt. Chefer och koncernledning är en viktig 
kommunikationskanal som oftast är ansiktet utåt och representerar företagets åsikter. 
Därför är kommunikatörers uppgift att hjälpa koncernledning viktig för att visa rätt bild 
och inte bli misstolkad. 

Enligt Skellefteå Kraft är de viktigaste intressenterna när det gäller signalering av 
hållbarhetsarbete; kunder, medarbetare, myndigheter, ägare och intresseorganisationer. 
När vi frågar om hur Skellefteå Kraft påverkas av konkurrenterna blir svaret tydligt, de 
håller koll och gör omvärldsanalyser men följer alltid deras egen strategi i första hand. I 
miljö- och hållbarhetsfrågor upplever våra respondenter att signalering av hållbarhet är 
mer vänlig och transparent mellan energibolagen än exempelvis affärssamtal. Det finns 
en öppenhet i branschen och det finns mycket att lära sig av varandra när det gäller 
extern signalering av hållbarhetsarbete. Genom samarbeten får även energisektorn bättre 
anseende och större chans att påverka vid nya regleringar och lagstiftning, menar en 
respondent. 

4.2 Luleå Energi  

4.2.1 Företags- och respondentbeskrivning 
Luleå Energi grundades år 1896 och koncernen består av fem affärsområden som 
omfattar elhandelsverksamhet, energitjänster samt produktion och distribution av 
fjärrvärme och fjärrkyla. Luleå Energi har idag ingen egen produktion av el, omsatte 
2013 1,2 miljarder kronor och har 146 anställda. Företagets vision är bland annat att bli 
Luleås bästa arbetsgivare. Produktionsmix av el som Luleå Energi köper visas i figur 7.  

 

Figur 7. Luleå Energis produktionsmix. 

Vi har intervjuat Hans Utterström, Patrik Andersson, Susanne Eriksson och Magnus 
Johansson på Luleå Energi. Hans Utterström är miljöingenjör sedan september 2013 
och hållbarhetsfrågor är ett av hans arbetsområden. Innan han anställdes på Luleå 
Energi har han jobbat som miljöingenjör på Luleå kommun samt drivit eget där just 
Luleå Energi har varit en stor uppdragsgivare. Arbetsuppgifter som Hans genomför är 
bland annat upprättande av miljörapporter, söka olika typer av tillstånd och planering 
eftersom tjänsten omfattar av hela koncernen. Det som ligger närmst i tiden är en 
nulägesanalys av Luleå Energis hållbarhetsarbete, analysen kommer att framföras till 
ledningsgruppen för att upprätta en målsättning inför framtiden. Hans har studerat till 
miljöingenjör på Umeå Universitet under 80-talet.  

• 68,29 % från vatten-, vind- och biobränslebaserade 
produktionsanläggningar (förnybara energikällor). 

• 31,71 % från kärnkraftverk. 
• 0 % från kol-, olje- eller torvbaserade anläggningar 

(fossila energikällor).  
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Patrik Andersson är elhandelschef och har jobbat på Luleå Energi i 18 år. Patriks 
huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar ansvar över försäljning och inköp av el. Luleå 
Energis el köps in till 100 % men de äger dock 30 % av Kalix Vind. I Patriks team finns 
tre säljare som arbetar med att köpa in och prissäkra elen. Som ansvarig sätter Patrik 
upp mål för budget, resultatbudget, miljökunder och även hur ofta säljare ska träffa sina 
kunder. Innan han kom till Luleå Energi jobbade Patrik med försäljning av elektronik på 
ett företag i Kalix och han studerade Industriell ekonomi på Luleå tekniska universitet 
1993. 

Susanne Eriksson är chef över marknad och utveckling. Inom detta område ingår även 
kundservice och en tjänst som hjälper företag att energieffektivisera. Vanliga 
arbetsuppgifter för Susanne är att leda och styra avdelningen enligt deras affärsplan. 
Styrdokumenten innefattar hur signalering ska gå till väga, hur Luleå Energi vill synas 
och uppfattas av både externa intressenter och medarbetare samt hur arbete med 
utveckling ska genomföras på bästa sätt. Susanne har tidigare erfarenhet som 
kundservicechef på Luleå Energi i 15 år och innan dess som administrativ koordinator 
på Bravida. Hon har läst kurser i organisation och kompetensutveckling på Luleå 
tekniska universitet.  

Magnus Johansson är fjärrvärmechef på Luleå Energi sedan åtta år tillbaka. Han har 
tidigare varit distributionschef och chef för anläggningssektionen för fjärrvärme. Innan 
Magnus kom till Luleå Energi har han jobbat på NAB industrikonsult och som 
forskningsingenjör på Centek. Strategisk planering, omvärldsbevakning och möten med 
kunder och koncernledningen, som han sitter i, är det som oftast står på agendan. 
Magnus är i grund och botten utbildad civilingenjör i maskinteknik. 

4.2.2  Hållbarhetsarbete av Luleå Energi 

Luleå Energi är idag certifierade enligt ISO 14 001 efter krav från större kunder. Max-
koncernen har bland annat ett krav om att all deras el ska vara vindkraftscertifierad. I 
efterhand har många andra fördelar med certifieringen synliggjorts och styrningen 
fungerar nu på ett bättre sätt enligt en av våra respondenter. Privatkunden har möjlighet 
att välja mellan tre olika miljöalternativ när de köper el: vattenkraftsproducerad, 
vindkraftsproducerad och bra miljöval. Privatkunder kan även köpa el som är 
producerad av kol och kärnkraft. En av våra respondenter nämner att Luleå Energi inte 
tvingar sina kunder att välja miljövänlig el, däremot är de glada om miljövänlig el 
prioriteras och försöker därför influera kundens val. Efterfrågan på miljövänlig el blir 
högre desto längre söder ut i landet vi kommer, menar en respondent och tillägger att 
uppfattningen om hållbarhet är olika från individ till individ. 

”Begreppet hållbarhet är mycket komplext och benämns oftast på olika sätt” 

Under 2014 släppte Luleå Energi sin första hållbarhetsredovisning för att förtydliga sin 
målsättning om hållbar utveckling. Under det första kvartalet 2014 gjordes en 
nulägesanalys av hållbarhetsarbetet för samtliga dotterbolag. Syftet med denna analys 
var att energileveranser och tjänster ska bidra till att skapa ett hållbarare samhälle i 
enlighet med samhällets förväntningar och krav. Ett exempel på detta är att samhällets 
energianvändning ska minska med 20 % och Luleå Energi ska på olika sätt bidra till 
denna minskade förbrukning. För affärsplanen 2014-2016 är de koncerngemensamma 
målen att: 
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Ø En offentlig hållbarhetsredovisning ska ske senast i samband med årsbokslutet 
2014.  

Ø Samtlig egen elanvändning inom koncernen ska vara förnybar.  
Ø Via verksamheten Tjänster bidra till en effektivare energianvändning hos våra 

kunder.  
Ø Öka de klimatneutrala produkterna i koncernen.  

För att förbättra sitt hållbarhetsarbete berättar en av våra respondenter att Luleå Energi 
har planer på att ändra strukturen när avtal sluts. Istället för att låta kunden ”bocka i” 
miljövänlig el i slutet ska det vara förvalt. Denna åtgärd tror Luleå Energi kommer göra 
att fler väljer miljövänlig el och visar organisationens proaktiva strategi, menar 
respondenten. Den miljömässiga hållbarheten har ett starkt fokus på 
energieffektivisering, speciellt utnyttjandet av spillvärme från SSAB, genom det 
delägda bolaget Luleå Kraft AB. Idag försörjs Luleå Energis fjärrvärmeverk till 90-95% 
av SSAB:s spillvärme. Oljepannor har ersatts med el, biobränsle och pelletspannor 
vilket minskar utsläpp.  

Luleå Energi har varit relativt förskonade mot mediadrev och påtryckningar av externa 
intressenter. Det har enligt en av våra respondenter berott på att Luleå Energi alltid har 
velat ligga steget före och arbeta proaktivt med social hållbarhet för både externa och 
interna intressenter. Ett exempel är när en ny reform sattes i system 2009 vilken innebar 
ett krav på avläsning för varje separat elkund. Hos Luleå Energi hade sedan länge 
kunder blivit avlästa men energibolag som väntade med att installera avläsning i allra 
sista sekund, samtidigt som elpriserna rusade, fick massiv kritik av både kunder och 
media. Genom detta tidiga agerande ökade Luleå Energis trovärdighet, vilket även 
bidrog till att organisationen uppfattades som hållbara, säger en av våra respondenter.  

4.2.3 Riskhantering inom hållbarhet 

Energisektorn spelar en central roll för den ekonomiska tillväxten i landet och 
investeringar skapar tusentals arbetstillfällen, teknisk utveckling och exportintäkter. 
Luleå Energis inköp av el är den enskilt största ekonomiska risken för bolaget. Med 
ekonomisk hållbarhet menas för Luleå Energi att marginalen under året ligger på den 
nivå ägarna kräver. En av våra respondenter beskriver att Luleå Energi gör riskanalyser 
på alla affärsbeslut. Ett exempel på ekonomiska risker som uppkom under intervjun var 
tidsaspekten för avtal som ska erbjudas. Kampanjer som skickas ut är en stor risk då 
marknaden fluktuerar kraftigt, detta gör att säljare bedömer hur mycket el som ska 
köpas in i förväg. När det gäller ekonomiska risker sker uppföljning direkt.  

”Att enbart sälja förnyelsebar energi kan leda till flaskhalsar i produktion” 

En annan risk som Luleå Energi har identifierat är tvång för kunder att köpa miljövänlig 
el. Respondenten menar att om samtliga energibolag endast skulle köpa in miljövänlig 
el bildas en flaskhals. Luleå Energi vill inte sitta i den positionen att de lovar att leverera 
miljövänlig energi till vilket pris som helst. När vi frågar respondenterna om de ser 
några risker med att signalera hållbarhetsarbete menar de att transparens är ett 
ofrånkomligt krav. Agerar Luleå Energi i likhet med vad de signalerar, är riskerna 
obetydliga. Trovärdighet är den viktigaste delen när hållbarhet signaleras och för att 
vara trovärdiga bör ett pris på hållbarhet sättas. Då genomförs väsentlighetsanalyser 
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som visar om det är ekonomiskt hållbart att fortsätta med miljövänlig el och hur deras 
kunder värderar det alternativet.  

Riskhantering på Luleå Energi fungerar på olika sätt beroende på om det sker en 
normativ eller regulativ förändring inom hållbarhet. En av våra respondenter påpekar att 
ändringar i lagstiftningen inte ska påverka fasta avtal, trots att Luleå Energi har 
möjlighet att ta ut ett högre pris. I dagsläget finns ett förslag att höja kvotplikten för 
elcertifikat på förnyelsebar energi med 10 % vilket medför dyrare elkostnader. Denna 
risk har Luleå Energi identifierat och de kommer inte att höja priser på fasta avtal då 
trovärdigheten kan komma att minska markant, trots att det är juridiskt gångbart. 
Respondenten menar även att det är svårare att förmedla denna typ av signalering till 
privatkunder då de inte är pålästa på samma sätt som företagskunder. Företagskunder 
accepterar avtalsändringar om de går att härleda till lagstiftning.  

Det finns flera risker med icke hållbara investeringar på lång sikt. Exempelvis att 
investera i anläggningar som drivs av olja. Trots att det i dagsläget är billigast för Luleå 
Energi och deras kunder att driva anläggningarna med olja så kommer nya anläggningar 
drivas utan fossila drivmedel. I ett längre perspektiv kommer det vara lönsammare och 
det gäller för Luleå Energi att agera proaktivt. Samma resonemang gäller för de 
tusentals elstolpar som finns i Luleå kommun. Trots att impregnerade trästolpar håller 
upp till 50 år kommer Luleå Energi inte att investera i dessa då det finns risk för förbud 
i framtiden och läckage av miljöfarliga ämnen i naturen som kan bli kostsamt.  

Arbetsmiljörisker identifieras med hjälp av ett miljöledningssystem, som liknar det 
system de använder till miljömässiga risker såsom luft- och vattenföroreningar. Dessa 
risker kvalificeras och i de fall då risken blir tillräckligt hög genomförs en åtgärd. 
Besluten tas beroende på nivå av ansvarig chef eller styrelsen. Riskhanteringsprocessen 
för miljörisker skiljer sig åt om det gäller ett lagkrav eller påtryckningar från 
intressenter. En av våra respondenter menar att förhålla sig till lagkrav är en 
miniminivå. Angående påtryckningar från externa intressenter om hållbarhet blir 
dilemmat om det kan generera ett ekonomiskt mervärde, vilket är en grund i alla 
affärsbeslut.  

4.2.4 Signalering av hållbarhet  

Signalering av hållbarhet sker främst genom att Luleå Energi försöker marknadsföra 
fördelar med att teckna ett miljövänligt elavtal. En minskad användning av energi är 
också något som Luleå Energi kontinuerligt jobbar med, framförallt till företagskunder. 
Sedan två år tillbaka är två personer anställda för att besöka företag och hjälpa kunder 
att göra smarta energival och minska elförbrukningen. Denna tilläggstjänst har tagits 
emot väl av kunder och har gjort att de uppfattar Luleå Energi som trovärdiga. Detta är 
ett annorlunda men effektivt sätt att bedriva hållbarhetsarbete säger en av våra 
respondenter.  

Luleå Energi satsar även på gräsrotssponsring som är en viktig bit inom social 
hållbarhet. Dock ska sponsringen även vara affärsmässig och på senaste tiden har en ny 
vinkling gjorts där mindre sponsrade föreningar tar fram listor med personer som 
godkänt att bli uppringda av Luleå Energi och diskutera elavtal. Nya kanaler för att nå 
ut med deras arbete och hållbarhetsarbete till kunder har även börjat användas. Det är 
viktigt att visa kunder var deras investeringar och kostnader för underhåll går och på så 
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sätt öka förståelsen för energisektorns omkostnader. Exempel på detta är administrativa, 
maskin-, material- och personalkostnader. Genom att vara transparenta och visa vad de 
gör ökar även trovärdigheten för att Luleå Energi bedriver ett hållbart arbete. Detta är på 
lång sikt en stor konkurrensfördel, menar en av våra respondenter. På vår fråga om 
Luleå Energis signalering påverkas av andra energibolag så svarar en respondent att en 
omvärldsanalys utförs men att följa den egna strategin är viktigast. För att skapa 
förtroende hos kunder gäller det att jobba med utbildning och konsultation, vilket Luleå 
Energi lägger stor vikt vid. Har Luleå Energi möjlighet att sänka förbrukningen hos en 
kund med 20 % blir prisfrågan betydligt mindre intressant.    

4.3 Umeå Energi  

4.3.1 Företags- och respondentbeskrivning  
Umeå Energi grundades 1963 och är uppdelat i fem affärsområden som är; elnät, 
elhandel, värme, UmeNet samt Sol, Vind och Vatten. Umeå Energi har som mål att vara 
helt klimatneutrala 2018. Elproduktionen består av vind- och vattenkraft samt två 
kraftvärmeverk vilka försörjer 58 000 privat- och företagskunder runt om i landet. 
Omsättningen för 2014 uppgick i koncernen till 1,6 miljarder kronor och bolaget har 
340 anställda. Umeå Energi är miljöcertifierande enligt ISO 14 001 och 
arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18 001. Produktionen av el består endast av 
förnybar energi och Umeå Energis vision är att ge sina kunder en enklare vardag och 
regionen en hållbar framtid. 

 

Figur 8. Produktionsmix Umeå Energi 

Vi har intervjuat Johanna Mattsson, Henrik Bristav och Jan Ridfelt på Umeå Energi. 
Henrik Bristav har jobbat på Umeå Energi i 16år som miljöinspektör och miljöstrateg 
innan han blev hållbarhetschef. Från 2001 har Henriks jobb handlat om tre olika 
inriktningar; miljöledning, myndighetskontakter samt forskning och utveckling med 
fokus mot hållbarhet, mångfald och etikfrågor. En vanlig arbetsdag innehåller många 
möten, speciellt för att påverka VD. Som hållbarhetschef arbetar han även med 
branschgemensamma frågor, vilket gör att arbetet ser olika ut för varje dag. Innan 
Henrik började på Umeå Energi har han jobbat som miljöinspektör åt Skara kommun 
samt som forskarassistent på Umeå universitet. Sedan många år tillbaka har Henrik en 
biologutbildning på Umeå universitet.  

Jan Ridfeldt är VD på Umeå Energilösningar som är ett affärsområde inom Umeå 
Energi. Till största del består Jans arbete av strategiska beslut inom hållbarhet och CSR-
frågor som Umeå Energi ska ta ställning till. Tidigare har Jan arbetat på Vattenfall där 
han har haft olika ledande befattningar i Umeå och Stockholm. Han är utbildad som 
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elkraftsingenjör på Luleå tekniska universitet men har på senare tid även studerat 
företagsekonomi och informationsteknik. 

Johanna Mattson arbetar som kommunikatör vilket är en stabsfunktion till VD. All 
kommunikation som sänds ut externt går via Johanna. Arbetsuppgifter innefattar många 
möten, då kommunikationsavdelningen är inblandad i alla avdelningar på olika sätt. Är 
det något som ska handskas med i media, är det Johanna som sköter det. Johanna är 
även projektledare för hållbarhetsredovisningen som Umeå Energi håller på att 
genomföra. Tidigare har hon varit marknadschef på Norrlandsoperan, informationschef 
på NVS Installation, projektledare för Plakat och doktorand på Umeå Universitet. 
Johanna har bland annat internationella ekonomistudier från University of Warwick 
med inriktning mot Personal Relations och Advertising, marknadsföring på Umeå 
Universitet och kommunikation på Berghs Scool of Communication.  

4.3.2 Hållbarhetsarbete av Umeå Energi 
Umeå Energi har under 2015 släppt sin första hållbarhetsredovisning i syfte att alla 
beslut ska genomsyras av hållbarhet, tidigare har miljörapportering endast skett till 
myndigheter. Idag jobbar Umeå Energi mer övergripande med CSR-begreppet som 
innefattar ett mer proaktivt arbetssätt där de försöker förutse vad som behöver göras för 
att vara hållbara som arbetsgivare. En av våra respondenter tror att det i framtiden 
kommer bli lagstiftat med hållbarhetsredovisningar och därför gäller det att vara 
transparanta och inte dölja något. Under detta år har det även beslutats om att tydligare 
driva igenom Umeå Energis hållbarhetsarbete. Våra respondenter menar att de länge 
jobbat med hållbarhet men att begreppet är abstrakt och svårförståeligt.  

För att utveckla sitt hållbarhetsarbete har Umeå Energi gjort undersökningar av vad 400 
stycken intressenter tycker är viktigast att ett kommunalägt bolag utvecklar. I denna 
undersökning framkom att det är viktigt att utveckla hållbarhetsarbetet både externt och 
internt. Umeå Energi har valt att endast sälja ursprungsmärkt el som är förnyelsemärkt. 
Värmen är helt egenproducerad och halva produktionen av el täcker det som säljs, 
resterande köps in. När beslutet togs att Umeå Energi ska vara klimatneutrala 2018, 
innebar det att ingen tillförsel av nettotillskott av klimatpåverkande gaser till atmosfären 
ska ske. Det fanns inget tvivel om att elen som säljs ska vara förnyelsemärkt fanns. Det 
är en konkurrensfördel att ligga i framkant och detta är något som Umeå Energis kunder 
efterfrågar menar en av våra respondenter. För att förbättra sitt miljömässiga 
hållbarhetsarbete har Umeå Energi bland annat genomfört 
energieffektiviseringsåtgärder för att minska elnätsförluster, infört nya prisavtal som 
styr mot en minskad effektanvändning samt gjort utredningar om avfallsbehandling och 
användning av torv. Dessa åtgärder är ett steg för att nå målet om att vara klimatneutrala 
2018. Från klimatbokslutet 2013 har undvikta utsläpp inkluderats i rapporten, med 
vilket menas avfall som använts som bränsle för produktionen. Under 2013 var 
nettoutsläppen 16 000 ton koldioxid vilket ska bli noll till 2018.  

4.3.3 Riskhantering inom hållbarhet 

Riskhanteringsprocessen på Umeå Energi är uppbyggd av en matris bestående av 
sannolikhet och konsekvens. Vare sig det handlar om hållbarhet eller annan typ av 
riskhantering identifieras risken i det första steget. För att identifiera risker används 
Balance Scorecard (BSC) som är ett styrinstrument för organisationer och företag som 
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vägleder dessa i hur de kan styra och mäta organisationen från olika perspektiv. Dessa 
är: finansiella, lärande och utveckling, interna processer och kundperspektivet. Syftet 
med att använda denna modell är att se risker inom andra perspektiv än det finansiella. 
Genom denna modell har Umeå Energi identifierat risker och på ett proaktivt sätt 
åtgärdat dessa, interna som externa. En av våra respondenter menar att genom att arbeta 
med denna modell skyddas Umeå Energis trovärdighet då risker har åtgärdats. Ett 
exempel på en risk som behandlats med hjälp av BSC är underleverantörers 
arbetsvillkor. Eftersom Umeå Energi har uttalat att de bedriver CSR-relaterade 
aktiviteter så tvingas även underleverantörer uppfylla deras policy. För att åtgärda 
risken med försämrad trovärdighet har uppförandekoder tagits fram, med anledning att 
säkra hållbara inköp. Det innebär att leverantörer agerar hållbart, vilket exempelvis 
innefattar att inget barnarbete bedrivs, att arbetsvillkor är drägliga och att produktion 
genomsyras av ett miljömässigt förhållningssätt. De leverantörer som inte uppfyller 
Umeå Energis policy väljs bort och för att kontrollera detta kommer granskningar att 
genomföras. 

Kundtrycket mot hållbarhetsfrågor är inte speciellt stort har väsentlighetsanalyser visat. 
Inom hållbarhet är minskade koldioxidutsläpp den faktor som kunder värderar högst i 
ett kommunalägt bolag. Ny lagstiftning är inte en speciellt stor risk enligt våra 
respondenter då de är väl informerade. Genom att visa engagemang för hållbarhet blir 
Umeå Energi en starkare aktör i remissorgan och branschorganisationer vilket leder till 
en större chans att påverka. Trots att energibolagen vanligtvis är konkurrenter finns det 
incitament till att samarbeta inom hållbarhetsfrågor, branschen har mycket att vinna på 
detta och ju fler som går ihop desto mer möjligheter att påverka finns. Alla energibolags 
anseende blir drabbat om vissa inte tar ansvar, dock kan det motverkas i 
branschorganisationerna vilket bidrar till att Umeå Energis ställning bibehålls, menar en 
av våra respondenter.  

Umeå Energi arbetar proaktivt för att skydda sig mot sådant som kan påverka bolaget 
negativt. Där innefattar riskhanteringsprocessen en kontinuerlig uppföljning som utförs 
mot olika riskidentifikationer. Däremot går inte alla risker att förutse, exempelvis kalla 
vintrar och stormar. Utifrån sin strategi ska Umeå Energi på kort sikt hantera vad 
intressenter uppmärksammar då det är en del i att stärka deras varumärke. Om media 
vill göra en utredning om Umeå Energis verksamhet eller agerande, gäller det att vara 
tydlig och snabb i kommunikationen för att minska missförstånd, menar en respondent. 
På lång sikt påverkar det däremot i mindre grad då de följer sin strategi snarare än 
samhällsutvecklingen. Trots detta påverkas strategin delvis av samhällets utveckling, 
menar en av våra respondenter. Strategin grundas på kontinuerliga 
marknadsundersökningar som i sin tur påverkar de beslut som fattas inom ekonomiska, 
miljömässiga och sociala frågor. 

4.3.4 Signalering av hållbarhetsarbete  

Umeå Energis signalering av hållbarhetsarbete sker genom olika 
kommunikationskanaler som: hemsida, direktförsäljning, sociala medier, 
hållbarhetsredovisning och inspirationsdagar. Arbete med ekonomisk hållbarhet sker 
främst genom årsredovisning och nyckeltal. Eftersom Umeå Energi är ett finansiellt 
stabilt bolag efterfrågar intressenter sällan mer finansiell information än vad som 
återges i årsredovisningen. När det gäller miljömässig hållbarhet finns det större 
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incitament att visa allt som utförs. Umeå Energi ser det som en konkurrensfördel att visa 
och förklara tekniska och ingenjörsmässiga lösningar för privat- och företagskunder.  

Samhällets värderingar och normer påverkar främst på kort sikt hur Umeå Energi väljer 
att kommunicera sitt hållbarhetsarbete. I kontinuerliga undersökningar som behandlats 
på strategisk nivå har det framkommit att media och påtryckningar från andra 
intressentgrupper påverkar mest. I dessa fall gäller det att agera snabbt och vara 
transparent för att inte Umeå Energis rykte ska försämras menar en respondent. Under 
åren som gått har det skett stora skillnader i energisektorn hur signalering går till väga. 
Förr i tiden handlade det ihållande om prissättning, vilket delvis kan ha berott på ett 
högre elpris. Det som Umeå Energi ser idag är att kunder köper mer på varumärke än 
tidigare. Det har gjort att de satsat på att bygga ett starkt varumärke som ett hållbart 
energibolag där kunden vet att Umeå Energi gynnar bygden.  

Umeå Energi följer sin strategi och det är ingen skillnad vare sig det gäller ekonomisk, 
miljömässig eller social signalering. Den ekonomiska informationen sköts med hjälp av 
revisorers professionalitet. De vägleder hur Umeå Energi ska redovisa sin finansiella 
information medan det miljömässiga och sociala perspektivet styrs av vad intressenter 
tycker är viktigt att redovisa. Våra respondenter anser att det är viktigt att uppfattas som 
hållbara som organisation ur intressenternas perspektiv. Vidare bedömer de att 
uppfattningen om Umeå Energi är grunden till dess existens. Vid införandet av 
hållbarhetsredovisning enligt GRI studerade Umeå Energi fyra andra organisationer för 
att bättre förstå vad som är relevant att redovisa.  

4.4 Vattenfall 

4.4.1 Företags- och respondentbeskrivning  
Vattenfall är en av Europas största energiproducenter och ägs till 100 % av svenska 
staten. Vattenfalls huvudproduktion består av el, värme och gas. Produktionen från el 
och värme kommer från sex energislag vilka är: vindkraft, kärnkraft, naturgas, 
biomassa, vattenkraft och kolkraft. Den totala elproduktionen uppgick 2014 till 172,9 
TWh. 

 

Figur 9. Produktionsmix Vattenfall 

Vi har intervjuat Rickard Holmgren, Sara Nilson, Mikael Ekhagen samt Monica 
Nordlund. Rickard Holmgren arbetar som miljöchef på vattenkraftsavdelningen där han 
har hand om att söka olika tillstånd för yttre miljöfrågor, fastighetsfrågor, 
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tillståndshanteringar, avläsning av miljöbalken och liknande. Han är även ansvarig för 
att domar och lagar följs, exempelvis att kompensera nya fiskodlingar. Tidigare 
arbetade Rickard inom konsultbranschen som miljörådgivare och innan dess som chef 
för miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen. I ung ålder tog Rikard en fyraårig 
bergsingenjörsexamen på Luleå tekniska universitet.  

Sara Nilsson sitter på miljöavdelningen och arbetar som strategisk miljörådgivare. 
Arbetet består av strategisk utveckling. Saras arbetsdag innefattar att upprätta dokument 
som ligger till grund för olika möten under dagen. Karriären började på Kungliga 
tekniska högskolan som forskningsingenjör för att sedan gå vidare till Vattenfall och 
deras miljöavdelning. Sara har studerat till civilingenjör och lärare på Uppsala 
universitet.  

Mikael Ekhagen jobbar på övergripande koncernnivå på en avdelning som heter 
Corporate Sustainability Environment. Arbetet handlar i huvudsak om framtagande av 
Vattenfalls hållbarhetsredovisning men även om miljö- och hållbarhetsfrågor i 
allmänhet. Mikael har i hela sitt arbetsliv jobbat på Vattenfall med olika befattningar 
som avdelningschef, Head of environmental performance analysis samt Team lead 
performance monitoring. Innan han började på Vattenfall studerade Mikael på Uppsala 
universitet och han innehar en dubbel examen som civilingenjör i teknisk fysik med 
fokus på energisystem samt civilekonom.  

Monica Nordlund jobbar idag som chef på Vattenfalls vattenkraftsavdelning. Där 
omfattar det geografiska området hela den nordiska vattenkraftsproduktionen. En vanlig 
dag handlar till största del om att upprätthålla olika kontakter med media och 
intressenter som oftast innefattar kommun, myndigheter, sportfiskare och kunder. 
Monica har tidigare arbetat som kommunikationschef på NLL, kommunikatör på Luleå 
tekniska universitet samt tio år inom konsultbranschen. 

4.4.2 Hållbarhetsarbete av Vattenfall 

Vattenfalls hållbarhetsabete handlar om att följa regler och lagar samt att hantera 
kemikalier på ett korrekt sätt ur ett miljömässigt perspektiv. Initialt inriktas Vattenfalls 
hållbarhetsarbete på tio fokuspunkter som exempelvis innefattar en ökad 
resurseffektivitet samt att ta ansvar för Vattenfalls påverkan på lokala samhällen. 
Mognadsgraden inom varje fokusgrupp är varierande och för tillfället läggs stora 
resurser på att integrera leverantörskedjan i Vattenfalls hållbarhetsarbete. Detta innebär 
försök till att eliminera korruption hos underleverantörer från Kina och Indien, vilka är 
stora underleverantörer till Vattenfalls produktion. Kontroll av miljöarbetet sköts internt 
och organisationen är certifierad enligt ISO 14 001 och OHSAS 18 001.  

Vattenfall har en uppförandekod som kallas Code of Conduct i syfte att handleda hur 
arbetet internt ska se ut. Där pågår kontinuerlig uppföljning för att säkerställa att arbetet 
efterföljs på ett korrekt sätt.  På agendan står arbete med att producera och utveckla 
förnyelsebar energi och biologisk mångfald i syfte att produktionen ska bli mer hållbar. 
Vattenkraft står för en stor del av produktionen där ständiga förbättringsarbeten 
genomförs för att optimera kraftverken. Dessa förbättringsarbeten påverkas i hög grad 
av lagar och förordningar som är uppsatta av politiker. Ett exempel på detta är EU:s 
vattendirektiv som innebär att god kvalitet och kvantitet ska upprätthållas i 
medlemsländernas vattendrag. Våra respondenter menar att direktivet är ett steg i rätt 
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riktning men att det är svårt att veta vad som är rimligt för att uppnå en ”god kvalitet”. 
Direktivet medför bland annat att fiskvandringsvägar ska upprättas som i sin tur innebär 
ett produktionsbortfall som beräknas till 2.3% av den totala vattenkraftsproduktionen. 
Förändringsarbeten medför i vissa fall konsekvenser för de som vistas kring kraftverk. 
Att upprätthålla och utveckla kommunikationen med boende längs älvar och informera 
om Vattenfalls hållbarhetsarbete är en viktig del i kommunikationsprocessen, tydliggör 
en av våra respondenter.  

2014 släppte Vattenfall sin årsredovisning med en integrerad hållbarhetsredovisning. 
Syftet med detta var att visa att hållbarhetsarbete inte kommer i andra hand beskriver en 
respondent. Vattenfall har också startat projektet ”det hållbara kraftverket 2020” som 
bland annat innebär att de utvärderar hur de ska kunna byta ut fossila oljor till 
miljögodkända oljor i sina kraftverk. Att Vattenfall, och andra energiproducenter, gör 
ett biologiskt avtryck på miljön i och med installation av vattenkraftverk kan ej undgås 
menar en respondent. Vidare tillägger denne att det är fördelaktigt att förklara för 
intressenter vad organisationen gör för att skapa förståelse för vattenkraftens fördelar. 
Påverkan från intressenter, i detta fall med staten som ägare, är betydande när det gäller 
ägarskapet av kolkraft vilket våra respondenter tror kommer reduceras i framtiden. Den 
politiska debatten som pågår har gjort att hållbarhet har seglat upp som huvudfråga för 
politiker när det gäller energipolitik.  

”Vi har inget större ansvar än andra energibolag, däremot finns högre 
förväntningar på statliga bolag” 

Vattenfall är Sveriges största energiproducent och förväntas således att driva 
utvecklingen av hållbarhetsarbete. De har en grupp som kallas ”asset management” som 
förvaltar tillgångar och studerar långsiktiga strategiska beslut som gynnar 
hållbarhetsarbetet. För att förbättra hållbarhetsarbetet har Vattenfall investerat i en 200 
meter lång fisktrappa i Storfors samt 1,5 miljarder i effektivisering av kraftverken som 
ska öka verkningsgraden med 2 %. Även byte av pannor som drivs av fossila bränslen 
till liknande drivna av biobränsle är något som Vattenfall jobbar med att utveckla. 

4.4.3 Riskhantering inom hållbarhet 

Vattenfalls riskhanteringsprocess handlar i stort om att identifiera, agera och åtgärda 
miljörisker vilket de kallar för ständigt förbättringsarbete. Vidare arbetar Vattenfall 
med en projektmodell för riskanalyser som benämns VPMM. Dessa riskanalyser 
genomförs på alla aktiviteter och en av våra respondenters främsta uppgift är att titta på 
varumärkesrisker, som är en central del i det ekonomiska hållbarhetsarbetet. Risker som 
identifieras läggs in och klassificeras i datasystem för att sedan åtgärdas av drift- och 
underhållsavdelningen. Riskmatriser utförs med sannolikhet och konsekvensmatriser 
där riskerna klassificeras och analyseras. Risker kan gälla varumärke, miljö, 
anläggningar och medarbetares hälsa. Beslut fattas oftast av ledning och VD, som sedan 
återkopplas till databasen. Vid mindre risker fattas besluten på avdelningsnivå eftersom 
arbetarna på fält har störst kännedom om den faktiska situationen.  

När det gäller förslag till ny lagstiftning fungerar riskhanteringen på ett annat sätt. 
Anledningen till detta är att de kan påverka lagstiftningen och på så sätt även avsätta 
finansiella medel för att långsiktigt finansiera nya hållbara lösningar. Stiftas en ny lag 
som inte påverkar organisationen i speciellt stor utsträckning sker 
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riskhanteringsprocessen på avdelningsnivå. Exempel på detta är nya arbetsmiljölagar 
som delvis förändrar organisationens arbetssätt. Detta omhändertas oftast av 
arbetsmiljöingenjörer som då ändrar arbetets struktur. När det gäller mediala risker kan 
det snabbt bli ett stort negativt eller positivt pådrag vilket gör det svårt att bedöma hur 
mycket varumärket kan skadas av vissa ageranden. Metoder som i dessa fall används 
går ut på att utveckla riskhantering och kommunikation med media, förklarar en 
respondent.   

Tidsaspekten är en annan riskfaktor som främst identifieras genom Vattenfalls 
kommunikation av hållbarhet till intressenter. Mot media agerar organisationen kvickt 
för att undvika missförstånd eller negativ publicitet. Mot myndigheter och ägare är dock 
tidsaspekten en mindre riskfaktor då risker behandlas under en längre tidsperiod. Detta 
då organisationen och berörda parter hinner samla in mer information och får därigenom 
möjlighet att ta bättre beslut. Ett exempel från media där Vattenfall har påverkats är när 
Laxsede kraftverk fick ett stort läckage av olja, vilket förorsakade att Vattenfall 
hamnade i pressen och fick mycket negativ publicitet. Trots att orsaken till läckaget inte 
gick att skydda sig mot var det inget som framkom i pressen, vilket vållade stor skada 
på Vattenfalls varumärke. Processen blir långdragen om media ”väljer sida” och idag är 
Vattenfall mer förberedda om liknande händelser skulle uppstå för att reducera 
eventuella varumärkesrisker, säger en respondent. Hantering av miljömässiga risker är 
vad som läggs störst resurser på. Vattenfall gör ordentliga utredningar om risker med 
läckage av miljöfarliga ämnen som riskerar att påverka naturen. Förutom att det arbetet 
leder till mindre negativ miljöpåverkan påverkas också Vattenfalls trovärdighet i en 
positiv riktning gällande deras hållbarhetsarbete.  

4.4.4 Signalering av hållbarhetsarbete  

Vattenfall använder sig av marknadsföring, media-aktiviteter, mässor samt event som 
bland annat ”Fallets dagar” för att kommunicera hållbarhet. Även genomförd sponsring 
är något som de vill berätta om till sina intressenter för att visa sitt sociala engagemang.  
För att kommunicera hållbarhetsarbete till sina kunder används ett verktyg som kallas 
EPD, vilket redovisar en miljödeklaration som i sin tur skickas med fakturan till större 
kunder. Detta görs i syfte att visa klimatpåverkan för de kunder som inte läser 
hållbarhetsredovisningen, menar en respondent. Miljöredovisning skickas till 
myndigheter, skolor och kommuner för att upplysa intressenter om energiproduktionens 
klimatpåverkan och vad Vattenfall gör för att förbättra klimatet. Hemsidan är en annan 
kommunikationskanal som Vattenfall använder för att kommunicera hållbarhetsarbete. 
Vattenfalls hållbarhetsredovisning publiceras på webbsidan och är utförd enligt GRI:s 
standarder. Detta med anledning att vara transparenta och inte dölja något för sina 
intressenter. Att vara transparent i sin kommunaktion är grunden till hur Vattenfalls 
intressenter uppfattar dem, anser våra respondenter. När det gäller ekonomisk 
information sänds den ut i form av årsredovisning i syftet att visa intressenter 
organisationens finansiella ställning, vilket privata kunder inte är lika intresserade av. 
Av den anledningen får inte ekonomisk hållbarhet lika stor plats i Vattenfalls 
marknadsföring, trots att den finansiella biten är den mest centrala för organisationens 
överlevnad.  

I signaleringen av socialt hållbarhetsarbete har de inte kommit lika långt i utvecklingen 
som i det ekonomiska och miljömässiga menar en respondent. Folk har istället 
underförstådda förväntningar om hur Vattenfall ska agera. Signalering till samer, fiskare 
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och andra intresseorganisationer är en typ av socialt hållbarhetsarbete som är viktigt på 
grund av att Vattenfall påverkar deras intressen och gör ett biologiskt avtryck på miljön. 
Förutom de som påverkas av produktionen är de viktigaste intressenterna som 
organisationen huvudsakligen försöker kommunicera med: ägare, kunder och 
myndigheter, i syfte att bygga förtroende. Däremot påpekar en respondent att alla 
intressenter i det stora hela är lika viktiga och bör behandlas på samma sätt. 
Anledningen till att signalering riktas till exempelvis lagstiftare och myndigheter är för 
att kunna påverka och tillsammans styra energisektorn i en hållbar riktning. Rykte och 
varumärke är faktorer som spelar in om Vattenfall ska kunna påverka och genom att 
lyssna på samtliga intressenter stärks ryktet och varumärket, menar samtliga av våra 
respondenter. 

Kommunikation av hållbarhet är relativt nytt och det är inte alltid självklart att 
Vattenfall sätter agendan själv. En respondent menar att Vattenfalls strategi inte har 
varit att först signalera hållbarhet, detta då det kan få en negativ effekt för Vattenfall 
från de intressenter som inte är insatta i energisektorns verksamhet. 
Hållbarhetsredovisning var dock något som Vattenfall var tidiga med bland deras 
konkurrenter, vilket var ett krav från ägare. När det gäller omvärldsbevakning nämner 
en respondent att Vattenfalls beslut grundas på ”business intelligens”. Med det menas 
att alla aspekter inom hållbarhet ska vara i balans vilket i sin tur gör signaleringen av 
hållbarhet mer trovärdig. Det gäller att vara observant och studera hur konkurrenter och 
intressenter agerar inom hållbarhet för att kunna stärka sin egen konkurrenskraft.  

4.5 Sammanfattning av energisektorns hållbarhetsarbete  
I detta delkapitel sammanfattas energisektorns hållbarhetsarbete samt besvaras delsyfte 
ett och två. Delsyfte ett var att beskriva hur riskhanteringsprocessen inom 
hållbarhetsarbete kan se ut. I tabell 3 har riskhanteringsprocessen delats upp i de fem 
steg som Hollman och Mohammad-Zadeh (1984) har använt för att beskriva processen. 
Under insamling av data har vi märkt att det i vissa delar skiljer sig hur 
riskhanteringsprocessen går till väga beroende på om det gäller ekonomisk, miljömässig 
eller social hållbarhet. Därför har vi valt att skilja dessa åt i varje steg i riskhanteringen 
för att kunna klargöra hur processen går till väga. Detta redovisas i bilaga 2. I text 
nedan presenteras slutsatser av varje steg i riskhanteringsprocessen gällande hållbarhet 
vilket sammanfattas i tabell 3.  

I det första steget i processen, identifiering av risker, ser vi skillnader på hur 
organisationer går till väga beroende på om det är ekonomisk, miljömässig eller social 
hållbarhet. Ekonomiska risker identifieras mestadels med hjälp av personlig kompetens. 
Vid alla typer av ekonomiska beslut tittar företag inom energisektorn på 
varumärkesrisker, den risken som påverkar företags finansiella ställning på sikt. 
Tidsaspekten visade sig vara en stor ekonomisk risk vid nya investeringar eller inköp av 
el. Via branschorganisationer identifieras även där ekonomiska risker då nya förslag och 
riktlinjer för branschen diskuteras, vilket påverkar enskilda aktörer. Vid deltagande i 
branschorganisationer har vi upptäckt att möjligheten finns för energisektorn att 
identifiera risker med alla tre typer av hållbarhet.  Miljömässiga risker identifierades 
främst med hjälp av lagkrav. För att stå sig konkurrenskraftig och leverera vad 
intressenter efterfrågar, genomförs oftast väsentlighetsanalyser som intressenter får vara 
delaktiga i. Dessa ligger till grund för vad organisationen ska satsa på när det kommer 
till miljömässig hållbarhet. För privatkunder är minskade koldioxidutsläpp den enskilt 
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viktigaste miljömässiga åtgärden, både för ett kommunalt och ett offentligt ägt 
energibolag. Identifiering sker även med ett ständigt säkerhetstänk och 
förbättringsarbete. Med säkerhetstänk kan risker vid produktion av el identifieras, 
såsom utsläpp av miljöfarliga ämnen. Inom social hållbarhet identifieras risker med 
hjälp av en skala där sannolikhet och konsekvens för arbetsmiljörisker ute på fält 
bedöms. För tjänstemän identifierade vi riskerna personalhälsa och arbetsgivarattraktion 
som mest påtagliga, vilket energisektorn kontrollerar med hjälp av enkäter till anställda 
och sjukskrivningsstatistik. Ett av de företag som vi intervjuat i studien använde sig av 
BSC för att identifiera risker som ligger utanför det finansiella perspektivet. 
Organisationens BSC behandlar i stora drag social hållbarhet för medarbetare samt att 
underleverantörer följer energibolagets policy. Vår slutsats är att ekonomiska risker till 
stor del behandlas på lednings- och styrelsenivå där personlig kompetens och erfarenhet 
är avgörande. Identifiering av miljömässiga och sociala risker påträffas med hjälp av 
olika analyser, lagkrav, enkäter och förbättringsarbeten. 

I andra steget beskriver Hollman och Mohammad-Zadeh (1984) att en riskanalys av det 
identifierade riskerna genomförs. Vid ekonomiska risker sker analysen med hjälp av 
underlag från andra avdelningar. Det kan exempelvis vara ekonomi- och 
miljöavdelningar som ger underlag till beslutsfattare om risker med en ny investering. 
Personlig kompetens och erfarenhet är en återkommande faktor i arbetet med 
ekonomisk riskhantering. Vid miljömässiga och sociala risker grundas analysen på 
matriser av sannolikhet och konsekvens och ser överlag likadana ut. Miljö- och 
arbetsmiljörisker bedöms på en skala 1-5, vilket ligger till grund för vilka åtgärder som 
krävs. Processen präglas av krav från certifieringarna ISO 14 001 och OHSAS 18 001, 
dessa är standarder som ska följas av certifierade företag. Något som samtliga 
respondentföretag i vår studie arbetar i linje med. Vår slutsats av detta är att analyser 
utförs av underlag från olika divisioner inom företaget när det gäller ekonomiska risker. 
Miljömässiga och sociala risker analyseras med sannolikhet och konsekvens-matriser 
där risker kvalificeras. Dessa analyser präglas av krav från certifieringar. 

Det tredje steget i processen är åtgärder av risker. Vid ekonomiska risker präglas 
åtgärder av proaktivitet. För att minska varumärkesrisker och felaktiga investeringar är 
detta arbetssätt det mest effektiva för att minska ekonomiska risker. Som tidigare nämnt 
kan risker identifieras med branschorganisationer, deltagandet i dessa används också 
som en åtgärd för att påverka myndigheter och lagstiftning. Lobbying används även 
som maktdemonstration och konkurrensfördel. Genom att bedriva en transparent och 
hållbar verksamhet ökar energibolagens kraft att vara med och bestämma. En annan 
åtgärd vid investeringar är att avvakta tills riktlinjer är tydliga. Många respondenter har 
påpekat att EU:s vattendirektiv är otydligt. Det hämmar energibolagens 
investeringsvilja då investeringen kan bli verkningslös. Miljömässiga risker åtgärdas på 
ett liknande sätt. Genom ett proaktivt arbetssätt kan utsläpp och andra miljömässiga 
risker reduceras. Även genom lobbying till myndigheter kan energibolagen påverka hur 
exempelvis bedrivandet av kraftverk blir så miljömässigt som möjligt. I social 
hållbarhet sker åtgärder på ett annat sätt. För att minska arbetsmiljörisker utbildas 
personal och olycksfallsstatistik följs. Underleverantörers miljömässiga och sociala 
hållbarhetsarbete inspekteras med regelbundna kontroller, vilket gör att energibolagen 
med rätta kan uttrycka sig som hållbara. För att åtgärda ekonomiska och miljömässiga 
risker arbetar energibolagen proaktivt, även lobbying utförs med syfte att påverka 
myndigheter. 
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Beslutsfattande är det fjärde steget i riskhanteringsprocessen. Vår slutsats är att 
ekonomiska riskhanteringsåtgärder oftast beslutas på lednings- eller styrelsenivå, till 
skillnad från miljömässiga och sociala risker som behandlas på avdelningsnivå. 
Miljömässiga risker bedöms och beslut tas av miljöavdelningar medan beslut gällande 
arbetsmiljörisker tas av respektive avdelning eller arbetsmiljöingenjörer. 

Den sista delen i riskhanteringsprocessen är uppföljning. Ekonomiska risker följs upp 
med hjälp av budgetuppföljning och andra mått som kan klargöra hur risken utvecklats. 
Vår slutsats är att uppföljning ser ut på ett liknande sätt för ekonomiska och 
miljömässiga risker där undersökningar, rapportering och policys verkställs. 
Uppföljning av sociala risker sker med rutinkontroller samt olycksfalls- och 
närvarorapportering i syfte att förbättra i framtiden. 

Tabell 3.  Sammanställning av riskhanteringsprocessen inom energisektorn  
Riskhanteringsprocess 
inom hållbarhet 

Sammanställning av riskhanteringsprocessen 

Identifiering av risker Beslut kring ekonomiska risker tas till stor del på lednings-/styrelsenivå där 
personlig kompetens och erfarenhet är avgörande. Identifiering av miljömässiga 
och sociala risker sker med hjälp av olika analyser, lagkrav, enkäter och 
förbättringsarbeten.  

Riskanalys Analys utförs via underlag från andra divisioner när det gäller ekonomiska risker. 
Miljömässiga och sociala risker analyseras med sannolikhet och konsekvens-
matriser där risker kvalificeras. Dessa analyser präglas av krav från certifieringar.  

Åtgärd  För att åtgärda och reducera ekonomiska och miljömässiga risker arbetar 
energibolagen proaktivt. Även lobbying utförs för att påverka myndigheter då 
detta minskar risker. Sociala risker åtgärdas främst med utbildning och kontroll. 

Beslutsfattande Vid ekonomiska risker tas beslut oftast på en högre nivå än miljömässiga och 
sociala risker vilka beslutas på avdelningsnivå eller av arbetsmiljöingenjörer. 
 

Uppföljning/Feedback Uppföljning ser ut på ett liknande sätt för ekonomiska och miljömässiga risker där 
undersökningar, rapportering och policys verkställs. Uppföljning av sociala risker 
sker med rutinkontroller samt olycksfalls- och närvarorapportering i syfte att 
förbättra i framtiden.  

Studiens andra delsyfte är att identifiera signaler som företag inom energisektorn sänder 
till intressenter och vad syftet med dessa är. Vi har delat upp signalerna i ekonomiska, 
miljömässiga och sociala signaler. Studien utförs från företagens perspektiv, vilket 
medför att vi fokuserar på ”sändare” och ”signal” i Connelys et al., (2011) modell för en 
signals beståndsdelar. I tabell 3 finns identifierade signaler och dess syfte som 
energisektorn skickar ut. För att tydliggöra finns även sändare och önskad mottagare 
med då det ansågs vara relevant för att illustrera signalens komponenter.  

Sändare av ekonomiska signaler är främst energibolagens ekonomiavdelning, som tar 
fram underlag som presenteras för ledning och styrelse. Signaler inom miljömässig 
hållbarhet syftar till att spegla hela organisationens strategi. Vanligtvis tar 
miljöavdelningen fram underlagen som marknadsavdelningen använder för att stärka 
företagets varumärke och konkurrenskraft. Signaler inom social hållbarhet skickas ut av 
arbetsmiljöingenjörer till personal som jobbar på fält. Till tjänstemän skickas signaler 
av ansvariga chefer och när det gäller bolagets styrning skickas signalerna från 
ledningsgruppen. De ekonomiska signalerna inom hållbarhet vi har identifierat är 
årsredovisning, lobbying, marknadsföring och varumärke. Dessa syftar till att visa 



   
 

   
 

37  

organisationens ekonomiska ställning och öka deras försäljning. Detta tillsammans med 
att signalera miljömässiga signaler leder i sin tur till ett stärkt varumärke som gör att 
bolagen har större chans att påverka myndigheter och andra beslutsfattare. De 
miljömässiga signalerna som har identifierats är hållbarhetsredovisning, interna signaler 
om hållbara arbetssätt, miljöelskampanjer, Sustainable Brand Index, 
varumärkesrelaterad kommunikation och seminarium. Dessa syftar till att vara 
transparanta och visa hur organisationen jobbar med hållbarhetsfrågor. Vi har funnit 
tydliga tecken på att energibolag värderar hållbarhetsfrågor som intressenter efterfrågar 
högre än de som inte efterfrågas. Detta leder till att de högt värderade 
hållbarhetsfrågorna, som minskade koldioxidutsläpp och hållbarhetsredovisningar 
prioriteras. Sociala signaler sker enligt vår datainsamling främst internt, då medarbetare 
är den viktigaste gruppen att nå. Arbetsmiljörisker är en stor del i energibolags interna 
signalering, då vissa delar av elproduktionen kan vara farliga att arbeta med. Signaler 
om arbetssätt skickas via möten, intranät och manualer i syfte att öka medarbetarnas 
säkerhet. Signalering sker även externt såsom i samtal med intresseorganisationer vilka 
berörs av energisektorns verksamhet samt till kunder för att visa interna arbeten och 
sponsring. Transparensen leder förhoppningsvis till en ökad förståelse var pengar för 
investeringar och underhåll går. 

Signaler som skickas ut inom hållbarhet anser våra respondenter är viktiga för samtliga 
intressenter, däremot är vissa signaler riktade mot en särskild målgrupp. Ekonomiska 
signaler riktas främst mot ägare då avkastningen är en grundläggande pelare för 
organisationens fortsatta existens. Bankinstitut och myndigheter är också en central 
målgrupp för den ekonomiska informationen då årsredovisningar och ekonomisk 
rapportering är reglerade att utföras på ett visst sätt. Den miljömässiga signaleringen 
riktas främst mot befintliga och potentiella kunder, då energibolagen ser en långsiktig 
konkurrensfördel med att signalera hållbarhetsarbete till dessa. Signaler av social 
karaktär när det gäller arbetsmiljörisker och interna arbetssätt riktas mot organisationens 
medarbetare, som även i viss mån används för att visa att organisationen är en 
konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare. 

Tabell 4. Sammanställning av energisektorns signalering inom hållbarhetsarbete. 
Signalering inom 
hållbarhet 

Sammanställning av energisektorns signalering 

Sändare Ekonomiska och miljömässiga signaler har oftast hela organisationen som avsändare 
där underlag kommer från ekonomi- och miljöavdelningar. Signaler om social 
hållbarhet skickas av ansvariga chefer på en lägre nivå och arbetsmiljöingenjörer. 

Identifierade signaler Miljömässiga signaler är de energisektorn har störst fokus på vid signalering av 
hållbarhet. Årsredovisning, interna arbetssätt och internkommunikation är inte lika 
relevant som miljömässiga signaler för företagets intressenter då det sistnämnda 
generar högre konkurrenskraft.   

Syfte Syftet med ekonomiska och miljömässiga signaler är att externt visa sin ekonomiska 
ställning och vad intressenter efterfrågar med hållbarhetsarbete. Sociala signaler 
syftar till att lära personal att jobba på ett hållbart sätt och minska risker för 
olycksfall. 

Önskad mottagare Vid ekonomiska och miljömässiga signaler är de önskade mottagarna externa såsom 
myndigheter, befintliga och potentiella kunder, ägare samt intresseorganisationer. 
Signaler av social karaktär har främst som avsikt att skickas internt men även externt 
för att visa sig som en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare. 
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5. ANALYS AV HÅLLBARHETSARBETET INOM 
ENERGISEKTORN  

I detta kapitel analyseras våra slutsatser från sammanfattningen av energisektorns 
hållbarhetsarbete och sedan förklaras varför riskhanteringsprocessen och signalering 
inom hållbarhet ser ut som det gör. Nästa steg är att analysera de institutionella 
mekanismernas påverkan inom hållbarhet och slutligen presenteras vår reviderade 
analysmodell där delsyfte 3 besvaras.   

5.1 Analys av riskhanteringsprocessen inom hållbarhet 
I sammanfattningen av energisektorns hållbarhetsarbete besvarade vi delsyfte ett som är 
att beskriva riskhanteringsprocessen kopplat till hållbarhet. I detta steg lyfter vi 
diskussionen till nästa steg och istället för att beskriva, frågar vi oss ”hur” och ”varför” 
energisektorn gör på detta sätt. Våra resultat visar att riskhanteringsprocessen överlag 
ser ut som Hollman och Mohammad-Zadehs (1984) modell, däremot är hållbarhet ett 
sådant brett och komplext begrepp vilket gör att det skiljer sig beroende om det är 
ekonomisk, miljömässig eller social hållbarhet. Exempelvis sker identifieringen av 
risker med hjälp av personlig kompetens vid ekonomiska risker medan miljömässiga 
och sociala risker identifieras med hjälp av analyser, lagkrav, enkäter och 
förbättringsarbeten. När det gäller åtgärder är det ekonomiska och miljömässiga risker 
som liknar varandra då proaktivitet och lobbying utförs för att reducera risker. Sociala 
risker åtgärdas med utbildning av personal och kontinuerliga kontroller. 

Skillnaderna mellan ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet kan bero på 
osäkerhet om vilken typ av hållbarhet som i framtiden kommer att efterfrågas och hur 
det ska utföras. Ett tydligt tecken på det är att en majoritet av våra respondenter nämnt 
att EU:s vattendirektiv är otydligt vilket leder till att miljömässiga investeringar i 
vattenkraft avtar. Målet med vattendirektivet är att ”uppnå en god vattenstatus”, vilket 
inte tydliggör hur energibolag med vattenkraftproduktion ska agera. Vår slutsats av 
detta är att ramverket bör tydliggöras för att energisektorn ska våga investera i mer 
hållbar vattenkraftproduktion. Resonemanget är förståeligt då energisektorn inte är 
villiga att chansa på stora och kostsamma investeringar. Detta styrks av Krysiak (2009) 
som påstår att osäkerhet om framtida beslut och preferenser brukar avvika från de 
faktiska konsekvenserna inom hållbarhet. För att minska denna risk försöker 
energisektorn framföra sin åsikt via branschorganisationer. Något bedöms nödvändigt 
då de har en högre kompetens inom området än lagstiftare och politiker, även om de i 
vissa fall kan utöva lobbying enbart för egen vinning. 

I vår studie har det framkommit att samtliga energibolag är certifierade enligt ISO 14 
001 och OHSAS 18 001. Det finns explicita tecken på att energisektorns intressenter 
påverkat valet av certifiering genom väsentlighets- och konsekvensanalyser, snarare än 
vad som är viktigast för miljön. Detta stöds av Pojasek (2011), som menar att de som 
jobbar med hållbarhetsfrågor sällan tänker i termer av riskhantering och rekommenderar 
företag att använda ISO 31 000 istället för bara ISO 14 001, för att skapa ett ekonomiskt 
mervärde. Även Verbano och Venturini (2013) styrker detta och menar att större 
organisationer bör jobba mer med att identifiera risker för att inte mista 
marknadsandelar. Vårt resultat indikerar på att identifiering av risker inom hållbarhet 
främst sker med hjälp av personlig kompetens, lagkrav och analyser. Studien indikerar 
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även på att integration av riskhantering med hållbarhetsarbete via certifiering av ISO 31 
000 kan ge energibolag ekonomiska konkurrensfördelar genom detta komplement för 
att reducera risker. 

Resultatet från vår studie visar att ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet ska 
vara i balans för att fatta korrekta beslut, vilket leder till att begreppet hållbarhet 
innefattar hög komplexitet. Eftersom begreppet innefattar många olika områden är det 
svårt för beslutsfattare att se en helhet av hur riskhantering påverkar hållbarhet. Som 
noterat identifieras och behandlas exempelvis arbetsmiljörisker och miljörisker på ett 
helt annat sätt än risker med miljövänliga investeringar. Detta stöds av Pojasek (2011) 
som menar att förståelsen kring denna komplexitet ökar om företag integrerar 
hållbarhetsfrågor med riskhantering. Resultaten visar att det är speciellt viktigt inom 
offentligt eller kommunalägda företag att hållbarhetsfrågor integreras med riskhantering 
då det finns större krav på att verksamheten agerar hållbart ur alla tre perspektiv, då 
kunder och invånare oftast är ägare. 

5.2 Analys av signalering inom hållbarhet  
Delsyfte två är att identifiera signaler som företag inom energisektorn sänder till dess 
intressenter och vad syftet med dessa är. I sammanfattningen av energisektorns 
hållbarhetsarbete har signalerna och syftet beskrivits i en tabell. I detta steg analyseras 
varför energibolagen skickar ut de signaler de gör. I bilaga 3 återfinns slutsatserna av 
företagens signalering som exempelvis visar att ekonomiska och miljömässiga signaler 
oftast skickas externt och sociala signaler internt.  

Att signalera och uppfattas som ett hållbart energibolag är grunden till långsiktig 
konkurrenskraft menar samtliga respondenter. Resultatet av vår studie visar att 
transparens och att organisationen håller vad de lovar inom hållbarhetsfrågor är det 
viktigaste för att uppfattas som en trovärdig aktör. Robinson et al., (2011) bekräftar 
detta och menar att förhållandet mellan signalering och hållbarhet är värdeskapande. 
Även Kurz-Milcke et al., (2008) styrker detta och menar att transparant information 
krävs från organisationer för att vara konkurrenskraftiga. Våra resultat styrker detta där 
respondenterna i enighet menar att det gäller att hålla det som lovas och inte visa för 
mycket utåt, vilket kan leda till att förtroendet minskar. Att signalera hållbarhet tenderar 
att vara ytterst nödvändigt för att vara konkurrenskraftig på lång sikt, även om 
energisektorn inte upplever någon större effekt av att signalera hållbarhetsarbete på kort 
sikt. När elpriser är låga finns incitament till att stärka varumärket för att locka 
potentiella kunder. Enligt våra resultat är adressering av hållbarhet på ett trovärdigt sätt 
ett av de mest effektiva sätten att stärka sitt varumärke. 

Av de signaler inom hållbarhet vi identifierat, är signaler inom miljömässig hållbarhet 
de som får mest utrymme. Vår datainsamling tyder på att energisektorn med hjälp av 
väsentlighetsanalyser identifierar vilken hållbarhetsinformation som intressenter kräver, 
för att sedan prioritera denna. Campbell et al., (2001) menar att redovisa för stor andel 
information kan leda till att företaget tappar konkurrenskraft och därför behövs jämvikt 
mellan vad som redovisas och vad som bearbetas internt. Vi har funnit resultat som 
stödjer detta, då miljö- och hållbarhetsfrågor är en central del för intressenter till 
energisektorn. Med analyser, omvärldsbevakning och diskussioner fokuserar 
energibolag på att presentera vad intressenterna efterfrågar, snarare än vad som är 
viktigast för miljön. Detta kan förklaras genom att energisektorn försöker skapa 
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konkurrensfördelar genom att visa den information som intressenter efterfrågar. 
Däremot har vi inte funnit några tecken på att energibolag vill undanhålla den 
information som inte efterfrågas, utan snarare agera transparent genom att göra 
hållbarhetsredovisningar enligt GRI. Detta för att öka trovärdigheten för deras 
hållbarhetsarbete. Dock får den icke efterfrågade informationen inte lika stort utrymme i 
energisektorns signalering. 

Energisektorn står för en betydande del av världens koldioxidutsläpp vilket har gjort att 
hållbarhetsarbetet fått stort fokus.  Energiproducenter i Sverige har idag stora 
avdelningar som på heltid arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor. Rindova et al., 
(2005) visar att tidigare studier inom signalering av hållbarhet har poängterat vikten av 
mellanhänder och externa experter som bidrar till att signalens trovärdighet är hög. 
Detta är något som vi inte hittat stöd för i vår studie. Anledningen indikerar att vara att 
hållbarhetsfrågor är en sådan stor del av verksamheten för energisektorn, därför finns 
nödvändig kompetens internt. För branscher som inte involveras av miljöfrågor på lika 
hög nivå kan Rindovas et al., (2005) slutsatser troligen stämma. Nya innovationer som 
hållbarhetsredovisning enligt GRI, identifierades i datainsamlingen och visade att 
energibolag till viss utsträckning tar in externa experter, men inte i första hand för att 
höja signalens trovärdighet. Anledningen är istället att få den kompetens som krävs för 
att utföra uppgiften på ett korrekt sätt. 

5.3 Institutionella mekanismer som påverkar riskhantering av 
hållbarhet 
Vårt resultat visar att Hollman och Mohammad-Zadehs (1984) beskrivning av 
riskhanteringsprocessen stämmer i stora delar överens med hur energisektorns process 
ser ut. Majoriteten av energibolag har utvecklat egna standarder om hur riskhanteringen 
ska gå till väga beroende om det är en ekonomisk, miljömässig eller social risk. Det 
första steget är identifiering av risker för energisektorn som både finns externt och 
internt. I denna fas är det viktigt att företag tar reda på och särskiljer risker, då 
energisektorn ständigt utsätts för konkurrens i takt med att tiden förändras (Hollman & 
Mohammad-Zadeh, 1984). 

Studiens resultat tyder på att Scotts (2008) tre institutionella pelare påverkar 
identifieringen av risker hos energisektorn vad gäller samtliga hållbarhetsarbeten.  Den 
normativa pelaren har viss påverkan på ekonomiska hållbarheten med den anledning att 
identifiering av risker oftast sker via personlig kompetens och erfarenhet av chefer och 
ledningsgruppen. Detta styrks av Chapman och Cooper (1983) som menar att risker 
oftast kan förutses av de som är insatta i branschen. Deltagande i branschorganisationer 
har enligt våra respondenter gett influenser om olika risker som inte kunde identifieras 
internt, vilket i detta fall tyder på att energisektorn till viss del påverkas av 
konkurrenters agerande. Den normativa pelaren kan relateras till om organisationer 
agerar i linje med vad intressenter kräver. Trots att energibolag själva vill påverka om 
hållbarhetsarbete via branschorganisationer visar våra resultat att de även själva 
påverkas, vilket i sin tur kan härledas till den normativa pelaren.  

Scotts (2008) regulativa pelare har en stark inverkan på miljömässiga risker som 
energisektorn står inför. Motivet till det är att sektorn verkar under omfattande 
regleringar och lagkrav som ska följas. För att minska riskerna inom miljömässig och 
social hållbarhet visade våra resultat på att större delen av energisektorn arbetar 



   
 

   
 

41  

proaktivt för att skydda sig mot dess konsekvenser. Detta kan exempelvis vara genom 
att sätta upp arbetsregler, invallningar för att minska risker av farligt utsläpp eller att 
tillhandahålla bra arbetsvillkor så medarbetare ska uppfatta organisationen som en 
attraktiv arbetsgivare. Vår analys av detta är att energibolagen inte bara är konkurrenter 
mot varandra utan samarbetar när det gäller hållbarhet för att hela branschen ska 
uppfattas som trovärdig. Detta är ett tydligt tecken på att organisationerna försöker likna 
de som varit framgångsrika med sitt miljömässiga hållbarhetsarbete. Den kognitiva 
pelaren påverkar således energisektorns miljömässiga hållbarhetsarbeten.  

Scotts (2008) kognitiva pelaren ger delvis stöd i vårt resultat där underförstådda 
förväntningar ligger till grund för hur hållbarhetsarbete ska bedrivas. Sociala risker som 
identifierats är till största delen arbetsmiljörisker. Inom offentlig och 
kommunalverksamhet finns förväntningar att organisationen agerar hållbart mot sina 
medarbetare. Även större kunder ställer idag krav på att energibolag ska vara miljö- och 
arbetsmiljöcertifierade vilket tyder på att den kognitiva pelaren påverkar energisektorns 
riskhantering inom social hållbarhet. Även den regulativa pelaren har hög påverkan på 
riskhanteringen inom social hållbarhet då arbetsmiljölagstiftningen är stor inom 
energisektorn. Erfarenheter, personlig kompetens och beslutsunderlag är faktorer som 
ligger till grund för riskanalysen med utgångpunkt i ekonomisk hållbarhet. Det 
resultatet kan däremot inte kopplas till Scotts (2008) institutionella pelare. Varken 
regler, normer eller kulturella förväntningar påverkar beslutsfattandet av ekonomiska 
risker. Anledningen till detta är att ekonomiska risker beslutas genom personlig 
kompetens och erfarenhet, vilket inte går att ersätta mot datasystem eller manualer. 

Miljömässiga och sociala risker analyseras utifrån sannolikhet och konsekvensmatriser 
men även också från certifieringarna ISO 14 001 respektive OHSAS 18 001 där de 
ställs krav på hur riskanalysers tillvägagångsätt ska se ut. Det gör att Scotts (2008) 
regulativa pelare påverkar dessa risker.  Energibolagen tar inga större risker med 
eventuella miljömässiga konsekvenser utan de inväntar på att direktiven från 
myndigheterna blivit lagstadgade och handlar därefter. Miljörapportering är lagstiftat 
och ska utföras på ett korrekt sätt för organisationer verksamma inom energibranschen. 
Den regulativa pelaren påverkar således hur energisektorn utför denna rapportering till 
myndigheter. Risker som oftast identifierades kan med hjälp av lobbying i 
branschorganisationer leda till att konsekvenser blir mindre kostsamma. Även 
beredskapen för dessa stärks när energibolagen blir mer insatta i riskerna genom att 
utföra lobbying och kan på så sätt agera proaktivt. Scotts (2008) regulativa pelare 
påverkar underleverantörer när energisektorn vill kontrollera att exempelvis 
arbetsmiljörisker hanteras på ett drägligt sätt. Detta syftar till att undvika att mista sin 
trovärdighet genom att signalera att organisationen är hållbara trots att inköpen inte 
speglar organisationens hållbara vision. 

Scotts (2008) regulativa pelares ger stöd i både ekonomiska, miljömässiga och sociala 
risker eftersom alla dessa styrs i grunden av strikta regelverk inom energisektorn. 
Uppföljning av risker ser ut på ett liknande sätt för ekonomiska och miljömässiga risker 
där undersökningar, rapportering och policys verkställs. Scotts (2008) regulativa och 
normativa pelare påverkar miljömässiga risker efter som miljörapportering ska följas 
enligt det direktiv som finns respektive att miljöpolicys för hur miljöarbetssättet ska se 
ut. Uppföljning av sociala risker sker med rutinkontroller, olycksfall- och 
närvarorapportering i syfte att förbättra i framtiden. Scotts (2008) normativa och 
kognitiva pelare påverkar uppföljningen av sociala risker därför att rutinkontroller och 
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olycksrapporteringen syftar till att för förbättra organisationers sociala hållbarhet som i 
sin tur leder till ett bättre finansiellt resultat.  

5.4 Institutionella mekanismer som påverkar signalering av hållbarhet 
Den institutionella teorin förklarar hur organisationer förhåller sig till varandra och 
varför de agerar som de gör. Eriksson-Zetterqvist (2006) argumenterar för att 
organisationer är institutionaliserade, vilket betyder att omgivningen påverkar hur en 
organisation agerar. I detta delkapitel kommer vi redogöra hur energisektorns 
signalering av hållbarhetsarbete påverkas av institutionella mekanismer. Signaler om 
ekonomisk hållbarhet skickas främst ut av ekonomiavdelning och ledning. Syftet är att 
visa sin ekonomiska ställning, påverka myndigheter, öka försäljning och stärka sitt 
varumärke. Årsredovisning, kvartalsrapporter och miljörapportering påverkas i hög grad 
av Scotts (2008) regulativa pelare, som säger att regler och stadgar formar individer och 
organisationers beteende samt beslutsfattande. Förutom regler vid vanliga årsbokslut 
påverkas energisektorn av omfattande regleringar vid nya investeringar som gör att 
besluts- och åtgärdsprocesser tar längre tid än i andra branscher. Syftet med regleringar 
genom politiska beslut är att förändra ett skadligt beteende, vilket i stora drag handlar 
om minskad klimatpåverkan för energisektorn. Costantini och Crespi (2013) menar att 
energisektorns beteende och beslutsfattande i hög grad påverkas av regleringar. Ett 
tydligt exempel på detta hittar vi tidigare i analysen, att utformningen av 
vattendirektivet gör att energisektorn inte vill investera innan regelverket är helt tydligt. 
För att minska detta problem skickar energibolag i sin tur ut signaler, i form av 
lobbying, för att påverka beslutsfattare.  

Miljömässiga signaler till externa intressenter är en stor del av vardagen för 
energisektorn. Via olika mediekanaler kan intressenter ta del av omfattande information 
från energisektorns hållbarhetsarbete vilket skiljer dem från andra branscher. Studiens 
resultat indikerar att den normativa pelaren påverkar hur energibolag signalerar 
miljömässigt hållbarhetsarbete eftersom samhället ställer högre krav på energisektorn än 
andra branscher. Våra respondenter menade att grunden till företagets existens ligger i 
hur de uppfattas, där hållbarhet på lång sikt är den viktigaste fokuseringen. Det visar på 
att samhällets normer och värderingar påverkar i allra högsta grad på lång sikt. På kort 
sikt påverkas energisektorns signalering inte alls i samma utsträckning då branschen kan 
beskrivas som relativt långsam mot förändring. För energisektorn och dess intressenter 
är signalering av hållbarhet ett tämligen nytt område vilket gör att intressenter inte ännu 
värderar att energisektorn ska signalera hållbarhet.  

Signaler om social hållbarhet är som tidigare presenterat huvudsakligen riktat internt 
men delvis också externt, för att visa hur organisationen arbetar. Oavsett bransch 
påverkas signaler om social hållbarhet av den kognitiva pelaren. Drägliga 
anställningsvillkor, arbetstider och arbetsförhållanden är inget som påverkas av normer 
utan har sin grund i förutbestämda värderingar. Speciellt inom ett kommunalt eller 
offentligt ägt bolag finns förutfattade meningar om hur organisationen ska agera mot 
dess medarbetare.  
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5.5 Sammanställning av institutionalisering av hållbarhetsarbete  
I tabell 5 illustreras vilken påverkan de institutionella pelarna har på ekonomisk, 
miljömässig och social hållbarhet. Vi har delat upp skalan i ”låg/obefintlig påverkan”, 
”viss påverkan” och ”hög påverkan”. Med ”låg/obetydlig påverkan” på någon av de 
institutionella pelarna menas att organisationen och individens beteende inte nämnvärt 
påverkas av normativa, regulativa och kognitiva mekanismer. ”Viss påverkan” 
innefattar att organisationen ibland påverkas av institutionella mekanismer och ibland 
inte, vilket kommer att tydliggöras i följande sammanställning. ”Hög påverkan” 
omfattas av att organisationen och individers beteende i princip alltid påverkas av 
institutionella mekanismer.   

Resultaten av vår stuide visar att balans mellan ekonomisk, miljömässig och social 
hållbarhet är viktigt för att organisationer inom energisektorn ska stå sig 
konkurrenskraftiga, trots att våra respondenter tydligt påpekat att ekonomisk hållbarhet 
är central. Energisektorn är en hårt reglerad bransch, som påverkar beteende och beslut 
som fattas. Den regulativa pelaren i Scotts (2008) institutionella teori innefattar regler 
och stadgar som formar individer och organisationers beteende och beslutsfattande. 
Syftet med bestämmelser och förordningar är att stärka normer eller utföra en reform för 
att förändra ett beteende. Oavsett om det gäller produktion, investeringar eller 
redovisning finns lagkrav, stadgar och regler som energisektorn ska följa. Det leder till 
att ekonomisk hållbarhet är starkt relaterad till den regulativa pelaren. Ägare som har 
avkastningskrav och andra finansiella villkor framförs via krav och regler, vilket gör att 
den normativa pelaren inte påverkar i lika stor grad som den regulativa pelaren. De 
normer som våra respondentföretag påverkas av i ekonomiskhållbarhet är att nya 
investeringar är miljömässigt hållbara. I energibolag som är offentligt- och 
kommunalägda finns högre krav på att de ska agera på ett hållbart sätt i jämförelse med 
privatägda, vilket dock sällan uttrycks i regler utan snarare underförstådda 
förväntningar. Den kognitiva pelaren har inte alls lika stor påverkan för energisektorns 
ekonomiska hållbarhetsarbete. Walker (2008) och Rondinelli och Vastag (2000) menar 
att organisationer troligtvis kommer att likna andra som har varit gynnade av framgång. 
Våra resultat visar att energisektorns ekonomiska styrning inte påverkas nämnvärt av 
den kognitiva pelaren då bolagen följer sin strategi och väljer sin egen inriktning. Det 
har visat sig finnas stora skillnader i hur våra respondentföretag valt att satsa på 
hållbarhet, vilket tyder på att den kognitiva pelaren har en låg påverkan på energibolags 
ekonomiska hållbarhet. 

Det miljömässiga hållbarhetsarbetet har visat sig påverkas mycket av intressenters 
uppfattning om energisektorns hållbarhetsarbete. Krav på offentligt och kommunalt 
ägda energibolag är höga som tidigare nämnts. Våra resultat visar att samhällets normer 
om hur ett kommunalt energibolag ska agera påverkar hur de redovisar sin 
klimatpåverkan. Som tidigare nämnt ligger olika analyser till grund för vad 
energibolagen ska marknadsföra och satsa på inom hållbarhet, vilket visar att den 
normativa pelaren starkt påverkar energibolags miljömässiga hållbarhetsarbete. 
Varumärket har visat sig vara en mycket viktig del för att skapa konkurrensfördelar, 
speciellt när elpriser är låga. För att stärka varumärket har resultaten visat att hållbarhet 
är den viktigaste faktorn. För att kontrollera hur varumärket står sig mot konkurrenter 
studeras bland annat Skandinaviens största varumärkesundersökning med fokus på 
hållbarhet: Sustainable Brand Index, som kartlägger hur mycket konsumenter uppfattar 
organisationer som hållbara. Det visar på att energisektorn påverkas av vad 
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konsumenter tycker och tänker om dem när det gäller hållbarhet. Även detta tyder på att 
den normativa pelaren påverkar energisektorns miljömässiga hållbarhetsarbete. 
Miljömässiga hållbarhetsarbeten styrs av många olika regler och lagar, vilket gör att 
investeringar och förändringar tar lång tid då mycket resurser läggs på 
tillståndssökningar. Som vi tidigare nämnt påträffas miljömässiga risker genom lagkrav, 
riktlinjer av certifieringar och analyser vilket leder till att det miljömässiga 
hållbarhetsarbetet påverkas av den regulativa pelaren. Att släppa 
hållbarhetsredovisningar enligt GRI är på frammarsch inom energisektorn och den 
största aktören på energisektorn i Sverige, Vattenfall, var bland de första att utföra en 
sådan. Mindre aktörer har följt efter och släpper nu likartade hållbarhetsredovisningar. 
Detta tyder på att energibolag försöker likna varandra och följa efter framgångsrika 
koncept och innovationer. En annan del i varför energibolag försöker likna varandra 
med miljömässigt hållbarhetsarbete kan förklaras genom legitimitet. Att vara legitim 
mot sina intressenter är för energibolag viktigt då det upprätthåller goda relationer som i 
sin tur leder till en långsiktig konkurrenskraft. Slutsatsen av det hela indikerar på att den 
kognitiva pelaren inom miljömässigt hållbarhetsarbete påverkar till viss del.  

Inom social hållbarhet har den normativa pelaren en viss påverkan, speciellt inom 
kommunalägda bolag där framförallt ägare och energibolagen själva har som mål att bli 
kommunens bästa arbetsgivare. För att bli det krävs att bolaget lyssnar på sina 
medarbetares förväntningar både ur ett internt och externt perspektiv. Våra resultat tyder 
på att energisektorn har ramverk för att medarbetare ska trivas. Med 
personalundersökningar, olycksfalls- och sjukskrivningsrapportering kartläggs vad 
medarbetarna tycker om organisationen. Däremot påverkas social hållbarhet mest av 
den kognitiva pelaren. En anledning menar våra respondenter är att energisektorn är en 
långsam bransch både när det gäller interna omstruktureringar och nya innovationer. 
Detta med skälet att nya investeringar bör planeras långt i framtiden och är mycket 
kostsamma. Det tillsammans med att energisektorn under en lång tid har gjort stora 
vinster som möjliggjort att de traditionella arbetssätten och tryggheten kunnat bevaras. 
En respondent nämnde att ”om du tagit dig in i ett kommunalägt energibolag har du 
jobb till pensionen om du vill”, vilket tydliggör att den kognitiva pelaren har stor 
betydelse då det finns gemensamma föreställningar om hur ett offentligt eller 
kommunalt energibolag agerar. En annan iakttagelse från vår studie är att kraven på ett 
etiskt handlande hos offentliga eller kommunala bolag präglar hur marknadsföring och 
sponsring går till väga. Gräsrotssponsring är ett begrepp som innebär att sponsringen 
inte medför någon finansiell avkastning genom marknadsföring. Denna typ av sponsring 
är vanligt förekommande inom offentligt och kommunalt ägda energibolag då det 
sociala ansvaret är högt eftersom det är medborgarna som äger energibolaget. 
Organisationen ska då representera en gemensam bild av medborgarnas värderingar. 
Detta visar på att energibolag influeras av samhällets kultur och ser och lär av den. 
Således är den kognitiva pelaren starkt relaterad till energibolagens sociala 
hållbarhetsarbete. Tidigare har vi argumenterat för att den regulativa pelaren påverkar 
alla typer av hållbarhetsarbete. Social hållbarhet är inget undantag och till största del är 
det arbetsmiljöregler som vi identifierat. Lagstiftning kring arbetsmiljö blir allt mer 
strikt och en arbetare på fält inom energisektorn kan utsättas för stora risker i arbetet. 
Krav på hur arbete ska utföras vid exempelvis hög strömgenomföring utfärdas av 
arbetsmiljöverket. Genom att välja certifieringar som OHSAS 18 001 ställs krav på hur 
organisationen ska agera hållbart ur ett arbetsmiljöperspektiv och således har den 
regulativa pelaren hög påverkan på energisektorn.   
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Tabell 5. Sammanställning av hållbarhet som påverkas av institutionella pelarna.  

Institutionella pelare Ekonomisk 
hållbarhet 

Miljömässig 
hållbarhet 

Social hållbarhet 

Normativa Viss påverkan Hög påverkan Viss påverkan 

Regulativa Hög påverkan Hög påverkan Hög påverkan 

Kognitiva Låg/obetydlig 
påverkan 

Viss påverkan Hög påverkan 

5.6 Reviderad analysmodell 
Studiens tredje delsyfte är att utveckla en analysmodell för institutionella mekanismer 
vid riskhantering och signalering kopplat till hållbarhetsfrågor inom energisektorn. 
Baserat på studiens resultat har andra faktorer tillkommit därav beslutet om att revidera 
analysmodellen. I figur 10 illustreras vår nya analysmodell där vi delat upp hållbarhet i 
ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.  

Som vi flertalet gånger presenterat har våra resultat visat på att det finns stora skillnader 
på hur riskhanteringsprocessen och signalering av hållbarhetsarbete går till väga. Med 
den reviderade analysmodellen har riskhanteringsprocessen identifierats ur alla tre 
hållbarhetsperspektiv, där det bland annat visat sig att analysering av miljömässiga och 
sociala risker sker med hjälp av sannolikhet och konsekvensmatriser och ekonomiska 
risker analyseras med hjälp av personlig kompetens, erfarenhet och underlag från andra 
divisioner. Signaleringen skiljs också åt i de tre hållbarhetsperspektiven. Miljömässiga 
signaler är det som får störst fokus i marknadsföringen för att generera 
konkurrensfördelar. Vi fann även skillnader i signalens output då sociala signaler inom 
hållbarhet hade ett större fokus på att levereras internt.  

Institutionella mekanismers påverkan på hållbarhetsarbetet skiljs också åt beroende på 
vilken typ av hållbarhetsarbete som bedrivs.  I figur 10 har vi dragit pilar till de typer av 
hållbarhet som påverkas i hög grad av institutionell teori. För att förtydliga modellen 
har olika färger valts och utifrån ovanstående analys har den normativa pelaren hög 
påverkan på miljömässigt hållbarhetsarbete. Den regulativa pelaren har visat sig starkt 
relaterad till samtliga hållbarhetsarbeten då energisektorn är en hårt reglerad bransch 
från politiskt håll. Den kognitiva pelaren har hög påverkan på det sociala 
hållbarhetsarbetet. Det beror främst på att det finns starkt underförstådda förväntningar 
internt och externt på kommunalt eller offentligt ägda energibolag. Analysmodellen 
speglar hur analysen har genomförts och hur de institutionella mekanismerna hör ihop 
med hållbarhet. Beskrivning och identifiering av riskhanteringsprocess och signalering 
inom hållbarhet har hjälpt oss att koppla ihop hur den regulativa, normativa och 
kognitiva pelaren påverkar hållbarhet överlag. 
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Figur 10. Reviderad analysmodell 

5.7 Propositioner 
Här presenteras tre propositioner som utvecklats av analysen. 

• P1: Hög grad av osäkerhet och låg grad av tydlighet leder till att den kognitiva 
pelaren har störst påverkan. 

När det råder en hög osäkerhet inom energisektorn tenderar energibolag att efterlikna 
varandra. Interna arbetssätt som inte är lagstiftade är ett exempel när energibolag agerar 
kognitivt.   

• P2: Låg grad av osäkerhet och hög grad av tydlighet leder till att den regulativa 
pelaren har störst påverkan.  

Inom ekonomisk hållbarhet finns tydliga regelverk och lagstiftningar vilket leder till att 
osäkerheten blir låg. På så sätt påverkas energibolagen och agerar utifrån befintliga 
lagar och regler. 
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6. SLUTSATSER 

Studiens slutsatser presenteras i detta kapitel där vi svarar på studiens syfte och 
forskningsfråga. I avslutande diskussioner argumenteras varför resursbaserad teori är 
relevant inom detta område och slutligen ges förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsatser kopplade till studiens syfte  
Studiens huvudsyfte är att öka förståelsen för institutionella mekanismers påverkan av 
hållbarhetsarbete inom energisektorn med fokus på organisationers signalering och 
riskhantering. För att kunna skapa denna förståelse har tre delsyften satts upp. Nedan 
presenteras de viktigaste slutsatserna från varje delsyfte. 

Studiens första delsyfte är att beskriva riskhanteringsprocessen inom hållbarhetsarbete. 
Under insamling av data insåg vi tämligen snabbt att riskhanteringsprocessen inom 
hållbarhetsarbete skiljs åt beroende på om det rör ekonomisk, miljömässig eller social 
hållbarhet. Våra resultat visar att risker inom ekonomisk hållbarhet identifieras, hanteras 
och beslutas på en högre nivå än risker inom miljömässig och social hållbarhet. Detta 
beror framförallt på att risker inom ekonomisk hållbarhet påverkar energibolagen i 
större utsträckning och behandlas således av ledningsgrupp och styrelse. Riskanalyser 
inom miljömässig och social hållbarhet utförs i stor del med sannolikhet och 
konsekvensmatriser där risker identifieras och kvalificeras av berörda, där miljöchefer 
och arbetsmiljöingenjörer ingår. Hur dessa analyser ska utföras präglas av lagkrav och 
regler som påverkar energisektorns arbetssätt i hög grad. Energibolagens egna val att 
certifiera sig påverkar också riskanalyseringen inom miljömässigt och socialt 
hållbarhetsarbete. Risker inom ekonomisk hållbarhet analyseras med underlag och 
utredningar från andra divisioner. Uppföljningen av risker inom ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet sker däremot på liknande sätt, där utfallet av risker rapporteras 
och analyseras i syfte att förbättra precisionen på kommande riskanalyseringar. I och 
med att uppföljning utförs på detta sätt ökar förståelsen för risker och organisationers 
policys kan anpassas. Risker inom social hållbarhet följs upp med rutinkontroller samt 
olycksfalls- och närvarorapportering i syfte att förstå hur förbättringar kan genomföras. 

Studiens andra delsyfte är att identifiera signaler som företag inom energisektorn 
sänder till dess intressenter och vad syftet med dessa är. Våra resultat visar att 
ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet skiljs åt vid signalering av 
hållbarhetsarbete. De mest påtagliga signalerna inom ekonomisk hållbarhet som 
identifieras är årsredovisning, varumärke och lobbying. Dessa skickas till 
energisektorns intressenter i syfte att visa organisationens ekonomiska ställning och 
påverka externa beslutsfattare. Signaler inom miljömässig hållbarhet som får störst plats 
hos energisektorns intressenter är minskade koldioxidutsläpp, hållbara interna arbetssätt 
och miljöelskampanjer. Syftet med att sända dessa signaler är att öka konkurrenskraften 
och visa vad intressenter efterfrågar. De starkaste signalerna inom social hållbarhet som 
identifierats är samtal med intresseorganisationer, grästrotssponsring och intern 
signalering. Syftet med att sända dessa signaler är att intressenter och medarbetare ska 
få en ökad förståelse om var energisektorns kostnader hänförs.  

Studies tredje delsyfte är att utveckla en analysmodell för institutionella mekanismer vid 
riskhantering och signalering kopplat till hållbarhetsfrågor inom energisektorn. Den 
analysmodell som vi utvecklat, och sedermera också reviderat, hjälper oss att förstå hur 
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institutionella mekanismer påverkar energisektorns hållbarhetsarbete. Att studera 
riskhanteringsprocessen och signalering av hållbarhetsarbete har hjälpt oss att dra 
slutsatser och se hur hållbarhetsarbetet påverkas av de institutionella mekanismerna. 
Våra resultat visar att den regulativa pelaren har störst påverkan på energisektorns 
hållbarhetsarbete. Detta beror på att branschen måste följa strikta regelverk vid 
produktion av elektricitet. Även det sociala hållbarhetsarbetet påverkas i hög grad av 
den regulativa pelaren då lagstiftningen av arbetsmiljö blivit striktare. Samtliga av våra 
respondentföretag var certifierade enligt OHSAS 18 001 vilket också leder till att krav 
ställs på hur organisationen ska agera gällande arbetsmiljörisker.  

Den normativa pelaren visade sig ha störst påverkan på energisektorns miljömässiga 
hållbarhetsarbete. Samhällets förväntningar på ett kommunalt eller offentligt ägt 
energibolag är att de ska ligga i framkant när det gäller hållbarhet. Det som ligger till 
grund för detta är att energisektorn gör analyser och kommunicerar med sina 
intressenter för att kunna redovisa och arbeta med det som efterfrågas.  Anledningen till 
att energisektorn agerar på detta sätt är att hållbarhetsarbete genererar 
konkurrensfördelar, framförallt på lång sikt. Socialt hållbarhetsarbete har relaterats mest 
till den kognitiva pelaren. Detta härleds från att organisationens intressenter har 
underförstådda förväntningar på att ett etiskt och moraliskt förhållningssätt ska 
användas. Ägare, som i denna studie är kommun eller stat, har visat sig prioritera social 
hållbarhet högt. Detta kan vara gräsrotssponsring som inte ger någon finansiell 
avkastning i marknadsföring på kort sikt men däremot generar en långsiktig 
konkurrenskraft både som energiproducent och arbetsgivare.  

6.2 Studiens bidrag  
Det finns mycket studier om hållbarhet och om vilka tillvägagångssätt som ska 
användas för att nå en hållbar utveckling. Däremot finns det mindre studier på hur 
hållbarhetsarbete fungerar i energisektorn, som står för en betydande del av världens 
koldioxid utsläpp. Denna studies praktiska bidrag är att energisektorn kan öka sin 
förståelse om de institutionella mekanismers påverkan av deras hållbarhetsarbete. 
Studiens resultat har också bidragit till att energisektorn kan erhålla en ökad förståelse 
om hur deras riskhantering och signalering påverkas av de institutionella mekanismerna 
och visat varför de agerar på de sätt de gör.  

Det teoretiska bidraget bidrar till en ökad konceptualisering av hållbarhetsarbete och 
specifikt kopplat till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Studien har bidragit 
med hur och varför hållbarhetsarbetet kan förbättras ur organisationernas perspektiv 
genom den ökade förståelsen. Tidigare forskning har sällan berört dessa tre områden 
med varandra och kan sannolikt bidra till framtida forskning. 

6.3 Avslutande diskussion  
Som vi nämnt i analysen visar våra resultat på att signalering av hållbarhetsarbete ofta 
sker i syfte att vinna konkurrensfördelar gentemot organisationens rivaler. Signalering 
av hållbarhetsarbete har analyserats utifrån den institutionella teorin och hur dess tre 
pelare påverkar hur energisektorn agerar. För att vidga synen på hur signalering för att 
vinna konkurrensfördelar utförs kan den resursbaserade teorin skapa en kompletterande 
bild till denna studie. Teorin belyser organisationers förmåga att konkurrera i en 
specifik bransch. Detta genom att analysera vilka resurser som gör att vissa företag är 
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starka i konkurrensutsatta miljöer samt har förmågan som separerar framgångsrika 
företag från de som konkurreras ut. (Barney, 2001) Det finns tre olika typer av resurser 
som kan leda till att företag skapar konkurrensfördelar och dessa är: organisatoriska 
kapitalresurser, fysiska kapitalresurser och personalkapital (ibid.). I denna studie är de 
relevanta delarna organisatoriska kapitalresurser som består av företagets styrning, 
struktur och planering och personalkapital som innefattar medarbetares kompetens och 
humankapital. Våra resultat visar att energisektorns styrning har påverkats av 
hållbarhetsarbetets frammarsch.    

De institutionella mekanismernas påverkan har tenderat att skilja sig åt beroende på om 
ekonomiskt, miljömässigt eller socialt hållbarhetsarbete har bedrivits. Detta leder oss in 
på studiens forskningsfråga: 

”Hur påverkar institutionella mekanismer företag inom energisektorns 
riskhantering och signalering vid hållbarhetsarbete och varför agerar företagen 
som de gör?”  

Tidigare i slutsatserna har vi nämnt hur mekanismerna påverkar energisektorns 
hållbarhetsarbete. Varför företagen agerar som de gör beror på att energisektorn upplevs 
ha ett större ansvar att bedriva hållbarhetsarbete än andra branscher. Denna studie har 
visat att offentligt och kommunalt ägda energibolag har ett speciellt högt ansvar. När 
nettomarginalen i branschen är låg tvingas energibolagen att finna nya vägar till att öka 
konkurrenskraften. Resultatet av denna studie visar att bedriva och signalera 
hållbarhetsarbete är ett effektivt sätt att på lång sikt generera konkurrenskraft.  

I inledningskapitlet diskuterades problematiken med hållbar utveckling och varför 
utvecklingen ser ut som den gör. Tidigare forskning har visat att hållbarhetsarbete utförs 
i hög grad av legitima skäl. Detta är något som tenderar att bli den allmänna 
uppfattningen och kan leda till problem om trovärdigheten för hållbarhetsarbete 
minskar. Vår studie tyder på att energisektorn till viss del utför hållbarhetsarbete av 
legitima skäl men den främsta anledningen är att inte tappa konkurrenskraft på lång sikt. 
För att vara legitim mot sin omgivning är det nödvändigt att informationen om 
hållbarhet är transparent och inte bara signaleras ur en positiv synvinkel. Transparens är 
under utveckling och hållbarhetsredovisningar enligt GRI är på stark frammarsch. För 
att upprätthålla en god relation med organisationens intressenter och stärka sin position 
behövs liknande aktioner för att energisektorns trovärdighet om hållbarhetsarbete ska 
öka. 

Riskhantering och CSR har enligt tidigare studier inte integrerats, vilket i sin tur kan 
leda till problem för långsiktiga hållbara investeringar. Inom energisektorn och vår 
studie stämmer inte detta då den snarare visar på att det viktigaste inom CSR är att 
upprätthålla en god balans mellan ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. För att 
upprätthålla denna balans ska riskhanteringen integreras inom varje område. Utan denna 
balans är det omöjligt att ta affärsmässiga beslut som gynnar energisektorn på lång sikt 
och det kommer således skada deras varumärke. 

Det har höjts röster om att miljöfrågor beaktas i allt för låg utsträckning för att vårt 
samhälle ska kunna uppnå en hållbar utveckling. Det har också visats att beslutsfattare 
samlar in information för att behandla tekniska och ekonomiska analyser. I denna studie 
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pekar resultaten på att energisektorn är en bransch som ligger långt fram i utvecklingen. 
Det beror delvis på att produktionen står för en betydande del av världens 
koldioxidutsläpp och att det därför finns ett större ansvarstagande. För att kunna agera 
tillräckligt hållbart bör ägare och konsumenter ställa högre krav på hur energisektorn 
ska agera i hållbarhetsfrågor. Problematiken ligger i högre kostnader som i framtiden 
kommer att avgöra hur villiga energisektorns intressenter är att satsa på hållbar 
energiproduktion. Det är trots allt lönsamheten som har en avgörande roll i 
energibolagens framtida existens. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning  
Studien har visat att energisektorn bland annat använder hållbarhetsarbete för att erhålla 
konkurrensfördelar. Därför skulle det vara intressant att i fortsatt forskning studera hur 
hållbarhetsarbete används med hjälp av den resursbaserade teorin. Vi valde att utföra 
studien från energisektorns perspektiv, vilket gjorde att vi fokuserade på 
organisationernas riskhantering och signalering av hållbarhetsarbete. Genom att studera 
liknande fenomen men ur intressenternas perspektiv kan nya upptäckter ske. Våra 
resultat i denna studie visar institutionella mekanismers påverkan på energisektorns 
hållbarhetsarbete ur organisationernas perspektiv och vi anser att det behövs mer 
forskning inom ämnet för att ytterligare stärka våra resultat.   

Under studiens gång har även resultaten indikerat på att kommunala och offentligt ägda 
energibolag, som vi studerat, har högre incitament att agera hållbart då andra aspekter 
än avkastning värderas till skillnad från privatägda organisationer. Som ett förslag till 
fortsatt forskning kan en jämförande studie upprättas mellan kommunalt/offentligt ägda 
energibolag och privatägda för att studera skillnaderna mellan organisationernas 
incitament att bedriva hållbarhetsarbete.  
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE 

Allmänt: 

• Först och främst, kan vi spela in intervjun? 

• Kan du berätta om företaget? 

• Kan du kortfattat berätta om din roll i företaget? 

• Hur ser dina dagliga arbetsuppgifter ut? 

• Vilka erfarenheter har du? 

• Vad har du för utbildning? 

Hållbarhet:  

• Berätta om ert hållbarhetsarbete. Varför har ni valt att göra på just detta sätt? 

• Vad har ni gjort för att förbättra ert hållbarhetsarbete? 

• Hur skulle ni kunna utveckla ert hållbarhetsarbete? Ge exempel! 

• Hur ser du på ert miljömässiga och sociala ansvar som energibolag? Har ni ett 

större ansvar än andra? Om ja, varför har ni det? 

• Påverkas ni av hur samhällets och medias normer? Ge exempel! Varför tror du 

att det är så? 

Riskhantering: 

• Berätta hur ni jobbar med riskhantering.  

• Om ni har identifierat en risk, hur går processen tills ett beslut kommer? Beskriv 

processen utifrån:  

1. Identifiering 

2. Analys 

3. Åtgärd  

4. Beslutsfattande  

5. Feedback  

• Vad finns det för risker med hållbarhetsarbete? Ge exempel! 

• Berätta om riskhanteringen fungerar på olika sätt om det gäller förslag till ny 

lagstiftning eller tryck från media? 



   
 

   
 

 

• Ge exempel på olika risker ni behandlat. Beskriv processen och vilka signaler 

som skickades ut? 

• Hur gör ni för att skydda er mot risker? Ge exempel! 

• Hur arbetar ni med riskhantering kopplat till regleringar och normativa aspekter? 

Signalering:  

• Berätta generellt hur er signalering går till väga med er omgivning. 

• Fungerar signalering på olika sätt om det är sociala, ekonomiska eller 

miljömässiga frågor? Ge exempel! Varför? 

• Ge exempel på hur ni signalerar ut era miljöfrågor. Skiljer sig det mot andra 

frågor? Vilka försöker ni primärt att nå? 

• Tycker du det är viktigt att ni uppfattas som hållbara av omgivningen? 

Varför/Varför inte?  

• Hur väljer ni att gå ut med vissa typer av hållbarhetsfrågor på t.ex. reklam, 

hemsida och sociala medier och varför? 

• Är det viktigt att påpeka att man är hållbar som energibolag? Varför? 

• Påverkar samhällets normer hur ni väljer att signalera? 

• På vilket sätt påverkas ni av andra energibolags signalering? Varför? 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



   
 

   
 

 

BILAGA 2 – TABELL RISKHANTERINGSPROCESS  

Riskhanterings-
process inom 
hållbarhet 

Ekonomisk 
hållbarhet 

Miljömässig 
hållbarhet 

Social hållbarhet Slutsatser 

Identifierade 
risker 

Varumärkesrisker 
Inköp av miljöel 
Tajming  
Flaskhals i 
försäljning av 
miljöel 
Långsiktiga 
investeringar 
 

EU:s vattendirektiv  
Utsläppsrisker 
”Green washing” 
(Trovärdighet) 

Arbetsmiljörisker 
Arbetsgivarattraktion 
Personalhälsa 

 

1. Identifiering 
av risker 

Med hjälp av 
personlig 
kompetens och 
erfarenhet. 
Branschorganisatio
ner 
 
 

Via lagkrav 
Väsentlighetsanalys 
Konsekvensanalys 
Branschorganisatio
ner 
Säkerhetstänk 
Bedriva 
förbättringsarbete 
 

Identifieras genom 
skala 
BSC 
Uppförandekoder 
Sjukskrivning 
Enkäter till anställda 
 

Identifiering av ekonomiska 
risker till stor del på lednings-
/styrelsenivå där 
personligkompetens och 
erfarenhet är avgörande. 
Identifiering av miljömässiga 
och sociala risker påträffas 
med hjälp av olika analyser, 
lagkrav, enkäter och 
förbättringsarbeten. 

2. Riskanalys Personlig 
kompetens och 
erfarenhet. 
Underlag 

Sannolik och 
konsekvensmatris 
Krav från 
certifieringar ISO 
14 001 

Sannolik och 
konsekvensmatris 
Krav från 
certifieringar OHSAS 
18 001 

Analys utförs via underlag 
från andra divisioner när det 
gäller ekonomiska risker. 
Miljömässiga och sociala 
risker analyseras med 
sannolikhet och konsekvens-
matriser där risker 
kvalificeras. Dessa analyser 
präglas av krav från 
certifieringar. 

3. Åtgärd  Proaktivitet 
Lobbying 
Avvakta till tydliga 
riktlinjer. 

Proaktivitet 
Lobbying 
 

Utbildning av 
personal 
Kontroll 
Olycksfallsrapporteri
ng 

För att åtgärda ekonomiska 
och miljömässiga risker 
arbetar energibolagen proaktiv 
för att minska dessa. Även 
lobbying utförs för att påverka 
myndigheter för att 
riskminimera.   

4. 
Beslutsfattande 

Ledning eller 
styrelse vid 
investeringar. 

Miljörisker: 
Ansvarig chef och 
miljöavdelning 

Arbetsmiljörisker: 
Ansvarig chef & 
arbetsmiljöingenjör 

Vid ekonomiska risker sker 
beslut oftast på en högre nivå 
än miljömässiga och sociala 
risker som beslutas på 
avdelningsnivå eller av 
arbetsmiljöingenjör. 
 

5. 
Uppföljning/Fee
dback 

Budgetuppföljning 
Direktuppföljning   
Sustainable Brand 
Index & andra 
undersökningar 

Miljöpolicy 
Miljörapportering  

Kontinuerliga 
rutinkontroller. 
Olycksfallsrapporteri
ng. Oftast studeras 
föregående år. 
Granskar vad som 
över-/undervärderats 
för att förbättra till 
nästkommande år. 

Uppföljning ser ut på ett 
liknande sätt för ekonomiska 
och miljömässiga risker där 
undersökningar, rapportering 
och policys verkställs. 
Uppföljning av sociala risker 
sker med rutinkontroller, 
olycksfall- och 
närvarorapportering i syfte att 
förbättra i framtiden. 



   
 

   
 

 

BILAGA 3 – TABELL SIGNALERING 

Signalering 
inom 
hållbarhet 

Ekonomiska signaler Miljömässiga signaler Sociala signaler  Slutsatser 

Sändare 1. Ekonomiavdelning 
1-4. Ledning och styrelse 
3-4. Kommunikatörer 

1-3. Miljöavdelning 
2-6. Marknadsavdelning 
6-7. ”Hela organisationen” 

1-2. Arbetsmiljöingenjörer 
2-3. Ansvariga chefer & 
kommunikatörer 
4-5. Ledning & 
marknadsavdelning 

Ekonomiska och miljömässiga 
signaler har oftast hela 
organisationen som avsändare där 
underlag kommer från ekonomi- 
och miljöavdelningar. Signaler 
om social hållbarhet skickas av 
ansvariga chefer på en lägre nivå 
och arbetsmiljöingenjörer. 

Identifierade 
signaler 

1. Årsredovisning 
2. Lobbying 
3. Marknadsföring 
4. Varumärke 
 

1. Hållbarhetsredovisning 
2. Minskade 
koldioxidutsläpp 
3. Interna signaler om ett 
hållbart arbetssätt  
4. Sustainable Brand Index 
5. Miljöelskampanjer  
6. Varumärke 
7. Inspirationsdagar och 
seminarium 

1. Manual 
2. Internkommunikation via 
intranät 
3. Samtal med 
intresseorganisationer 
4. Visa interna arbeten 
5. Sponsring 
 

Miljömässiga signaler är de 
energisektorn har störst fokus på 
vid signalering av hållbarhet. 
Årsredovisning, interna arbetssätt 
och internkommunikation är inte 
lika relevant som miljömässiga 
signaler för företagets intressenter 
vilket generar högre 
konkurrenskraft.   

Syfte 1. Visa ekonomisk 
ställning  
2. Påverka myndigheter  
3. Ökad försäljning 
4. Stärka varumärke 
genom att visa att 
hållbarhetsarbete bedrivs 

1. Transparens och intern 
förbättring  
2-3. Visa på minskade 
resurser på klimat 
3. Att visa intressenter att 
organisationen uppfattas 
som en hållbar organisation 
4. Styra att kunder väljer 
miljövänlig el istället för el 
som är producerad av 
fossila bränslen  
5. På lång sikt rekrytera 
kunder som inser att det är 
ett hållbart energibolag. 
6. Visa vad energibolagens 
hållbarhetsarbete har för 
effekt och vars 
investeringar går.   

1. Minska arbets- och 
olycksfallsrisker  
2. Visa hur personal ska 
jobba på ett hållbart sätt 
3-4. Öka förståelse om 
verksamheten och visa 
varför beslut och 
investeringar har tagits  
5. Visa ansvarstagande  

Syftet med ekonomiska och 
miljömässiga signaler är att 
externt visa sin ekonomiska 
ställning och det intressenter 
efterfrågar med hållbarhetsarbete. 
Sociala signaler syftar till att lära 
personal jobba på ett hållbart sätt 
och minska risker för olycksfall. 

Önskad 
mottagare 
(Främst) 

1. Ägare, bankinstitut, 
myndigheter  
2. Myndigheter 
3. Befintliga och 
potentiella kunder 
4. Samtliga intressenter 
men främst myndigheter 
då ett energibolag med 
starkt varumärke har 
större kraft att påverka. 

1. Kunder 
2-5. Befintliga och 
potentiella kunder  
6. Kunder och andra som är 
berörda av energibolagens 
verksamhet: boende, samer, 
naturskyddsföreningen och 
sportfiskeklubbar.  

1. Personal på fält 
2. Personal 
3. Med berörda parter 
4-5. Befintliga och 
potentiella kunder 
 

Ekonomiska och miljömässiga 
signaler är de önskade mottagarna 
externa som myndigheter, 
befintliga och potentiella kunder, 
ägare och intresseorganisationer. 
Signaler av social karaktär har 
främst som avsats att skickas 
internt men även externt för att 
visa sig som en attraktiv 
arbetsgivare. 

 


