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I 
 

Förord 
 
Denna studie avser vårt examensarbete på civilekonomprogrammet vid Högskolan i Borås. 
Det har varit lärorikt att göra en fördjupad studie kring kommunikation och frivilliga 
upplysningar i kommunala bolags årsredovisningar och vi har samlat mycket kunskap från 
detta. Denna studie har gjorts av Louise Ståhl och Pontus Brinkenberg under vårterminen 
2019 och vi vill ta tillfället i akt och tacka några personer som har varit viktiga för att denna 
studie skulle bli möjlig.  
 
Vi vill börja med att tacka våra kontakter på Kungälv Energi och Karlstads Energi som har 
försett oss med årsredovisningarna som har utgjort denna studie.  
 
Vi vill också tacka vår handledare Mikael Löfström för hans stöd genom arbetet, med hjälp av 
hans värdefulla råd samt feedback har han hjälpt till att föra oss framåt.  
 
De nära och kära som har funnits där för oss och lyssnat på oss när vi har behövt hjälp riktar 
vi självklart också ett stort tack till. Utan er uppmuntran under denna tid hade vi inte kommit 
dit vi är idag.  
 
Till sist, men också något av det viktigaste vill vi tacka varandra för de stöd vi gett varandra 
under arbetets gång och att vi tillsammans har klarat av denna uppgift under dessa månader. 
Nu kan vi efter fyra års studier titulera oss som civilekonomer. 
 
 
 
 
Borås 2019-06-05  
 
 
 
 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
Louise Ståhl        Pontus Brinkenberg  
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Svensk titel: Kommunikation genom frivilliga upplysningar 
 
Engelsk titel: Communication through voluntary disclosure 
 
Utgivningsår: 2019 
 
Författare: Louise Ståhl och Pontus Brinkenberg 
 
Handledare: Mikael Löfström  
 
Abstract 
 
The number of Swedish public owned companies are increasing. Altogether these companies 
have a revenue of 200 billion Swedish crowns and play an important role for the public sector. 
The electric market has one of the highest number of public sector owned companies. Since 
the deregulation in the 90’s, the market has changed a lot for the public owned electric 
companies, who can no longer count that the citizens in their town will choose them as their 
electricity provider. Therefore the public owned companies have to find new strategies to 
make them more attractive. Communication is a key point in succeeding. One of the most 
important ways to communicate with its stakeholders is through the annual report, where the 
voluntary disclosures are to most useful section since it is not regulated like the financial 
disclosures. The voluntary disclosure is also more extensive nowadays and more used as a 
communication tool towards the customers, therefore it is interesting to study. The aim with 
the study is to investigate in which way public owned electric companies are communicating 
through their voluntary disclosure and how it has changed through the period 2008-2017. 
 
The study is written in Swedish and the method that has been used for analyzing the material 
is a content analysis. It was found suitable since it is commonly used when analyzing 
documents and aims to produce the meaning of a text and the underlying meaning in the text 
that the author wants to say with the text. An image analysis has also been used as a 
compliment as it could supplement the overall picture and because images have become an 
integral part of annual reports. The two public owned companies that were selected for the 
study were Kungälv Energi and Karlstads Energi, which are companies that are well 
established among the inhabitants of each municipality and whose annual reports contain 
voluntary disclosure.  
 
The results show that the companies mainly use their voluntary disclosure to account for the 
events of the year and to maintain their image and legitimacy as a company. This has not 
changed during the chosen period, but what has mainly changed is that the voluntary 
disclosure has become more informative, that the companies use more images in their 
communication and that their annual reports have become more easily interpreted and 
interesting. In conclusion there is not much difference between the public owned and the 
private companies way of communicating through the voluntary disclosure.  
 
Keywords: communication, annual report, voluntary disclosure, voluntary information, 
public sector 
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Sammanfattning 
 
Sveriges kommuner startar allt fler företag. Tillsammans omsätter dessa företag sammanlagt 
200 miljarder kronor och utgör en viktig del av en kommuns ekonomi. En av de branscher där 
det finns flest kommunägda bolag är elbranschen, en bransch som sedan avregleringen på 90-
talet förändrats på det sättet att ett kommunalt elbolag inte längre kan vara säkra att invånarna 
i deras kommun väljer dem som elleverantör. Detta har inneburit att de kommunala elbolagen 
måste hitta strategier för att locka kunder. Kommunikation är grundläggande för att ett bolag 
ska nå framgång. Ett av de viktigaste sätten att kommunicera med sina intressenter är att göra 
det genom sin årsredovisning och här är det främst de frivilliga upplysningarna som kan 
användas till detta, då de finansiella upplysningarnas utformning är reglerade i 
Årsredovisningslagen. De frivilliga upplysningarna har ökat i omfattning på senare år och 
används numera allt oftare som ett kommunikationsverktyg mot bland annat bolagens kunder 
och därför är detta intressant att studera. Den här uppsatsen har därför som syfte att undersöka 
på vilket sätt kommunala elbolag kommunicerar genom frivilliga upplysningar i sin 
årsredovisning och hur det har förändrats under perioden 2008-2017. 
 
Den metod som användes för att analysera materialet var en innehållsanalys. Den ansågs som 
lämplig då den brukar användas i forskning för analysera innehållet av dokument och syftar 
till att ta fram betydelsen av en text och det underliggande som författaren vill få sagt med sin 
text. En bildanalys användes också som komplement till innehållsanalysen. Detta för att en 
bildanalys kan komplettera helhetsbilden och eftersom bilder har blivit en integrerad del i 
årsredovisningar. De två kommunala elbolag som valdes för studien var Kungälv Energi och 
Karlstads Energi, vilka är bolag som är väl etablerade bland invånarna i respektive kommun 
och vars årsredovisningar innehåller frivilliga upplysningar.  
 
Resultaten visar att bolagen främst använder sina frivilliga upplysningar till att redogöra för 
årets händelser och för att upprätthålla sin image och legitimitet som bolag. Detta har inte 
förändrats under den här undersökningsperioden, utan det som främst har förändrats är att de 
frivilliga upplysningarna blivit mer informationsrika, att bolagen använder sig mer av bilder i 
sin kommunikation och att deras årsredovisningar har blivit mer lättolkade och 
intresseväckande. Avslutningsvis kommer vi fram till att det inte skiljer speciellt mycket 
mellan de kommunala och privata bolagens sätt att kommunicera genom de frivilliga 
upplysningarna. 
 
Nyckelord: kommunikation, årsredovisning, frivilliga upplysningar, frivillig information, 
kommunala bolag 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Sveriges kommuner startar allt fler företag. Sedan början av 2000-talet har det startats två nya 
kommunalägda bolag i veckan, vilket har lett till att det nu finns över 1 700 kommunala bolag 
runt om i landet. Tillsammans omsätter dessa bolag sammanlagt 200 miljarder kronor och 
utgör en viktig del av en kommuns ekonomi. Flest kommunala bolag finns det i storstäderna, 
där Göteborgs Stad och Stockholms Stad delar på förstaplatsen som ägare av 82 bolag vardera 
och den största andelen bolag som landets kommuner valt att bolagisera finns inom de två 
samhällsnyttiga branscherna fastigheter och energi (Carlsson & Stenberg 2017). 
 
Den här studien handlar om två kommunala elbolag. Elmarknaden har sedan avregleringen på 
90-talet förändrats på det sättet att det numera är fler företag som slåss om kunderna. Förr 
kunde ett kommunalt elbolag nästintill räkna med att de flesta invånarna i deras kommun 
också var deras kunder, men så är det inte längre (Konsumenternas Energimarknadsbyrå 
2019). Detta har inneburit att de kommunala elbolagen måste hitta strategier för att locka 
kunderna att välja just dem och ett av de viktigaste sätten att kommunicera med sina 
intressenter är att göra det genom sin årsredovisning (Mack & Ryan 2007). 
 
Kommunikation är grundläggande för att ett bolag ska nå framgång och kan beskrivas som 
den process där ett anpassningsbart system påverkar ett annat. Här gäller det att det är minst 
två system som har förbindelse mellan sig. Förståelsen för betydelsen av att kommunicera ut 
information växte främst fram under 60- och 70-talen då företagen började att använda sig av 
dubbelriktade informationsflöden, riktade till både medier och personal. Denna förståelse 
ökade ännu mer under 90-talet då företag började ta in tjänster från PR- och 
kommunikationskonsulter för att öka sin expertis på området. Kommunikation kan vara både 
formell och informell. Den formella kommunikationen består av kommunikativa aktiviteter 
utförda av organisationens ledning, medan den informella kommunikationen är det som de 
anställda själva utformar vid sidan av den formella och som kan vara både muntlig och 
skriftlig. Det finns också flera olika sätt att kommunicera på, till exempel kan det göras 
genom telefon, datorsystem, tidningar, internet och intranät (Larsson 2008), men för företag 
har det visat sig att årsredovisningen är ett av de viktigaste sätten att kommunicera på (Haskel 
2000; Ohlsson 2004), och då också till sina kunder (Judd & Tims 1991). 
  
Precis som de flesta andra bolag måste kommunala bolag som verkar på den fria marknaden 
upprätta en årsredovisning. Den lag som tillämpas för årsredovisningar i Sverige är 
Årsredovisningslagen (ÅRL). För att anses komplett ska en årsredovisning enligt 1§ ÅRL 
bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter, och en förvaltningsberättelse. Den ska 
också upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed 
(Årsredovisningslagen 1995:1554). Dock har det visat sig vara tämligen svårt att med enbart 
en balans- och en resultaträkning kunna ge en komplett bild av bolaget (Lagerström 1996). 
Detta har lett till att antalet frivilliga upplysningar i årsredovisningarna har blivit allt vanligare 
under senare år (Bangshøj & Plenborg 2008). 
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Frivilliga upplysningar är precis som de låter, helt frivilliga för ett bolag att använda sig av. 
Detta innebär således att bolagen själva väljer vad som ska ingå i dem och huruvida de ska 
användas i kommunikationssyfte eller inte. Att ett bolag väljer att använda sig av frivilliga 
upplysningar kan ha många olika förklaringar. En sådan kan vara att de använder sig av dem 
för att minska informationsgapet mellan bolaget och dess intressenter (Bangshøj & Plenborg 
2008), medan en annan skulle kunna vara att de använder sig av dem för att locka kunder då 
det har blivit allt vanligare att använda årsredovisningen som ett kommunikationsverktyg 
(Judd & Tims 1991). Detta gör givetvis att de frivilliga upplysningarnas innehåll och 
utformning varierar mellan bolagen, men också över tid för ett bolag. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
I takt med att utvecklingen kontinuerligt går framåt och att vårt samhälle blir mer och mer 
globaliserat så kommer även företagen att få högre krav på sig att leverera hög standard och 
det blir allt viktigare att de har en öppenhet gentemot omgivningen och att deras rapportering 
är av hög klass (Bukh, Nielsen, Gomsen & Mouritsen 2005). Adams (1994) menar att 
eftersom man får en så pass begränsad insyn i företagen skapar detta en ovisshet hos 
intressenterna. För att detta problem ska minskas är årsredovisningen som företagen 
publicerar årligen ett viktigt verktyg. Eftersom årsredovisningen är tillgänglig för alla och kan 
innehålla så pass mycket företagsinformation både om finansiella prestationer och andra 
prestationer är den ett av de viktigaste verktygen att använda som kommunikationskälla 
(Hooks, Coy & Davey 2002). Det finns forskning som menar på att det är viktigt att det finns 
en viss transparens i sin kommunikation i en årsredovisning, detta eftersom företagen vill öka 
sin trovärdighet och med transparens kan detta uppnås (Henderson 2004). 
 
Den finansiella delen av årsredovisningen är obligatorisk och kommer alltid att finnas med i 
årsredovisningarna, men flera menar att de finansiella upplysningarna är för svåra att förstå 
för många investerare och att fokus därför oftast blir riktat mot de övriga delarna i 
årsredovisningen (Henderson 2004). Detta har lett till att frivilliga upplysningar som 
komplement till de finansiella upplysningarna har blivit allt vanligare under senare år 
(Bangshøj & Plenborg 2008). Detta beror på att de finansiella upplysningarna inte bara är 
svåra utan de är heller inte tillräckliga för att få med allt som ett bolag vill förmedla, vilket 
innebär att det krävs frivilliga upplysningar som ofta går mer på djupet och är mer rika på 
detaljer för att ge en mer heltäckande bild av ett bolags verksamhet (Broberg, Tagesson & 
Collin 2009). Det har också visat sig att frivilliga upplysningar kan minska informationsgapet 
mellan ledning och ägare och leda till en förbättrad kommunikation med organisationens 
intressenter (Prince & Dwivedi 2013). Eftersom de frivilliga upplysningarna numera också får 
ta större plats och används mer som ett kommunikationsverktyg mot kunder än vad de gjorde 
förr är det intressant att se hur kommunikationen har sett ut och utvecklats runt just de 
frivilliga upplysningarna.  
 
Det finns även undersökningar där de har tittat på upplägget och utformningen av 
årsredovisningen. Det som studeras här handlar om hur man ska fånga intresset för 
årsredovisningen och det har visat sig att saker som till exempel television har påverkat 
utformningen av företagens årsredovisningar. Till exempel har det gått ifrån att i stort sett 
kommunicera genom text till att börja använda sig av bilder för att förklara och kommunicera. 
Finley Graves, Flesher Dale och Jordan (1996) menar att bilder även är ett sätt att kunna fånga 
intresset igen. Andra har även tittat på vilken betydelse valet av ord har för företag och menar 
att det har stor betydelse vilka ord företagen väljer att använda (Conaway & Wardrope 2010). 
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Det finns även de som tittat mer specifikt på VD-brevets utformning och vilka ordval som 
används och vilken betydelse detta har (Amernic & Russell 2007). 
 
Årsredovisningen i sig är ett väl utforskat område inom ekonomi och tidigare har studier 
gjorts på bland annat VD-breven (Jonäll & Rimmel 2010), intellektuellt kapital (Goh & Lim 
2004) och miljöredovisning (Cho & Patten 2007). Det finns även tidigare forskning som har 
kommit fram till att årsredovisningen ses som ett kommunikationsverktyg (McKinstry 1996). 
Han menade även att årsredovisningarna blev tunnare de åren som resultatet inte var enligt 
den förväntade utgången. Vi utsätts för kommunikation hela dagarna och Watson (2007) 
menar att kommunikation är viktigt för att organisationen ska skapa sig ett bra rykte, vilket 
det även finns andra som styrker, bland annat Coombs et al. (2010). Detta visar sig även i 
årsredovisningarna då detta anses vara ett av de viktigaste sätten att kommunicera på (Haskel 
2000; Ohlsson 2004). Årsredovisningen används också för att stärka företags legitimitet 
(Brown & Deegan 1998). Majoriteten av de här tidigare studierna har gjorts på privata företag 
och därför är det intressant att titta på kommunala bolag då det inte finns så mycket studier 
kring detta och se på vilket sätt de använder sig av de frivilliga upplysningarna i sina 
årsredovisningar för att kommunicera med sina intressenter och även se om det har skett 
någon förändring över en längre period.  
 

1.3 Syfte och bidrag 
 
Studiens syfte är att undersöka på vilket sätt två kommunala bolag inom elbranschen 
kommunicerar genom sina frivilliga upplysningar i årsredovisningen och hur förändringen har 
sett ut under de senaste tio åren. Studien ska bidra till att öka förståelsen för på vilket sätt 
kommunala bolag använder sig av sina frivilliga upplysningar i årsredovisningen. Detta är 
något som har saknats i tidigare studier då liknande undersökningar främst har rört privata 
företag. 
 

1.4 Frågeställningar 
 

! På vilket sätt kommunicerar två kommunala bolag genom sina frivilliga upplysningar i 
sin årsredovisning?  

 
! Har deras sätt att kommunicera genom sina frivilliga upplysningar förändrats under de 

senaste tio åren?   
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2 Teori 
 
I detta kapitel görs en redogörelse för den teori som studien kommer att vara uppbyggd på. 
Teorikapitlet startar med en grundläggande förklaring över kommunikationsteorier där två 
olika skolor tas upp, processkolan och den semantiska skolan. Vidare har även visuell 
kommunikation tagits med där bilder tas upp med beskrivningar av denotation och 
konnotation och även en beskrivning av typografin. Även teorier kring kommunikation genom 
rapportering och användarvänligheten. Avslutningsvis har vi valt att sammanfatta vad vi i 
huvudsak tar med oss från detta teorikapitel.  
 

2.1 Grundläggande kommunikationsteori 
 
För att kommunikation ska fungera behövs det ett utbyte av information. Det finns utbyte av 
information i en riktning och i båda riktningarna och kommunikationen kan även vara verbal 
eller icke-verbal. Kommunikation när den bara går åt ett håll anses som mer opersonlig och 
offentlig då detta innebär att informationen ofta ska nå ut till många personer samtidigt, 
medan fördelen med kommunikation åt båda hållen är att informationen kan anpassas bättre 
efter specifika situationer (Mårtenson 1984, s.12). 
 
Det finns mycket som anses vara kommunikation men det är ändå svårt att definiera det på ett 
tillfredsställande sätt. För att försöka förklara kommunikation har John Fiske som är professor 
i kommunikation delat upp sina studier kring kommunikation i två olika skolor. Den första 
skolan väljer Fiske att kalla “processkolan” och här ses kommunikationen som “överföring av 
meddelanden”. Den andra skola menar Fiske handlar om att se kommunikation som 
“skapande och utbyte av betydelser” och i denna skola vill man få reda på hur meddelanden 
samverkar med människor för att få en betydelse. I denna skola är semiotiken den främsta 
studiemetoden. I processkolan menar Fiske att kommunikationen blir misslyckad om 
mottagaren inte uppfattar meddelandet på de sätt som sändaren har för avsikt att mottagaren 
ska tolka det. I den semiotiska skolan däremot är det inte så utan här handlar det istället om att 
missuppfattningarna sker av kulturella skillnader och att alla uppfattar saker olika. Fiske 
påpekar att av dessa två skolor så är ingen av dem heltäckande för ämnet kommunikation. 
Han menar istället att de olika skolorna belyser varandra och kompenserar det som den andra 
inte tar upp, men att de även i vissa fall kan vara motsägande mot varandra (Fiske 1997, s.12-
15). 
 

2.1.1 Processskolan 
 
Shannons och Weavers kommunikationsmodell brukar ses som den grundläggande modellen 
inom processkolan. Den presenterar kommunikation som en enkel, linjär process. Denna 
modell ger en överblick av hur kommunikationsprocessen ser ut och hur den går till. 
Shannons och Weavers modell ser ut som på figur 1. Källan är den som beslutar vilken 
information som ska sändas, efter detta väljer sändaren att omvandla detta till en signal som 
sänds genom kanalen till mottagen. Brus är det som läggs till mellan sändaren och mottagaren 
(Fiske 1997, s.17-18). 
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Figur 1. Shannon och Weavers kommunikationsmodell (Fiske 1997, s.18) 
 
En modell över kommunikationsprocessen som utvecklats utifrån Shannon och Weavers 
kommunikationsmodell är den som Lars Palm och Sven Windahl har skapat. Deras modell 
består av sändare, meddelande, medium, mottagare, effekt och återkoppling. Processen går 
enligt dem från en sändare som sänder meddelandet genom ett medium till en mottagare. När 
meddelandet sedan når fram till mottagaren sker en återkoppling och av denna återkoppling 
får sändaren feedback på den information som sänts ut. Något som återkopplingen är 
beroende av är att informationen går i båda riktningarna (Palm & Windahl 1996, s.10). 
 
Sändare 
Avgörandet kring vem som är sändaren kan ibland bli mångtydigt i 
kommunikationsprocessen. När det endast är två personer inblandade är det oftast enkelt att 
avgöra, men i andra situationer när många personer är inblandade kan det bli mer oklart vem 
som egentligen är sändaren. I ett fall där ett företag kommunicerar ut information kan det vara 
flera personer inblandade. Till exempel kan ledningen stå för idén, men att det sedan är 
avdelningen som samlar in och sammanställer materialet. Ibland kan det till och med vara en 
utomstående reklambyrå som har gjort layout och tryckt årsredovisningen. Här kommer alla 
tre att betraktas som sändare (Palm & Windahl 1996, s.10). 
 
Meddelandet 
Meddelandet brukar bestå av tre delar. Den första delen är det visuella i till exempel en 
årsredovisning, den andra är vad sändaren har för avsikt och mening med meddelandet och 
den tredje avser hur mottagaren tolkar innehållet. Det har blivit vanligare inom 
kommunikationsteorin att tala om att människan i sin kommunikation fungerar på ett unikt 
sätt och därför också har ett specifikt sätt att uppfatta meddelandet på (Palm & Windahl 1996, 
s.10).  
 
Mediet 
Oftast skiljs medium och kanal åt. Medium används mer som ett generellt ord och kan till 
exempel vara dagstidningar medan en kanal i det fallet är en specifik dagstidning. Det talas 
även om att människan ses som ett medium och även benämns som ett av de bästa (Palm & 
Windahl 1996, s.11). 
 
Mottagaren  
Den målgrupp som man har för ett meddelande kan vara de som är avsedda som mottagare 
men detta är också ganska oklart då mottagaren även kan vara de som faktiskt tar emot 
meddelandet (Palm & Windahl 1996, s.11). 
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Effekten 
När man har uttalat sig om information och kommunikation så brukar det ofta talas om vad 
den har för påverkan. Ett exempel är den masskommunikation som går ut genom till exempel 
television och dagspress som har en stor påverkan, vilket har lett till förändringar inte bara i 
samhället utan även hur man på individnivå tänker och tycker. Däremot är det viktigt att skilja 
på effekt och effektivitet för att inte tro att en enskild insats att kommunicera ut något inte 
behöver ha lika stor effekt som massmedia sammantaget har haft. Effekten kan vara all typ av 
förändring (Palm & Windahl 1996, s.11). 
 
Återkoppling   
Det är genom återkopplingen som det blir känt om informationen i meddelandet som sändaren 
har skickat ut har haft någon effekt. Den bästa typen av återkoppling sker mellan två personer. 
När det handlar om återkopplingen i masskommunikationen är mottagaren anonym för 
sändaren och därför får oftast heller inte sändaren den återkoppling som den vill ha, vilket 
innebär att de istället får leta efter återkoppling genom andra företeelser (Palm & Windahl 
1996, s.11). 
 

2.1.2 Semiotiska skolan 
 
Den semiotiska skolan brukar beskrivas som läran om tecken och dess innebörd. Det är alltså 
tecknet som är det centrala här. Inom semiotiken är kommunikationen ett skapande av en 
betydelse i meddelande. Eftersom betydelsen är så pass central i semiotiken blir mottagaren 
en viktig del till skillnad från i processkolan. Det är mottagaren som skapar sig en betydelse 
av meddelandet och det kan se olika ut för olika personer. En viktig skillnad mellan de två 
skolorna är att den semiotiska skolan inte skiljer på kodare och avkodare. För semiotiker är 
avkodningen lika aktiv och kreativ som kodningen (Fiske 1997, s.62-69). För en semiotiker 
skapar meddelandet en betydelse när det samverkar med mottagaren. Det är tecknen som 
skapar meddelandet och dessa blir sedan lästa och tolkade av mottagaren. Därför finns det 
inget konkret som säger att ett meddelande ska tolkas på ett specifikt sätt utan meddelandet 
tolkas av mottagaren och detta kommer vara olika mellan olika mottagare då de har olika 
kulturell bakgrund (Fiske 1997, s.12-15). 
 
Tecken; ikon, index och symbol  
Ett tecken är något fysiskt som vi med våra sinnen kan uppfatta, något som är beroende av att 
användaren uppfattar det som ett tecken. Det finns inom den semiotiska skolan tre olika 
teckenkategorier, dessa är ikon, index och symbol. Ikon brukar förklaras genom att tecknet 
liknar objektet på något vis. Med index finns det ett samband mellan tecknet och objektet.  
Symbol innebär att det inte finns något samband eller likhet mellan tecknet och objektet. Till 
exempel ses ett fotografi som en ikon, rök som ett index kopplat till eld och ett ord blir en 
symbol (Fiske 1997, s.62-69). 
 
Koder  
Den semiotiska skolan talar om koder som ett annat centralt begrepp och detta används för att 
kunna organisera och förstå sig på den data som finns. Koderna delas in i två olika grupper 
dessa är beteendekoder, till exempel juridiska lagar, regler om uppförande och idrottsregler 
och den andra gruppen är betecknande koder som avser teckensystem. Koderna finns i den 
skrivna texten men även där ord blir till ikoner och symboler som nämnts tidigare. Dessa 
koder förlitar sig på användarna och att det finns en överenskommelse dem emellan angående 
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innehållet och reglerna angående hur de väljs och kombineras. Något som också har stor vikt 
är vilka betydelser mottagaren ska få ut av det (Fiske 1997, s.91-98). 
 
Kultur  
För att kunna förklara och förstå hur verkligheten ser ut har det uppkommit vissa myter. 
Dessa myter kunde handla om många olika saker, bland annat liv eller död, gott eller ont, vad 
som är manligt eller kvinnligt. Om man bortser från myterna som hjälper till att förklara så 
gör även kulturen detta. Kulturen hjälper oss att skapa en förståelse, inte bara av verkligheten 
utan även om systemet som den utgör. Det är bland annat i de sociala systemen som vi skapar 
våra uppfattningar om oss själva och om det vi har runt om oss. När vi människor använder 
oss av tecken gör vi det för att identifiera oss och detta i en del av kulturen, när vi gör detta 
sker även ett erkännande kring kulturens myter och värderingar (Fiske 1997, s.121, 163, 226). 
 

2.2 Visuell kommunikation 
 
Årsredovisningar består nuförtiden inte bara av text och siffror, utan även av visuell 
kommunikation. Visuell kommunikation handlar om ett övergripande arbete för en sändare att 
med hjälp av en budbärare nå fram till en mottagare i ett arrangemang där text, bild, form och 
färg är avgörande. För att skapa en effektiv visuell kommunikation är det viktigt att man 
tänker på hur man formar och formulerar ett budskap för att den på ett så bra sätt som möjligt 
ska nå fram till mottagaren. Här har även saker som vilken form av typografi och vilka bilder 
som ska användas betydelse (Bergström 2017, s.36). 
 

2.2.1 Bilder 
 
Bildkommunikation är en ytterst viktig del av den visuella kommunikationen. Bildflödet blir 
bara större och större, samtidigt som bilder berör på ett mer känslomässigt sätt än vad bara en 
enskild text gör. Därför är det viktigt för sändaren att försöka beröra det som känslomässigt 
finns hos mottagaren för att på så sätt till exempel kunna väcka ett intresse för det mottagaren 
ser (Bergström 2017, s.156). I dagens samhälle anses bilderna stå för 80% av den information 
som vi människor tar in, detta eftersom den mesta information vi tar del av idag får vi genom 
att se det på television. Bilderna ger oss människor ett intryck mycket snabbare än vad en text 
gör. Även om en text ger mer information rent kunskapsmässigt så är det vid en kombination 
av bild och text som människans förmåga att minnas informationen som kommuniceras ökar. 
Bilder i sig har även en större förmåga än vad text har att väcka ett intresse hos läsaren och 
även i förklaringssyfte kan en bild passa bättre in (Hallberg 1992, s.113-117). 
 
Eftersom bilder idag har blivit en sådan stor del av vår kommunikation har det bidragit till att 
man ofta endast får med sig det primära i en bild och inte det som faktiskt vill kommuniceras 
genom bilden, det som faktiskt ligger under ytan. För att ett meddelande ska kunna bli 
begripligt ska det avkodas och denna avkodning har bestämda konventioner som det ska utgås 
ifrån, dessa återfinns under 2.1.2 (Peterson 1985, s.4). Användningen av bilder inom 
kommunikation handlar oftast om masskommunikation. Varje individ har sin egen 
uppfattning av en bild och har sitt eget sätt att tolka den på efter tidigare erfarenheter 
(Peterson, 1985, s.9–10). För att kunna få en förklaring av en bild har Fiske (1997, s.117) tagit 
hjälp av två olika typer av beteckningar och dessa är denotativa och konnotativa beteckningar.  
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Denotation  
Denotation avser till att förklara kärnbetydelsen i tecknet/fotografiet. Om man tittar på ett 
fotografi av till exempel en gata som är tom kommer det att vara den tomma gatan som anses 
vara denotativ i fotografiet. Det innebär att denotationen är det som bilden visar utan några 
mer ingående detaljer som färg med mera (Fiske 1997, s.118). En annan som också talar om 
denotation är Peterson (1985, s.10-13) som menar att det som ingår i denotation är vad som 
skildras på bilden och det kan vara handlingar, tillstånd, relationer med mera. Han säger också 
att text i koppling med bilder ger ledtrådar till att göra så bra bedömningar av bilden som 
möjligt. Bildens karaktär har också en avgörande roll för förståelsen av bilden så även 
storleken och förhållandet till andra bilder.  
 
Konnotation  
Konnotation är mer inriktat på det som ligger under ytan i bilden. Det som anses vara de mer 
ingående detaljerna i bilden är de som spelar roll för konnotationen. Det är med hjälp av 
konnotativa beskrivningar som sändaren kan sända sina åsikter, värderingar med mera. Dessa 
meddelanden som sändaren vill få fram till mottagaren uppfattas oftast inte medvetet av 
mottagaren och därför är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt som mottagare för det är 
då som mottagaren kan ta emot det som ligger under ytan av bilden, det som blir detaljer till 
de denotativa beskrivningarna i bilden (Peterson, 1985, s.10-13). 
 

2.2.2 Typografi 
 
Typografi är en annan viktig del av den visuella kommunikationen. Den handlar om hur man 
utformar texter så att dess budskap förmedlas på bästa möjliga sätt och samtidigt är estetiskt 
tilltalande för läsaren. Här är den visuella upplevelsen av texten viktig då den innehåller ett 
meddelande utöver själva textens innehåll. Det kan till exempel handla om vanan vid 
bokstävers utseende, vilket är ett krav för att läsningen ska kunna fortlöpa utan störningar, 
något som kan uppstå vid annorlunda teckensnitt eller radikala dispositioner av texten 
(Hallberg 1992, s.157). 
 
Typografi är något som även kan påverka textens trovärdighet. Genom att disponera 
innehållet, betona väsentligheter och inbjuda till läsning kan trovärdigheten, samtidigt som en 
enda brist kan få trovärdigheten att minska. För att uppfylla en bra typografi är det viktigt att 
ha en välskriven text som är lättläst, som har korrekt stavning och hög kvalitet på papper, 
bilder och färger och så vidare (Hallberg 1992, s.157-161). 
 

2.3 Kommunikation genom rapportering 
 
Att kommunicera genom rapportering anses vara en viktig kommunikationsväg för 
intressenterna då årsredovisningen är ett sätt för dem att finna den information som de vill åt. 
Det anses att personlig kontakt och kommunikationen med årsredovisningen är två av de 
viktigaste informationskällorna för kommunala bolag (Mack & Ryan 2007), vilket även Judd 
och Tims (1991) menar då de skriver att det har blivit allt vanligare att använda 
årsredovisningen som ett kommunikationsverktyg för att nå ut till bland annat sina kunder. 
Att årsredovisningarna anses vara så pass viktiga stöds även av Lee (2004) som skriver att 
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bolagen har börjat göra mer innehållsrika årsredovisningar som förklarar företaget än att 
endast ha med siffror för att kunna engagera sina intressenter. Att få spridning via medier och 
andra övervakningsorgan anses enligt honom vara otillfredsställande för bolagen medan att 
använda årsredovisningen som ett kommunikationsverktyg och utveckla detta verktyg 
ytterligare är en direkt källa att kommunicera med sina intressenter. Det menar även Parker 
och Gould (1999) och Guthrie (1998) då de båda skriver att det har gått från ett mer 
traditionellt rapporteringsverktyg till ett mer marknads- och kundorienterat sätt att 
kommunicera genom årsredovisningen.  
 
När ett företag är mindre lönsamt har det visat sig att de använder sig av svårare begrepp inom 
redovisning när de formulerar sina årsredovisningar (Aerts 1994). Detta är något som stöds av 
Henderson (2004) som även har kommit fram till att tvärtom sker när ett företag är lönsamt. 
När en rapport skrivs vill man skapa ett förtroende och detta menar Aerts att man gör med 
hjälp av orsak-verkan samband. En årsredovisning innehåller både mjuk information och hård 
information. Den mjuka informationen finner man oftast i de frivilliga upplysningarna och 
den hårda informationen finns oftast i de finansiella upplysningarna (Häckner 1988). Det 
finns flera forskare som talar om att företag undviker att presentera viss information och en av 
dem är Deegan (2002) som menar att de oftast vill lyfta fram sina styrkor och skära ner på 
andra saker som har varit mindre bra. De väljer alltså oftast att endast kommunicera ut det 
som man tror att intressenterna vill se och höra. Här har också språket en betydelse då de ofta 
använder sig av positiva och värdeladdade ord som de också ofta upprepar för att få en 
koppling till dessa (Amernic & Russel 2007).  
 
Denna modell beskriver genom pilar informationsflödet mellan komponenterna ekonomiska 
händelser, redovisningspersonal, redovisningsdokument och användaren. De ekonomiska 
händelserna observeras av redovisningspersonalen som finns på andra sidan. 
Redovisningspersonalen producerar sedan redovisningsdokumentet som finns på den nedre 
sidan och det är detta som användaren på andra sidan mottar och sedan använder sig av. 
Modellen innehåller också två begrepp, signifikans och fidelitet. Dessa används för att 
beskriva kommunikationen av redovisningen. Signifikans står för graden relevans och 
validitet mellan informationen i redovisningsdokumentet och de ekonomiska händelserna, 
medan fidelitet står för förståelsen av den information som sändaren skickar och vad 
mottagaren förstår av den (Bedford & Baladounis 1962). 
 

 
Figur 2. Redovisningskommunikation (Bedford & Baladounis 1962) 
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2.4 Årsredovisningens användarvänlighet 
 
En av hörnstenarna för en effektiv kommunikation är att läsaren förmår att tolka meddelandet 
på det sätt som det var avsett från sändarens sida. Oavsett om det görs medvetet för att 
maskera en ogynnsam aspekt eller utförs oavsiktligt får det samma konsekvenser, vilket bland 
annat kan vara att intressenterna fattar felaktiga beslut om företaget (Jones 1995). Även Smith 
och Smith (1971) menar att kommunikationen i finansiella rapporter bara är användbar om 
källan lyckas koda och sända den utvalda informationen så att mottagaren kan tolka den på ett 
riktigt sätt. De använder termen readability som ett objektivt sätt att mäta hur lätt det är att 
läsa och förstå det man läser. I deras undersökning undersöker de läsbarheten i noterna till de 
finansiella rapporterna och kommer genom sina mätmetoder fram till att de inte är speciellt 
lättlästa.  
 
Meddelandet måste från sändaren inte bara tas emot utan också förstås, vilket har visat sig att 
det i många fall inte görs även om sändaren och ibland också mottagaren tror sig ha förstått 
innebörden av meddelandet. Därför är det intressant att titta på vad det är för komponenter 
som påverkar förståelsen av ett meddelande. Den första komponenten är begreppsmässighet 
som avser hur väl meddelandets innehåll knyter an till konkreta ting. Ju mer konkret ett 
meddelande är, desto lättare är det att också förstå dess innebörd. Den andra komponenten är 
identifikation som handlar om mottagarens möjlighet att identifiera sig och sin omgivning 
med det som framförs i meddelandet. Detta innebär att det är viktigt att sändaren använder 
begrepp som är kända för mottagaren. Den tredje komponenten är språkdräkten som beskriver 
om meddelandet uttrycks på ett invecklat eller lättförståeligt sätt. Den fjärde komponenten är 
förmågan att intressera då det har visat sig att meddelandets förmåga att fånga intresset också 
påverkar förståelsen, eftersom man ofta anstränger sig mer för att förstå ett intressant 
meddelande (Wiio 1976, s.101-102). 
 

2.5 Sammanfattning av teorier 
 
Den grundläggande kommunikationsmodellen avser i huvudsak sändaren, mottagaren och 
meddelandet som sänds. Inom kommunikationen kan information bli uppfattad på ett annat 
sätt av mottagaren än vad sändaren faktiskt vill. Detta brukar benämnas som brus. 
Årsredovisningen är inte längre endast de finansiella upplysningarna utan bolagen väljer att ta 
med frivilliga upplysningar som avser att förklara händelser under året. För att de frivilliga 
upplysningarna ska vara av betydelse är det viktigt att välja ut den information som man tror 
att mottagarna kommer att ha ett intresse av. Här talas det även om effekten av meddelandet 
och hur det påverkar mottagaren och att meddelandet skapar en betydelse när de samverkar 
med mottagaren.  
 
Det har blivit så pass vanligt idag att kommunikation sker genom bild istället för endast text 
och det är därför viktigt att även årsredovisningarna utformas på rätt sätt så att de som blir 
mottagarna av årsredovisningen tar åt sig all information och får ut max av detta. Eftersom 
bilder idag är så viktigt i vår kommunikation är det också av vikt att bilder blir inkluderade i 
årsredovisningen, detta också för att texten blir mer luftig när man kan vila ögonen på en bild 
emellanåt. Bilder hjälper till att förklara och förtydliga och kan även väcka intresse hos 
läsaren. Det är också viktigt att texten utformas på rätt sätt då det faktiskt är ett meddelande 
som skall föras vidare till mottagaren från sändaren och om detta ska uppfattas på rätt sätt är 
det viktigt att man genom att skapa harmoni och disponera rätt höjer trovärdigheten i texten. 
Har man en text som är lätt att läsa och lätt att förstå ökar man både väsentligheten och 
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trovärdigheten av årsredovisningen och om texten är lätt att förstå går informationen in hos 
mottagaren vilket skapar en kommunikation dem emellan.  
 
Årsredovisningen är ett av de viktigaste kommunikationsverktygen för ett bolag och dessa har 
blivit allt mer marknads- och kundorienterade. Med sin årsredovisning kan de skapa ett 
förtroende hos mottagaren och detta förtroende kan vara avgörande för bolagen. Eftersom 
man i sina frivilliga upplysningar inte styrs av några lagar och regler har man fri hand att 
själva välja vad som ska vara med och därför lyfter man oftast fram sina styrkor och döljer 
sina svagheter.  
 
För att en årsredovisning ska bli intressant och mottagaren som är en viktig del i 
kommunikation ska ta in den information som bolagen vill förmedla, är det viktigt att fyra 
begrepp uppfylls. Dessa är begreppsmässighet, vilket innebär att meddelandet ska vara 
konkret, identifikation som handlar om att mottagarens anknytning till meddelandet, 
språkdräkt som behandlar hur lättförståeligt eller invecklat meddelandet är för mottagaren och 
till sist vad meddelandet har för förmåga att intressera mottagaren. Dessa fyra begrepp är 
också viktiga för att årsredovisningen ska vara användarvänlig.  
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3 Metod 
 
I detta kapitel kommer det redovisas vad som har använts för att utföra studien och vilka 
metodval som har gjort för att denna studie ska vara genomförbar. Vidare kommer även urval 
samt hur materialet har samlats in, bearbetats och analyserats också beskrivas här. Slutligen 
mynnar det ut i ett avsnitt där studiens reliabilitet och validitet diskuteras.   
 

3.1 Val av analysmetod 
 
Då vi har valt att analysera årsredovisningar för att komma fram till hur bolagen 
kommunicerar genom dessa kommer den metod som är relevant vara en innehållsanalys. 
Detta kommer vara vår huvudsakliga analysmetod men vi kommer även använda bildanalys 
som komplement till innehållsanalysen. Innehållsanalys är en metod som används för att i en 
forskning analysera innehållet av dokument och ta fram bakomliggande teman av vad de vill 
kommunicera ut genom sina årsredovisningar (Denscombe 2000, s.199-200). Vi har valt att 
dela in de empiriska materialet i kategorier för att få en struktur och på så sätt lättare kunna 
göra analyserna senare. De tre huvudsakliga kategorier som vi valt är innehåll, layout och 
användarvänlighet. Fiske (1997, s.281) anser att innehållsanalysen syftar till att ta fram 
betydelsen av texten och det underliggande som författaren vill få sagt med sin text och 
eftersom vi valt att kategorisera vårt material kommer det göra det lättare för oss att  analysera 
vad som bolagen egentligen vill kommunicera genom sina årsredovisningar.  
 
Som vi nämnt kommer vi använda en bildanalys som komplement till vår innehållsanalys, 
detta för att en bildanalys kan komplettera helhetsbilden och eftersom bilder har blivit en 
integrerad del i årsredovisningar anser vi att en sådan analys också är relevant för uppsatsen.  
En metod som finns säger att man bör ställa ett visst antal frågor när man analyserar bilder. 
Några av frågorna som bör ställas och som vi kommer att använda oss av för att uppnå 
uppsatsens syfte är: vad skildras, hur är bildens inre kontext uppbyggd, hur samspelar text och 
bild, vem vänder sig bilden till och vad är dess syfte? (Bergström 2017, s.214). Vad som 
skildras handlar precis som det låter om vad bilden föreställer medan bildens inre kontext till 
exempel beskriver vad som är centrerat i bilden, hur den framträder mot bakgrunden och om 
något dominerar bildrummet. Hur bilden samspelar med texten har att göra med hur bilden 
hänger ihop med rubriken och bildtexten. Vad som är bildens syfte innebär helt enkelt vad de 
vill förmedla med bilden. Syftet kan till exempel vara att bilden antingen ska användas för 
väcka intresse eller i utbildningssyfte (Bergström 2017, s.214-215). 
 

3.2 Kvalitativ ansats 
 
Det finns två olika förhållningssätt när man genomför en innehållsanalys, den ena är 
kvantitativ och den andra är kvalitativ. En kvalitativt inriktad innehållsanalys handlar oftast 
om att ta fram bakomliggande teman och lägger vanligtvis sin vikt vid ord och inte att 
kvantifiera data under insamling och analys som en kvantitativ innehållsanalys handlar om 
(Bryman & Bell 2017, s.58). 
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Den kvalitativa forskningen har en kunskapssyn som är av interpretativism inriktning, alltså 
ett tolkande synsätt. Eftersom denna studie syftar till att öka förståelse anser vi att vår studie 
bör ha en kvalitativ ansats istället för en kvantitativ ansats som snarare har en kunskapssyn 
som är en naturvetenskaplig modell. Kvantitativ och kvalitativ forskning har en tydlig skillnad 
då det kommer till teorin, kunskapssynen och ontologiska ståndpunkter och det är dessa som 
avgör att vi väljer att ha en kvalitativ ansats för vår studie. Den ontologiska ståndpunkt som 
det talas om i valet av kvalitativ metod är en konstruktivistisk utgångspunkt och detta innebär 
att bilden av den sociala verkligheten är en ständig föränderlig egenskap av vad individen 
skapar och konstruerar. Vår studie syftar till både individens skapande och konstruerande 
förmåga då bolagen ska kommunicera ut det de vill få ut till andra individer och få dem att 
förstå detta. Med anledning av detta anser vi att det är relevant att studera detta kvalitativt. 
Däremot kommer vår studie ha kvantitativa inslag då vi valt att även analysera förändringen 
av antalet bilder och figurer samt omfånget årsredovisningarna (Bryman & Bell 2017 s.58).  
 

3.3 Induktion 
 
Som sagt tidigare utgår valet av kvalitativ eller kvantitativ ansats även till teorin och det valet 
står mellan induktiv teori och deduktiv teori. Den kvalitativa forskningen har oftast en 
induktiv inriktning, vilket innebär att man drar sina generaliserbara slutsatser utifrån grundval 
av observationer. Det innebär att man gör sina observationer för att det sedan ska leda till en 
teori (Bryman & Bell, 2017 s.45). Då detta stämmer in på vår uppsats så är det just en 
induktiv teori som vi kommer använda oss av i denna innehållsanalys. Detta för att det som 
sagt är den vanligaste inom kvalitativ forskning, men också för att vi har gjort våra 
observationer för att sedan skapa vår teori utifrån de resultat som vi fått ut av den empiriska 
granskningen. Dock var det i vårt fall svårt att generalisera våra slutsatser på grund av att vi 
endast valde att analysera två bolag i en bransch och detta val skedde på grund av tiden som 
vi hade att skriva uppsatsen på.   
   

3.4 Urval 
 
Studiens empiriska underlag består av årsredovisningar från två kommunala bolag i 
elbranschen mellan år 2008-2017. Undersökningsperioden på 10 år valdes dels för att få ett 
aktuellt underlag och samtidigt kunna jämföra och identifiera förändringar över tid. För den 
här studien var det också nödvändigt att hitta två bolag med årsredovisningar som innehåller 
frivilliga upplysningar så det har också varit ett kriterium i urvalsprocessen. Elbranschen hör 
till de vanligaste verksamheterna som kommuner idag väljer att bolagisera. Därför finns det 
många kommunala bolag inom den branschen, vilket är en anledning till studiens val av 
bransch. Branschen är också samhällsnyttig, vilket också är en grund för valet (Carlsson & 
Stenberg 2017).  
 
De två kommunala elbolag som ska analyseras är Kungälv Energi och Karlstads Energi. De 
båda bolagen är över 100 år gamla och väl etablerade bland invånarna i respektive kommun. 
De uppfyllde också vårt kriterium med årsredovisningar som innehåller frivilliga 
upplysningar och borde därför vara lämpliga för vårt syfte. Dessa bolags årsredovisningar har 
ett sidantal på mellan 24-68 sidor som då också är omfattningen på det material som ska 
analyseras. 
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3.5 Kodning 
 
Kodningen av årsredovisningarna har utgått från att vi har kodat materialet utifrån olika 
kategorier. När urvalet av vilka tio år som skulle vara vår grund till empirin var klar, alltså 
från 2008-2017 för både Kungälv Energi och Karlstads Energi gick vi igenom dessa för att få 
fram kategorier att utgå ifrån. De delar som vi valt är först och främst de tre 
huvudkategorierna, Innehåll, Layout och Användarvänlighet. Utifrån dessa delar fann vi 
sedan sju stycken underkategorier. Under kategorin Innehåll blev dessa Förändring över åren, 
Framtidsplaner och Samhällsansvar, under Layout blev det Antal bilder och Framsidans 
utseende och under Användarvänlighet hamnade Läsbarhet och Intresseförmåga. Eftersom 
vårt syfte är att ta reda på vilket sätt bolagen kommunicerar genom sina frivilliga 
upplysningar i årsredovisningen och vad som har förändrats gällande denna kommunikation 
genom åren har största andelen av kategorierna valts ut under tidens gång för att få med så 
mycket information som möjligt från årsredovisningarna, men det finns även kategorier som 
var bestämda eftersom det finns en viss förväntning av det analyserade materialet då även vårt 
syfte är att se på förändringen över åren. Denna kodning av materialet ska tillsammans med 
våra teorier som ni kan läsa om i föregående kapitel ge oss ett svar på vilket sätt bolagen 
kommunicerar genom sina frivilliga upplysningar i sina årsredovisningar och hur detta 
fungerar för de kommunala bolagen Kungälv Energi och Karlstads Energi och hur 
förändringen över tid har sett ut i båda bolagen.  
 
De bedömningar som har gjorts under kodningen av materialet har skett utifrån den 
kunskapsnivå vi innehar och även vår uppfattning av texterna som har granskats. Vi har utgått 
från två stycken tregradiga skalor som återfinns under kapitel 4 (Tabell 2 och 3) när vi har 
gjort vår bedömning gällande årsredovisningens intresseförmåga och läsbarhet. Detta är 
endast utifrån vår egen kunskap och uppfattning av årsredovisningarna för att lättare få en bild 
av hur årsredovisningarna är upplagda och utformade. För att få ytterligare klarhet när vi 
genomförde vår granskning valde vi att utforma en tabell (Bilaga 2) över de olika 
årsredovisningarna och detta har sedan beskrivits mer utförligt i vår empiri.  
 

3.6 Analys 
 
Analysen av vårt material började efter att materialet som vi samlat in kodats och 
kategoriserats. Analysen utgår från vår empiri med stöd från vår teori. Det insamlade 
materialet blev omfattande då det handlade om totalt 20 årsredovisningar från två olika bolag, 
tio årsredovisningar från vardera. Det som analysen i vårt fall gick ut på var att tolka, jämföra 
och förklara vårt material i form av årsredovisningarna från Kungälv Energi och Karlstads 
Energi med bakgrund i vår teori som vi tagit fram gällande kommunikation. Här har även vårt 
syfte kommit in då vi utifrån det material vi samlat in tolkat på vilket sätt de två bolagen 
kommunicerar sina frivilliga upplysningar samt jämfört bolagen emellan och förklarat detta 
med hjälp av teorierna. I analysen har vi i huvudsak utgått från kategoriseringarna Innehåll, 
Layout och Användarvänlighet för att jämföra och tolka vad som varit viktigast under 
respektive kategorisering och år, dessa kategorier är endast kopplade till det empiriska 
materialet.  
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3.7 Validitet och reliabilitet 
 
Oavsett vilken metod som väljs vid insamlingen av forskningsdata är det viktigt att det görs 
kritiska granskningar av det material som hämtats in för att avgöra om de är tillförlitliga och 
om den informationen som anges är giltig. Reliabiliteten är ett av dessa mått och den brukar 
även benämnas som tillförlitlighet. Detta mått mäter i vilken utsträckning som 
tillvägagångssättet ger samma resultat vid olika tillfällen (Bell 2016, s.133). Denna 
undersökning kommer troligtvis inte kunna få exakt samma resultat om någon annan väljer att 
genomföra den då vi anser att varje person har sitt eget utgångsläge när man läser en 
årsredovisning. Här kommer även aspekten gällande egna tolkningar då alla skapar sig en 
egen uppfattning av det de läser. För att minska detta har vi varit så objektiva som möjligt vid 
granskningen av årsredovisningarna, men för att en annan person ska kunna upprepa denna 
studie och få ett så lika resultat som möjligt är det viktigt att vi har en tydlig beskrivning av 
det tillvägagångssätt vi använt och hur kodningen har sett ut. Om vi har en så pass tydlig 
beskrivning kommer vår reliabilitet att öka för denna studie.  
 
Bryman och Bell (2017 s.69) talar om att validitet är ett mått som främst används metoder 
som innebär att det görs mätningar så som i kvantitativa studier. De skriver även att det 
handlar om att göra en bedömning av om slutsatserna hänger ihop eller inte. Då vi inte 
använder något mätinstrument i vår studie kommer inte validitet som begrepp vara lika viktigt 
som om det hade varit i en kvantitativ studie och använt ett mätinstrument. Enligt Denscombe 
(2000, s.283) ska data reflektera sanningen och även kunna reflektera verkligheten. Han 
menar att den data som forskningen består av ska anses vara både exakta, riktiga och 
träffsäkra för att den ska ha validitet. I vårt fall kommer validiteten handla om att vi behöver 
ha en tydlighet i det vi presenterar och även en tydlighet angående vilket material vi använder 
då det som sagt är viktigt att datan är träffsäker och riktig. Har vi denna tydlighet i vår studie 
och att materialet är riktigt kommer det bli lätt att kontrollera att vi undersökt det vi haft för 
avsikt att undersöka och då ökar vår validitet.   
 
Vid en forskning som denna är det viktigt att författarna ifrågasätter och kritiskt granskar sina 
frågor och även ser till om resultatet gett samma svar om någon annan hade gjort 
undersökningen (Bell 2016, s.134). Att det inte är en oberoende part utan företaget själva som 
har sammanställt årsredovisningarna som vi kommer att använda kan ge vissa risker. Dessa 
risker är dock inte tillräckliga för att överväga annat underlag för forskningen.  
 
För att kunna bedöma om källor som använts har validitet är det viktigt att de är trovärdiga. 
Det är även viktigt att de är äkta och att det som de utger sig för att vara också stämmer 
(Denscombe 2000, s.198). För att vara säkra på att källorna i denna forskning är trovärdiga 
har vi valt att endast använda artiklar som är av vetenskaplig karaktär och ingår i 
vetenskapliga tidskrifter. De böcker vi valt att använda har varit kurslitteratur och annan 
akademisk litteratur. På så sätt får våra källor validitet då de blir granskade och anses därför 
som trovärdiga källor.  
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4 Empiri 
 
I detta kapitel görs en utförlig presentation av det empiriska materialet som studien har sin 
grund i. Empirin startar med en presentation om de undersökta bolagen. Sedan har materialet 
som består av årsredovisningar en uppdelning i tre olika delar vilka är innehåll, layout och 
användarvänlighet. Efter de mer omfattande delarna finns en sammanfattning för vardera 
bolag för att lättare få en överblick av vad vi fått med oss.   
 

4.1 Beskrivning av bolagen 
 
Kungälv Energi är ett över hundra år gammalt bolag ägt av Kungälvs kommun med en 
verksamhet som är organiserad i fyra affärsområden: elnät, värme, stadsnät och entreprenad 
samt stödfunktionerna administration och marknad. De har också ett dotterbolag, Kungälv 
Närenergi AB som bedriver handel samt produktion av energi i bolagets vindkraftverk. All el 
som produceras av Kungälv Energi kommer från bioenergi, vatten-, sol-, och vindkraft. År 
2014 blev deras första egna vindkraftverk färdigställt som är placerat söder om Kode i 
Skårby. De vill att kunden ska känna en upplevelse av att Kungälv Energi är den självklara 
leverantören av deras el. Deras vision är att aktivt bidra till samhällets hållbara utveckling och 
öka deras kunders livskvalitet i vardagen (Kungälv Energi 2019).  
 
Även Karlstads Energi har funnits i mer än hundra år och ägs av kommunen och dess 
medborgare. De var först i Sverige med fjärrvärme och är även det första elbolag att 
certifieras enligt schysst elhandel. Den el och värme som säljs av Karlstads Energi är av egen 
produktion från Hedenverket och vindparken Vänern. I koncernen ingår även två systerbolag, 
Karlstads El och Stadsnät AB, vilka både äger och sköter det lokala elnätet. Karlstads Energi 
vill ha miljön i åtanke i allt som de gör och därför sköter de även kommunens hushålls- och 
verksamhetsavfall. De ser miljökraven som någonting bra för dem och deras kunder för att 
vara med och bidra till att bevara vår planet. Karlstads Energi har valt att kontinuerligt utbilda 
sin personal inom miljöfrågor för att minimera miljöpåverkan. Ett mål som Karlstads Energi 
arbetar hårt med är att deras avfallsinsamling ska vara fossilfritt 2020 (Karlstads Energi 
2019).    
 

4.2 Innehåll 
 

4.2.1 Förändring över åren Kungälv Energi 
 
Kungälv Energis årsredovisning från 2008 innehåller väldigt mycket bilder och har ett helt 
annat upplägg än resterande årsredovisningar fram till 2017. De har en omfattande 
årsredovisning som börjar med information i korthet om året som gått där de bland annat tar 
upp omsättning, resultat med mera. Därefter följer ett VD-ord som bland annat handlar om 
klimatsmart fjärrvärme och deras framtida investeringar. De skriver även tydligt om deras 
vision och affärsidé och det är ett avsnitt som inte är återkommande i de resterande 
årsredovisningarna. I årsredovisningen finns det ett avsnitt för varje affärsområde och under 
dessa avsnitt finns också intervjuer med medarbetare från respektive affärsområde. Någonting 
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som även bör noteras är att årsredovisningen för 2008 har blått som sin färgkodning medan 
resterande årsredovisningar fram till 2017 har grönt som sin färgkodning.  
 
De har valt att ha samma upplägg i årsredovisningarna från 2009 och 2010. Dessa är väldigt 
lika varandra till utformningen då de består av ungefär samma innehåll och mycket bilder på 
miljön runt om i Kungälv och skiljer sig från årsredovisningen 2008 då både layouten och 
strukturen på årsredovisningen har förändrats. Därefter kommer en förklaring om hur året har 
gått där de har med både siffror och tabeller. De båda har också med ingående förklaringar om 
vilka de är och vad de levererar. I båda årsredovisningarna finns även VD-ordet med och där 
diskuteras både kunden, deras mål och i årsredovisningen 2009 tar de även upp deras tre 
kärnvärden, trygghet, utveckling och tillgänglighet. Både årsredovisningen 2009 och 2010 har 
upplägget med en helsida för varje affärsområde där affärsområdescheferna svarar på frågor 
om året som gått och om deras område.  
 
Det finns inte mycket att nämna om 2011 och 2012 års årsredovisningar då de till skillnad 
från både åren innan och efter endast har publicerat förvaltningsberättelsen. Detta innebär 
också att det inte heller finns några speciella bilder att tala om, vilket det finns i de andra 
upplagorna. Detta innebär att det jämfört med tidigare år har skett en förändring då de 
frivilliga upplysningarna helt har tagits bort från både årsredovisningen 2011 och 2012.  
 
Under en treårsperiod från 2013-2015 har de valt att ha nästintill samma utformning och 
upplägg och detta upplägg skiljer sig från tidigare år. De har nu lagt till frivilliga upplysningar 
igen och börjar dessa med ett VD-brev där det skrivs lite om kunderna, medarbetarna och om 
hur det har gått. Efter det har de lite olika upplägg, men alla har med en förklaring av 
verksamhetens olika affärsområden. Det som är annorlunda är att i årsredovisningen 2013 har 
de mer ingående intervjuer med fyra stycken kunder och det har de inte med i de andra två 
årsredovisningarna utan att de har med bilderna på dessa kunder i årsredovisningen från 2014. 
Detta tar mycket plats i årsredovisningen från 2013 och därför finns det inte så mycket annan 
information om företaget i den. Något som är återkommande i årsredovisningar från 2013-
2015 är att de har med olika fakta i korthet på en sida där de tar upp det som de tycker är extra 
viktigt. Exempel på den typ av information är att de endast använder 100% förnybar energi, 
att de är 100% kommunägda, vad deras vindkraftverk producerar och hur många kunder de 
har och annan liknande fakta i siffror. Även om 2013-2015  årsredovisningar är väldigt lika så 
är 2015 lite annorlunda eftersom den inte är lika omfattande och inte visar något tydligt fokus. 
2014 har de med ett kapitel som heter ”ett fiberrikare liv” där de talar om sin satsning på fiber 
i Kungälv.  
 
I årsredovisningen 2016 har de fortsatt med ungefär samma upplägg där de börjar med ett 
VD-brev som tar upp att de vill välkomna alla och att de håller vad de lovar. Därefter 
fortsätter årsredovisningen med vad som har hänt under året, denna gången i punktform och 
inte något direkt om deras resultat eller omsättning. Någonting nytt som tillkommer under 
2016 är en sida där de beskriver deras nya satsning på ett fossilfritt Kungälv. Förklaringen om 
de olika affärsområdena är fortfarande kort på en sida istället för på varsin sida som de hade i 
de årsredovisningarna från 2008-2010. De väljer också att tydligt visa upp vad de har 
levererat till sina kunder under 2016 och detta gör de i kortare texter med stora bilder på saker 
som associeras till texten. Även i denna årsredovisningen har de ett avsnitt som handlar om 
miljön och om vad Kungälv Energi har för fokusområden för att göra störst skillnad för 
miljön och för det framtida Kungälv.  
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Till skillnad från tidigare år märks det redan på första sidan att årsredovisningen från 2017 
kommer handla mycket om miljön, och när man fortsätter att läsa ser man att de har ett ökat 
fokus på det jämfört med tidigare år. Det är mycket som skiljer sig åt i denna årsredovisning 
från tidigare år. Redan i VD-brevet kan man se en skillnad där de mer eller mindre har radat 
upp vilka satsningar och förändringar som de gjort under året i punktform. Någonting som 
inte lika uttalat finns med i föregående års årsredovisning är vad Kungälv Energi gör för 
miljön och detta har de med i ett avsnitt som heter ”vad vi gör för miljön”. Någonting som 
däremot är nytt är ett avsnitt där de ger tips på vad övriga personer kan göra för miljön. De 
avslutar med att redogöra för saker som har hänt under året vilket de också hade med i 
årsredovisningen 2016 och även haft med lite då och då i olika årsredovisningar från 2008 och 
framåt. I den här upplagan handlar detta avsnitt nästan enbart om deras miljöarbete.  
 
Kungälv Energi har haft varierande antal sidor på sina årsredovisningar som har varit på allt 
från 24 till 40 sidor långa årsredovisningar. De har inte haft någon ökning som skett konstant 
med åren utan det har varierat lite mellan de olika åren och varit både fler och färre sidor åren 
emellan. Både 2008 och 2009 hade de 32 sidor i sina årsredovisningar medan de 2010 ökade 
till 36 sidor. Eftersom 2011 och 2012 var två korta och inte så omfattande årsredovisningar så 
landade sidantalet på 24 sidor båda åren. Årsredovisningen 2013 var den som hade flest sidor 
under dessa tio åren. Den bestod av 40 sidor vilket är mycket mer än de två tidigare åren. 
Efter detta minskade sidantalet igen och gick ner till 32 sidor 2014 för att sedan gå ner 
ytterligare till 28 sidor under 2015. Det är oftast de frivilliga upplysningarna som varierar i 
antal då de varit väldigt olika åren emellan. De tre första åren har de frivilliga upplysningarna 
varit 14 sidor, sedan minskade de för att gå upp igen 2013 till 17 sidor och sedan har det gått 
ner igen. Under 2016 och 2017 är sidantalet totalt lika då båda årsredovisningarnas omfång är 
på 36 sidor och de frivilliga upplysningarna på 11 sidor. Detta visar på att det är de frivilliga 
upplysningarna som varierat snarare än de finansiella upplysningarna även om dem också har 
varierat en aning.  
 
Sammanfattning  
Sammanfattningsvis har Kungälv Energis årsredovisningar förändrats till viss del under åren. 
Till exempel har de gått ifrån att 2008 ha en blå färgkodning till att i resterande år ha en grön 
färgkodning. De har haft olika utformningar på sina årsredovisningar då 2009 och 2010 var 
rätt omfattande med mycket information i de frivilliga upplysningarna för att sedan mellan 
2011-2012 inte ha med några frivilliga upplysningar överhuvudtaget. Årsredovisningen 2013 
är väldigt annorlunda jämfört med de andra då den till största del består av intervjuer med 
kunder. I årsredovisningen 2014 finns det återigen mycket information om företaget och hur 
det har gått under året till skillnad från året innan. År 2015 blir årsredovisningen tunnare igen 
och inte alls lika informationsrik. Årsredovisningarna 2016 och 2017 är lika till utformning 
och innehåller båda två mycket information både om året som gått, miljö och andra ansvar 
som de vill visa att de tar. Båda två är också mer omfattande än innan. I 2016 har de börjat 
tala om ett fossilfritt Kungälv. Däremot är årsredovisningen från 2017 allt mer omfattande när 
det gäller miljön än något tidigare år och de har med avsnitt om vad de gör för miljön och vad 
andra kan göra. Bilder på ledning och styrelse finns med i alla årsredovisningar efter 
förvaltningsberättelsen.  Något som genomsyrar alla årsredovisningar är lokalanknytningen 
och att de hela tiden vill ha nöjdare kunder.  
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4.2.2 Förändring över åren Karlstads Energi 
 
Karlstads Energis årsredovisning från 2008 börjar med en intervju med deras VD som bland 
annat beskriver årets resultat, vad de har gjort för miljön, ett projekt och deras planer för 
nästkommande år. Sedan följer ett avsnitt om deras affärsidé och vision och en sida om vad de 
gör för att vara konkurrenskraftiga och visa kunderna att de är deras bästa val, följt av avsnitt 
uppdelade mellan deras tre arbetsområden, el, fjärrvärme och renhållning där de beskriver hur 
året har gått, vad de arbetar med och vad de siktar på att förbättra. Dessa avsnitt innehåller 
också bilder och figurer för att förtydliga det som de skriver om, samt intervjuer med kunder. 
Efter detta har de ett avsnitt om deras organisation där de bland annat beskriver deras 
ägardirektiv, hur de har förbättrat organisationen, samt en uppräkning av vilka som ingick i 
styrelsen och efter detta kommer förvaltningsberättelsen. Deras bilder består främst av 
arrangerade bilder på människor i vardagssituationer, deras anställda i deras arbete och på 
deras ledning och styrelse. 
 
De efterföljande årsredovisningarna fram till 2015 följer samma upplägg som 2008 då det 
precis som i den skriver mycket om deras miljöarbete, uppdelat mellan deras arbetsområden. 
Det sker däremot vissa förändringar och de väljer att fokusera på lite olika saker beroende på 
vad som hänt under året eller vad som ska hända framöver.  
 
Från och med 2011 väljer de att byta plats på el och fjärrvärme i innehållet så att fjärrvärme 
nu kommer före istället. De verkar heller inte i 2011 års upplaga vara speciellt inriktade på att 
locka kunder, utan skriver mer som innan om sin lokalanknytning och miljöarbete. I 2012 års 
upplaga finns det inte längre någon intervju med VD:n, utan det är numera ett rent VD-brev 
som innehållsmässigt handlar om samma saker som tas upp i intervjuerna. De skriver också 
om sitt rekordresultat för elhandeln, hur de arbetat för att fler ska teckna avtal på webben och 
att det nu är möjligt för privatkunder med rörligt pris att bli fakturerade på timbasis, men att 
de i kommunikationen varit tydliga med att kunder som väljer detta utsätter sig för en större 
risk, inte minst när det råder effektbrist i kraftsystemet. I 2013 års upplaga har de återigen mer 
fokus på miljön och inte så mycket på att locka kunder, trots att de tappat kunder. De skriver 
om sitt rekordresultat, nöjda kunder och medarbetarnas villkor. I 2014 års upplaga är det 
återigen mycket fokus på miljön och att deras värmeproduktion blir fossilfri. De beskriver 
också hur de placerar Karlstad i framkant när det gäller miljön och att de är ett av de mest 
omtyckta elbolagen. De skriver också att de ser miljömärkningen som en anledning till att de 
lyckades bryta trenden med tappade kunder. Avsnittet om organisationen handlar en hel del 
om deras arbete för en ökad jämställdhet och mångfald. I 2015 skriver de att deras kunder är 
bland de nöjdaste i landet, det sänkta elpriset och att kunderna har bilden av dem som en 
samhällsaktör, deras textilinsamling och att deras externa miljörevision visar vad de har betytt 
för det minskade koldioxidutsläppen.  
 
Årsredovisningen från 2016 har en lite annan indelning än de tidigare åren på det sättet att 
innan avsnitten med deras arbetsområden har det ett avsnitt om som de kallar för 
“Klimatbokslut 2016”, där de bland annat skriver om att oberoende miljökonsulter har 
kommit fram till att deras verksamhet påverkar klimatet positivt och att utsläppen av 
koldioxid skulle ha ökat med 218 800 ton under 2016 om inte Karlstads Energis verksamheter 
hade funnits. De har också ett avsnitt som de kallar för “Karlstad växer hållbart”, där de bland 
annat skriver hur de genom deras fossilfria fjärrvärme hjälper staden att växa hållbart. 
Årsredovisningen innehåller dessutom bara naturbilder, vilket innebär att bilder på deras 
anläggningar, människor i deras vardag och på deras anställda i deras arbete är borta. De enda 
bilderna som är kvar är bilderna på deras ledning och styrelse. 
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Den största förändringen är i 2017 års upplaga som kallas för “Hållbarhetsrapport med 
årsredovisning”, vilket innebär att årsredovisningen kommer efter hållbarhetsrapporten och att 
det mesta av de frivilliga upplysningarna är flyttade från årsredovisningen till 
hållbarhetsrapporten. Hållbarhetsrapporten börjar med VD-brevet, följt av ett avsnitt om deras 
vision och uppdrag, följt av en beskrivning av deras verksamhet, deras historia för att sedan 
gå över till att beskriva deras olika ansvar uppdelat i avsnitten miljöansvar, socialt ansvar, 
ekonomiskt ansvar och riskhantering. Här skriver de bland annat om deras mål om att 
fossilandelen ska vara högst 0,5 procent i fjärrvärmesystemet och deras bidrag till de globala 
målen. Bilderna är precis som i föregående års upplaga nästan bara på naturen, men den här 
gången finns det även bilder tagna i stadsmiljö. Deras årsredovisning handlar främst om att de 
har blivit utsedda till landets bästa elbolag och om deras renhållningsarbete och innehåller 
förutom figurer bara varsin bild på deras ledning respektive styrelse. 
 
Karlstads Energis sidantal har varit mellan 40-68 under de här tio åren. De tre första årens 
årsredovisningar innehåller 40 sidor och en ökning skedde inte förrän 2012 då sidantalet var 
44 sidor, följt av 48 sidor två år senare. År 2015 ökade antalet sidor till 56 och året efter 
innehöll den 58 sidor. Ökningen av sidantalet under de här åren beror på att 
förvaltningsberättelsen har blivit längre, vilket innebär att antalet sidor med frivilliga 
upplysningar och bilder inte har ökat nämnvärt utan varit runt 15 sidor under hela perioden.  
 
Den senaste årsredovisningen är med sina 68 sidor den årsredovisning som innehöll flest 
sidor. Som tidigare förklarat är den årsredovisningen integrerad i deras hållbarhetsrapport och 
det är därför som sidantalet är högre. Om man bara ska räkna den del som består av 
årsredovisningen är sidantalet istället 47 sidor, varav 7 av dem består av frivilliga 
upplysningar, vilket innebär att hela hållbarhetsrapporten och årsredovisningen totalt består av 
18 sidor med frivilliga upplysningar och bilder. 
 
Sammanfattning   
Från 2008 till 2015 har Karlstads Energi nästintill samma upplägg på sina årsredovisningar 
och de skriver mycket om sitt miljöarbete. Fram till 2012 är Karlstads VD-brev i intervjuform 
som sedan övergår till att bli en löpande text men som innehållsmässigt ändå är likadant. De 
är inte speciellt inriktade på att locka till sig kunder men talar ändå om saker som i sig kan 
locka kunder som till exempel deras miljöarbete. De har alltid med ett avsnitt för vardera 
affärsområde i samtliga årsredovisningar i den undersökta perioden. År 2014 tar de upp att 
deras värmeproduktion blivit fossilfri och skriver sedan i resterande årsredovisningar även om 
detta som något som hjälper Karlstad att växa hållbart. Den största förändringen i 
årsredovisningarna för Karlstads del sker 2017 då de övergår till en Hållbarhetsredovisning 
med årsredovisning. Här blir de flesta frivilliga upplysningarna inriktade på hållbarhet och på 
vilka olika sätt som de tar ansvar för miljön. Karlstads årsredovisningar handlar mycket om 
lokalanknytningen och att de är elbolaget man bör välja nämns också några gånger. 
Omfattningen på årsredovisningarna har hela tiden ökat och det finns ingen årsredovisning 
som saknar frivilliga upplysningar utan detta återkommer varje år och består nästan alltid av 
15 sidor vilket är en skillnad från Kungälv Energi.  
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4.2.3 Framtidsplaner Kungälv Energi 
 
I årsredovisningen från 2008 nämns Kungälvs Ennergis framtidsplaner i stort sett i hela 
årsredovisningen och detta är en skillnad mot andra år då de mer redogör för vad som har hänt 
under det gångna året. De skriver också mycket om deras nya satsningar. En av dessa stora 
satsningar som sattes i rullning under 2008 var en projektgrupp för uppförandet av 
vindkraftverk i Kungälv. Redan under 2008 är satsningarna på miljön stora och 
framtidsplanerna inkluderar mycket som har med fördel för miljön att göra som till exempel 
satsningarna på fjärrvärmen. 
 
I 2009 och 2010 har Kungälv Energi mer fokus på den lokala anknytningen i sina 
framtidsplaner och att kunden ska känna sig trygg med dem. Framtiden ligger i deras värdeord 
trygghet, utveckling och tillgänglighet för att kunna vara ett bra företag det nästkommande 
decenniet. Satsningarna som de tar upp angående sina framtidsplaner gällande fjärrvärmen tar 
de upp även under 2009 och 2010 där de även skriver om möjligheten att börja med elhandel 
under 2010. Både 2011 och 2012 är två år där årsredovisningarna inte alls lyfter någonting 
angående framtidsplanerna som Kungälv Energi har förutom lite under framtida utveckling i 
förvaltningsberättelsen vilket inte säger speciellt mycket förutom att de vill ha nöjdare kunder, 
att de vill förbättra sig på sociala medier och bli mer aktiva samt att de ser över bolagets 
framtida värmeproduktion i Kungälv för att kunna ta in fler kunder.  
 
I 2013 års upplaga framgår inte framtidsplanerna så tydligt utifrån de frivilliga upplysningar 
som Kungälv Energi har med utan de har valt att lägga fokus på annat. Däremot får man reda 
på att de har börjat arbeta för att fler ska använda elbilar genom att ha som framtidsplan att se 
till att det sätts upp fler laddstationer i Kungälvs kommun. I 2014 års årsredovisning blir 
framtidsplanerna tydligare där de främst skriver satsningen på fiber som de vill utöka och 
bygga ut ännu mer och att de vill fortsätta satsa på sina vindkraftverk. Även satsningarna på 
att deras kunder ska ha elbilar fortsätter då de väljer att ge gratis uppladdning till elbilar i fem 
år framöver.  
 
I 2015 har de redan i VD-brevet talat om de framtidsplaner som Kungälv Energi vill arbeta 
med och dessa handlar mycket om att bidra till att alla i Kungälv får ta del av utvecklingen 
och att de ska minska sin miljöpåverkan så mycket som möjligt vilket är ett centralt mål i de 
årsredovisningarna vi har undersökt från 2008-2017. Under 2015 börjar de även ett nytt 
projekt som går ut på att se om det går att producera biogas av hästgödsel och matavfall. 
Under 2015 sätts även framtidsplanerna gällande solceller i rullning.  
 
Under 2016 har de återigen börjat skriva mer om sina framtidsplaner i årsredovisningen och 
detta året tillkommer framtidsplanerna gällande ett fossilfritt Kungälv. De vill också fortsätta 
att arbeta med framtidsplanerna gällande elbilar och laddstationer samt solcellskoncept och att 
sälja solcellslösningar till konsument och företag. Någonting som fortsätter att hänga med i 
Kungälv Energis årsredovisningar är att de alltid vill inkludera Kungälvs kommun i sina 
framtidsplaner och att den hållbara utvecklingen i samhället är väldigt viktigt för dem att 
bidra till. Även 2017 är ett år som tydligt visar att satsningen på en bättre miljö är den största 
delen av deras framtidsplaner. som nämns redan i deras VD-ord och som innefattar mer 
solceller, fler laddstationer, egna elbilar och att de ska bygga ut miljövänlig fjärrvärme. En ny 
satsning som de gör för framtiden är deras samarbete med SeeGreen som är ett företag med 
expertis inom bin och pollinering med mera. Med detta samarbete hoppas Kungälv Energi att 
de ska kunna komma ännu ett steg närmare ett grönt, livskraftigt Kungälv. En annan stor del i 
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deras framtidsplaner är att de vill kunna hyra ut solcellsandelar till kunder som inte vill 
montera de på sina hus för att kunna ta del av 100% fossilfri solenergi.  
 
Sammanfattning  
Nästan samtliga av de mål som Kungälv Energi tar upp i årsredovisningarna avser miljön. I 
2008 skriver Kungälv Energi mycket om vilka satsningar de vill göra i framtiden. De har mål 
om att de vill börja med elhandel. Deras satsning på fiber tas ofta upp som ett framtida mål. 
Efter 2014 nämns många av framtidsplanerna redan i VD-brevet och 2016 kommer målet om 
ett fossilfritt Kungälv in i årsredovisningarna. Under 2017 blir målen många och de skriver 
mycket om framtiden ur ett miljöperspektiv där de hela tiden vill minska sin påverkan på 
samhället och ur ett lokalt perspektiv där de vill bidra till Kungälvs hållbara utveckling som 
också ska öka kundernas livskvalitet. Just hållbar utveckling och fokus på kunden är något 
som de skriver mycket om i alla dessa tio årsredovisningar.  
 

4.2.4 Framtidsplaner Karlstads Energi  
 
Karlstads Energis framtidsplaner i deras årsredovisningar är nästintill enbart kopplade till 
deras miljöarbete. Ibland är detta också kopplat till kommunens mål och visioner. I 2008 års 
upplaga skriver de till exempel att de enligt ägardirektivet ska utföra sin verksamhet så att den 
långsiktigt bidrar till kommunens arbete att främja utveckling och tillväxt i kommunen. 
Bortsett från det skriver de generellt väldigt lite om sina framtidsplaner. Istället skriver de 
främst om hur året har gått och om sin verksamhet i helhet. Deras långsiktiga mål är att 
minska miljöpåverkan och detta blir väldigt tydligt i deras årsredovisningar då de ofta skriver 
om deras planer för att bli ännu mer miljövänliga. Deras framtidsplaner brukar oftast nämnas i 
VD-brevet som ofta handlar mycket om deras miljöarbete, men också på andra ställen.  
 
Mellan 2008-2012 handlar Karlstads Energis framtidsplaner främst om deras planer som 
oftast har som syfte att minska bolagets miljöpåverkan. I 2009 års upplaga skriver de bland 
annat om att de funderar på att börja sälja fjärrkyla då det finns stora miljövinster med detta. I 
2010 och 2011 skriver de om deras planer att bygga ett nytt biobränslebaserat 
kraftvärmeverk som de tror skulle kunna bidra till att förutsättningarna för att hålla 
fjärrvärmepriset nere ökar och att den fossila oljan helt kan fasas ut. I 2012 års upplaga 
skriver de även om deras planer på att få till en regional rötningsanläggning för matavfall, 
starta upp fjärrkylaverksamhet och sjösätta en ny prismodell för fjärrvärmen. 
 
I 2013 års upplaga skriver de inte så mycket om deras framtidsplaner, mer än att de har som 
plan att ursprungsmärka all el från förnybara energikällor. Året efter skriver de inget om deras 
framtidsplaner alls, medan de i 2015 års upplaga skriver om deras långsiktiga mål som är att 
minska miljöpåverkan. I den upplagan skriver de också om att de vill öka källsorteringen av 
förpackningar och tidningar för att nå kommunens mål på 45 procent. För att uppnå målet har 
de börjat planera för hur de kan förändra insamlingssystemet. I 2016 års upplaga skriver de 
om deras arbete för att bli certifierade som ”Schysst elhandlare” samtidigt som de vill 
fortsätta att minska sin miljöpåverkan och öka återanvändningen inom fler områden. Året 
efter skriver de främst om deras mål att fossilandelen ska vara högst 0,5 procent i 
fjärrvärmesystemet och att de ska arbeta för en fossilfri avfallsinsamling. 
 
Karlstads Energis framtidsplaner skriver nästan uteslutande om deras miljömål i sina 
årsredovisningar. De enda gångerna som de nämner några andra framtida mål är i 2008 och i 
2011 års upplaga. I 2008 års upplaga skriver de om att de alltid strävar efter att erbjuda det 
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lägsta elpriserna i landet, vilket är en konsekvent och långsiktig strategi. I 2011 års upplaga 
skriver de att efter två år av ökade kunder och ökad volym är målsättningen att den positiva 
trenden ska fortsätta. De skriver också att de arbetar för att öka andelen kvinnliga 
medarbetare.  
 
Sammanfattning  
Deras framtidsplaner är nästan enbart kopplade till miljöarbetet och i vissa fall har dessa även 
kopplats till kommunens mål. De vill långsiktigt bidra till kommunens arbete och främja 
utveckling och tillväxt i Karlstads kommun. De framtidsplaner som finns med i 
årsredovisningarna tas oftast upp i VD-brevet och handlar främst om att minska bolagets 
miljöpåverkan. Några exempel som de skriver om under den här perioden är att de vill starta 
upp en verksamhet för fjärrkyla, bygga biobränslebaserat kärnkraftverk och arbeta för en 
fossilfri avfallsinsamling. 
 

4.2.5 Samhällsansvar Kungälv Energi 
 
I senare upplagor skriver Kungälv Energi mer om sitt samhällsansvar än vad de gör i tidigare 
upplagor. Trots detta skriver de bland annat i 2008 års årsredovisning om att de eldar 
miljövänligt genom att elda med biobränsle och i 2009 skriver de bland annat om att de vill 
satsa på fjärravlästa elmätare till alla och att de ska börja använda spillvärme från Göteborgs 
Energi.  
 
Eftersom 2011 och 2012 års årsredovisningar är väldigt begränsade då de endast har bestått av 
en förvaltningsberättelse så skriver de inte så mycket om deras samhällsansvar förutom att de 
ska vädersäkra elnätet och att de vill ha mindre avbrott samt att de vill vara mer lokala och en 
motor i den lokala utvecklingen. Även årsredovisningen 2010 är väldigt begränsad med 
information om deras samhällsansvar och de tar också bara upp det som tas upp i 
årsredovisningarna 2011 och 2012.  
 
Det är under 2013 som man märker att de börjar att skriva mer om deras samhällsansvar. Det 
är under 2013 som elbilarna kommer in i deras årsredovisningar och detta utvecklar de varje 
år framöver och 2016 har de till och med skapat en bilpool med elbilar i Kungälv. I 2015 sker 
någonting intressant för då beskriver de väldigt tydligt att de vill vara med och se till att fler 
får jobb och att alla är med i utvecklingen. Detta fortsätter sedan även under 2016. Det är även 
under 2016 som de för första gången nämner deras nya satsning om att Kungälv ska bli 
fossilfritt, vilket även finns med under 2017. Mycket i årsredovisningarna mellan 2008–2017 
handlar om att Kungälv som kommun ska utvecklas och att Kungälv Energi ska vara en motor 
för denna utvecklingen. De vill bidra till att Kungälvs kommun är en kommun som invånarna 
vill leva och bo i och känna sig delaktiga i att Kungälv utvecklas framåt. Mycket i 2017 års 
årsredovisning handlar om hur de bidrar till samhället och hur de tycker att även 
privatpersoner kan bidra och ta sitt eget samhällsansvar.  
 
Sammanfattning  
Kungälv Energi har i alla deras årsredovisningar under de här tio åren nämnt någonting om 
samhällsansvar och det är någonting som de ser på som en viktig del i deras arbete. Det som 
de väljer att beskriva som deras samhällsansvar är främst kopplat till deras miljöengagemang, 
men även till Kungälvs kommun då de vill utveckla kommunen samtidigt som de själva 
utvecklas i samma takt. För Kungälv Energi är det viktigt att den el som de använder är 100 % 
förnyelsebar.  
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4.2.6 Samhällsansvar Karlstads Energi  
 
Det samhällsansvar som beskrivs i Karlstads Energis årsredovisningar består främst av deras 
miljöengagemang och deras lokalanknytning. Detta ser man redan i deras fyra värdeord: nära, 
engagerad, trygg och miljöinriktad som finns med i de flesta av deras årsredovisningar.  
I många fall beskrivs dessa också som något som hör ihop. I 2010 års upplaga skriver de till 
exempel att deras produkt VärmlandsEl är något som gynnar både Värmland och miljön och 
att de bidrar till kommunen övergripande vision “Livskvalitet Karlstad 100 000” genom att 
alltid sätta deras miljöarbete i fokus. Något som också alltid lyfts fram är deras 
renhållningsarbete som ett exempel på att deras ansvar är större än att bara producera el. 
Något annat som de också skriver om i de flesta av deras årsredovisningar är hur de arbetar 
för att vara en arbetsgivare som bryr sig om sina medarbetare. De skriver även om deras 
jämställdhet- och mångfaldsplan i 2009 och i 2011 års upplaga. Just begreppet jämställdhet 
och mångfald återkommer sedan i 2014 års upplaga då de skriver hur de hur de har utbildat 
och informerat bolagets personal i sådana frågor.  
 
I senare upplagor tillkommer även andra begrepp. Ett sådant är till exempel från 2015 års 
upplaga där de beskriver sig själva som en samhällsaktör när de beskriver hur deras 
kundundersökningar visar att de förbättrat sin image hos kunderna. Det är också under 2015 
som de för första gången använder begreppet hållbarhet som numera är ett ord som används 
ofta. I 2016 års upplaga används det ännu mer, bland annat där de skriver om hur de är en del 
av den växande och hållbara staden, men den största skillnaden är året efter, alltså 2017 då 
årsredovisningen istället är en del av deras hållbarhetsrapport och de beskriver hållbarhet som 
deras viktigaste drivkraft. De skriver också här om hur de bidrar till att nå de globala målen. 
Under det året har begrepp såsom miljöansvar, socialt ansvar, ekonomiskt ansvar, 
riskhantering även blivit egna delar i hållbarhetsrapporten. 
 
Sammanfattning  
Det samhällsansvar som beskrivs i Karlstads Energis årsredovisningar består främst av deras 
miljöengagemang och deras lokalanknytning. Detta ser man redan i deras fyra värdeord: nära, 
engagerad, trygg och miljöinriktad som finns med i de flesta av deras årsredovisningar.  
I många fall beskrivs dessa också som något som hör ihop. Hållbarhetsutvecklingen är också 
återkommande i deras samhällsansvar.  
 

4.3 Layout 
 

4.3.1 Antal bilder och figurer Kungälv Energi 
 
Kungälv Energis årsredovisningar mellan 2008-2017 innehåller olika mängd med bilder och 
figurer. Det första året låg antalet på hela 40 stycken då de valt att ha många mindre bilder på 
bland annat styrelsen och även andra mindre bilder i årsredovisningen. I 2009 och 2010 var 
antalet lite mindre och hamnade på runt 20 bilder och figurer. Sedan kom två år med väldigt 
få bilder då de endast har bilder på styrelsen i slutet efter förvaltningsberättelsen. Efter det har 
bildantalet varit väldigt lika och legat mellan 14-19 stycken per årsredovisning.  
 
I årsredovisningarna från 2008-2017 har Kungälv Energi valt att ha med mycket lokala bilder 
och bilder på miljön. I början använder de fler mindre bilder speciellt i årsredovisningen från 
2008, men sedan börjar de även att använda mindre antal bilder och istället ha större bilder i 
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årsredovisningarna. De väljer bilder utefter vad avsnittet handlar om, när det är VD-brev finns 
det oftast en bild på deras VD, men det finns även VD-brev som inte har det i de olika 
årsredovisningarna. Det är överlag bilder på naturen som vatten och ängar och delar som 
symboliserar Kungälv. Det flesta bilderna är kopplade till innehållet, men det finns även 
bilder som bara är kopplade till att de är Kungälv Energi.  
 

4.3.2 Antal bilder och figurer Karlstads Energi 
 
Karlstads Energis årsredovisningar från 2008-2017 innehåller mellan 16-24 bilder och figurer. 
Vilka bilder de väljer att ha med beror på vad de väljer att fokusera på, men det finns alltid en 
bild på deras VD på samma sida som VD-brevet och en på deras ledning respektive en på 
deras styrelse innan förvaltningsberättelsen. Oftast är andelen figurer fler än andelen bilder. 
Figurerna består oftast av flera små diagram på en och samma sida som hör ihop med texten 
på sidan. Några av dessa finns också med i alla upplagorna. Till exempel har de under 
avsnittet om fjärrvärme alltid med tre olika diagram som antingen visar på minskningen av 
koldioxid, svavelutsläpp eller kväveoxidutsläpp under en viss period. De har också alltid med 
en tabell som visar statistik över deras produktionsanläggningar under det avsnittet med.  
 
Flest bilder och figurer hade 2008 års upplaga med 24 stycken. Detta beror främst på att de i 
den upplagan har gjort intervjuer med kunder som det också finns en bild på. Dessa intervjuer 
finns inte med året efter, vilket innebär att antalet minskade till 18 stycken och runt där har 
det varit alla åren fram till 2017 som innehöll 23 bilder och figurer. Mellan 2012 och 2016 har 
antalet ökat med fyra bilder och figurer. Ökningen består enbart av bilder som oftast kopplade 
till miljön. Detta stämmer även in på nästa års upplaga som är en hållbarhetsrapport med en 
årsredovisning där antalet bilder har ökat ännu mer jämfört med antalet figurer och där 
bilderna även där är kopplade till miljön. 
 
Tabell 1. Antal bilder och figurer uppdelat per år för Kungälv Energi och Karlstads Energi. 
 

År Antal Bilder & Figurer Antal Bilder och Figurer 

 Kungälv Energi Karlstads Energi 
2008 40 24 
2009 21 18 
2010 20 19 

2011 4 17 
2012 5 16 

2013 14 17 
2014 14 18 
2015 12 19 

2016 12 20 
2017 19 23 
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4.3.3 Framsidans utseende Kungälv Energi 
 
Framsidans utseende har varierat från år till år för Kungälv Energi. Framsidan på 
årsredovisningen 2008 är en bild på fem kvinnor som hoppar och visar glädje. Denna 
årsredovisningens framsida liknar ingen av de andra under denna tioårsperiod. Mellan åren 
2009-2011 har de använt sig av målade bilder som framsida. Väldigt enkla målningar med lite 
grönt och lite gult. Två av dem har en glödlampa och ett grönt blad medan den sista endast har 
något som ska likna det gröna blad som tillsammans med glödlampan återfinns i deras logga. 
Framsidan på 2012 års upplaga är en bild på en stadsmiljö med solljus. Från 2012 och framåt 
använder de bara bilder som framsida och oftast täcker bilden hela framsidan. 
Årsredovisningen 2013 har en framsida på en av kunderna som de sedan intervjuar i 
årsredovisningen. Det finns även en text på denna framsida där det står; ”Vad driver dig?”. 
Detta är en text som återkommer på både 2014 och 2015 års framsidor. Både under 2014 och 
2015 har de valt att ha en bild på havet som framsida, även om det är olika bilder. På 2016 års 
framsida har texten bytts ut och nu står det istället; ”Välkommen in i värmen” istället för 
”Vad driver dig?”. Bilden som de använder sig av är på ett bibliotek i Kungälv som har 
mycket belysning och ser väldigt inbjudande och varmt ut. Bilden som används som framsida 
för årsredovisningen 2017 är en helt annan bild än året innan. Detta året har de valt att 
använda sig av en äng som framsida med lite små blommor och ett stort träd långt bort i 
dimman. Även detta året har de valt att ha med en text på framsidan utöver Årsredovisning 
2017. Denna text är; ”Vår plats på jorden, och lite om hur vi förvaltar den”.   
 

4.3.4 Framsidans utseende Karlstads Energi 
 
Framsidan på Karlstads Energis årsredovisning 2008 innehåller en bild på en av deras 
anläggningar med olika färger i bakgrunden. Att de har en bild på framsidan är något som 
skiljer den från kommande årsredovisningar. Mellan 2009-2012 ser framsidorna bortsett från 
bakgrundsfärgen likadana ut. Det enda som finns med är ordet “Årsredovisning”, dess årtal 
och bolagets logga i det högra hörnet. Just ordet “Årsredovisning” har en central plats på alla 
deras framsidor. Nästkommande upplaga har en ny layout, men är egentligen lika 
intetsägande som de tidigare. Däremot skiljer 2014 års framsida sig från de tidigare då den 
återigen innehåller en bild på en av deras anläggningar. I det här fallet är det deras nya 
biobränsleeldade kraftvärmeanläggning som får pryda omslaget och den stämmer väl överens 
med det innehållet då det finns flera bilder på andra delar av deras verksamhet.  Även 2015 
års framsida som består av en blå himmel där året står skrivet som ett moln skiljer sig från 
tidigare upplagor. Även innehållsförteckningen har den bakgrunden. Detta stämmer också väl 
överens med innehållet där det bland annat finns flera olika bilder tagna i utomhusmiljöer. 
Framsidan på 2016 års upplaga består av en naturbild som bakgrund och de flesta bilderna i 
innehållet består också av naturbilder. Nästkommande upplagas framsida fortsätter på 
naturtemat, men den här gången ser man också en stadsmiljö bestående av en bro, en buss och 
några byggnader på längre håll. Just bilder på naturen, tillsammans med en stadsmiljö är 
något som inte finns med speciellt mycket i tidigare upplagor, medan det i den här upplagan 
går att hitta liknande bilder även i innehållet. 
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4.4 Användarvänlighet 
 

4.4.1 Läsbarhet Kungälv Energi 
 
Kungälv Energis årsredovisning från 2008 har bedömts vara medelsvår att tolka. Den har ett 
enkelt språk och bra innehåll, men mängden text på varje sida bidrar till att texten uppfattas 
som svårare än vad den är att läsa. Det är lite för mycket små bilder för att bilderna ska bidra 
till att den blir lättolkad och därför har den bedömts som medelsvår att tolka. Både 2009 och 
2010 är två årsredovisningar som är nästintill identiska i sitt utformande och har även 
bedömts på samma sätt. Båda anses vara lättolkade då det är en rimlig mängd med text och ett 
bra innehåll med ett enkelt språk som gör det lätt för läsaren att förstå vad den läser. Bilder 
och text flyter också ihop bra och bilderna bidrar i denna årsredovisning till att texten blir 
lättare att tolka.  
 
Både årsredovisningen 2011 och 2012 har bedömts som svårtolkade då de båda endast 
innehåller förvaltningsberättelse, vilket kan vara svårt att tolka om man bara har den och 
ingen annan text som förklarar hur året har sett ut. Det blir en svår och kort text som inte alla 
förstår vilket bidrar till att läsbarheten i dessa årsredovisningar bedömd till att vara svår. Även 
innehållet påverkar att den blir svårtolkad då den inte har speciellt mycket mer innehåll än 
bara siffror. Kungälv Energis årsredovisning från 2013 bedöms också vara svårtolkad men 
inte av samma anledningar som 2011-2012. Detta året bedöms vara svårtolkad eftersom 
innehållet inte är speciellt relevant för vad man vill få reda på av en årsredovisning. Den 
innehåller mycket intervjuer med kunder vilket gör det svårt att tolka vad detta har med 
Kungälv Energi att göra. Det läggs för mycket fokus på kunderna och inte så mycket på hur 
året som gått har varit vilket bidrar till att texten blir svår att tolka.  
 
Kungälv Energis årsredovisning från 2014 har bedömts att vara lätt att tolka då den innehåller 
ett enkelt språk samtidigt som den är informationsrik. Från årsredovisningen 2015 märks en 
skillnad i och med att de frivilliga upplysningarna endast är fem sidor. Det finns inte mycket 
information att hämta utifrån innehållet i texten och även om det är ett enkelt språk som 
används i texten bidrar innehållet och mängden text till att den bedöms vara medelsvår att 
tolka då de ändå finns frivilliga upplysningar men att dem är mindre i mängd än tidigare. Det 
är väldigt lite text och lite text kan göra det svårare att förstå vad Kungälv Energi faktiskt vill 
få fram och därför blir helheten av texten medelsvår att tolka.  
 
Årsredovisningarna från 2016 och 2017 är lika innehållsmässigt och har även bedömts lika 
gällande läsbarheten. Både 2016 och 2017 har bedömts till att vara lättolkade då mängden 
text, innehållet och språket är enkelt att förstå och lätt att hänga med i. Det finns information 
om både miljön, hur året har gått samt information om de olika affärsområdena som de 
innehar. Alla dessa aspekter har gjort så att dessa årsredovisningar har varit lätta att tolka och 
förstå samt att de har valt bra bilder som bidrar till att texten blir lättare att hänga med i.    
 
Sammanfattningsvis har läsbarheten varierat för Kungälv Energi. Överlag finns de mest 
svårlästa årsredovisningarna i mitten av perioden och de mest lättlästa årsredovisningarna i 
slutet av perioden, alltså har Kungälv Energis årsredovisningar blivit allt lättare kopplat till 
läsbarheten.    
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4.4.2 Läsbarhet Karlstads Energi 
 
Karlstads Energis årsredovisningar mellan 2008-2013 har alla bedömts som medelsvåra att 
tolka. De har alla ett enkelt språk som gör att läsaren förstår vad de skriver om och vill 
förmedla. De innehåller också information om hur året har gått försäljningsmässigt, ur 
miljösynpunkt och om deras vision och så vidare. Vill man läsa mer om resultatet och så 
vidare kan det göras i förvaltningsberättelsen och texten är inte heller där speciellt svårtolkad. 
Trots detta uppfattas dessa årsredovisningar inte som tillräckligt innehållsrika för att bedömas 
som lättolkade. Den största delen av innehållet finns i förvaltningsberättelsen, vilken bara 
består av text och tabeller, vilket kan uppfattas som mindre användarvänligt.  
 
Karlstads Energis årsredovisningar mellan 2014-2016 har alla bedömts som lättolkade. De har 
ett enkelt språk, samt ett lagom antal sidor som gör dem tillräckligt informationsrika utan att 
vara för långa. Det är också lagom mycket text på varje sida, vilket gör att det inte uppfattas 
som rörigt då det även finns plats för figurer bestående av bland annat diagram som gör 
textens innehåll mer begripligt för läsaren. Dessa årsredovisningar har också en tydlig struktur 
då innehållet är uppdelat efter deras områden och de har också förtydligat övergången mellan 
dem med flikar högst upp i hörnet som beskriver vilket område det handlar om. De har också 
valt olika färger till respektive område för att ytterligare förtydliga vad texten handlar om. 
Deras bilder hänger också i stort sätt ihop med den efterföljande texten, vilket också ger ett 
strukturellt intryck. Även 2017 års upplaga uppfyller de flesta av de kriterier som gjorde att de 
tre åren innan bedömdes som lättolkade. Den har bland annat en tydlig struktur med en 
uppdelning mellan sin hållbarhetsrapport och årsredovisning, samt en tydlig uppdelning 
mellan de olika områdena. Trots detta har den ändå bedömts som medel, vilket beror på att 
det är mycket text skriven i liten storlek på sidorna, vilket gör den mer svårläst.  
 
Sammanfattningsvis har Karlstads Energi inte haft några årsredovisningar som har varit svåra 
att tolka utan de har antingen bedömts som medelsvåra eller lätta att tolka. De 
medelsvårtolkade årsredovisningarna återfinns i början av den undersökta perioden vilket 
visar på att även Karlstads Energis årsredovisningar har blivit mer lättlästa då alla lättlästa har 
legat i slutet av perioden även om 2017 har bedömts vara medelsvår. Att det inte finns några 
svårtolkade visar på att Karlstads Energis årsredovisningar har varit överlag lättare att tolka 
jämfört med Kungälv Energi.  
 

4.4.3 Intresseförmåga Kungälv Energi 
 
Det finns tre stycken årsredovisningar från Kungälv Energi som har bedömts att vara 
ointressanta. Den första årsredovisningen som bedömts som ointressant är 2008 års upplaga, 
detta eftersom det blir väldigt mycket text för läsaren, vilket gör att läsaren tappar intresset 
och hellre väljer att gå vidare till nästa avsnitt istället för att läsa klart allt. Att det finns 
mycket bilder och att dessa är rätt tråkiga då de nästan enbart innehåller bilder på medarbetare 
gör också att intresseförmågan minskar. Även årsredovisningarna som Kungälv Energi 
publicerade under 2011 och 2012 har bedömts vara ointressanta och detta eftersom de har valt 
att inte ha med några frivilliga upplysningar under båda dessa åren. De frivilliga 
upplysningarna bidrar till att en årsredovisning blir mer intressant och eftersom de här har valt 
att ta bort dessa så bedöms de vara ointressanta då det inte finns något som bidrar med 
intresse eftersom det bara är en förvaltningsberättelse som inte säger speciellt mycket mer än 
hur det har gått siffermässigt. Överlag är även framsidan på alla dessa tre väldigt tråkiga och 
väcker inte något speciellt intresse för läsaren.   
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Det finns fyra stycken årsredovisningar från Kungälv Energi som har blivit bedömda som 
intressanta och dessa är de från 2009, 2010, 2013 och 2015. Alla dessa fyra väcker ett intresse 
när man läser dem eftersom de är sammanhängande både i bilder och text samt att det 
innehållsmässigt finns mycket bra information i alla fyra årsredovisningarna. Framsidan på 
2009 och 2010 väcker dock inte speciellt mycket intresse, men det vägs upp av att innehållet 
är så pass bra och att det finns en röd tråd genom hela årsredovisningen som väcker intresse. 
Framsidan på 2013 och 2015 är däremot mer intresseväckande. 
 
Det finns tre stycken årsredovisningar som publicerat från Kungälv Energi under denna 
tioårsperiod som har bedömts till att vara mycket intressanta. Det är årsredovisningarna från 
2014, 2016 och 2017. Alla tre är sammanhängande och både bilder och text hänger ihop bra i 
alla tre vilket väcker intresset hos läsaren. Även innehållet på den text som är med i alla tre 
årsredovisningar är intressant och innehållsrik. Även framsidan på alla tre årsredovisningarna 
bidrar till att locka till läsning då alla tre har framsidor som är intresseväckande med fina 
bilder på miljön som är inbjudande. De ligger alla också rätt i tiden om man utgår från det 
som samhället anser vara viktigt under den perioden som de har blivit publicerade.  
 
Sammanfattning  
Sammanfattningsvis har intresseförmågan skiftat gällande Kungälv Energis årsredovisningar 
då varken de ointressanta eller de intressanta har kommit på rad efter varandra utan det har 
varit lite varierat. Det finns tre som bedömts vara ointressanta, fyra som bedömts som 
intressanta och tre som bedömts vara mycket intressanta. Alla de mycket intressanta finns i 
slutet av undersökt period vilket kan betyda att årsredovisningarna har blivit allt mer 
intresseväckande med åren.  
 

4.4.4 Intresseförmåga Karlstads Energi 
 
Den enda av Karlstads Energis årsredovisningar som har bedömts som ointressant är 2010 års 
upplaga. Även om textens innehåll i 2010 års upplaga kan uppfattas som intressant för läsaren 
så är det antalet osammanhängande bilder efter varandra som gör att man tappar intresse för 
årsredovisningens innehåll. Till exempel kommer det först en hel sida med en bild på två 
diagram som visar börsens spotpriser samt tillsvidarepriset för 2010 med en svartvit 
bakgrund, följt av en svartvit bild över en hel sida på en vardagssituation, följt av ytterligare 
en bild över en hel sida på en vardagssituation, men den här gången är bilden i färg. Detta 
upprepas nästintill några sidor senare, men den sista av de tre bilderna föreställer den här 
gången en av deras anställda i en jobbsituation.  
 
De årsredovisningar som har bedömts som intressanta är upplagorna från 2008, 2009, 2011, 
2013 och 2015. Den från 2008 har bland annat en framsida som väcker intresse för innehållet, 
vilket här anses vara viktigt. Den innehåller också saker som till exempel intervjuer med 
kunder som ger den ett lättsamt intryck, men också av ekonomisk information som gör att 
man inte behöver läsa förvaltningsberättelsen för att förstå hur året har gått. Även 2009, 2011 
och 2012 års upplagor uppfattas som intressanta, trots att de inte har någon speciell framsida 
eller till exempel intervjuer med kunder. Detta då dess innehåll lyckas att fånga läsaren då de 
bland annat skriver om sin lokalanknytning, sina nya satsningar, och så vidare, samtidigt som 
de inte uppfattas som lika röriga som 2010 års upplaga. Både 2013 och 2015 års upplagor är 
mer intressanta än de andra, även om de inte riktigt kommer upp till nivån med de som har 
bedömts som mycket intressanta. Upplagan från 2013 innehåller fler intresseväckande bilder 
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än tidigare upplagor, men har däremot ingen speciell framsida, vilket gör att den därför bara 
har bedömts som intressant. Även 2015 års upplaga har fler intresseväckande bilder, 
tillsammans med ett intressant innehåll. Den har dessutom en framsida som består av en bild 
som väcker mer intresse än tidigare upplagor. Det som gör att 2015 års upplaga ändå inte har 
bedömts som mycket intressant är att deras framsida trots bilden inte heller är tillräckligt 
intresseväckande jämfört med de upplagor som har bedömts som mycket intressanta. 
 
De årsredovisningar som har bedömts som mycket intressanta är 2014, 2016 och 2017 års 
upplagor. Upplagan från 2014 har förutom ett intressant innehåll med flera intresseväckande 
bilder också en framsida som lockar till läsning, vilket gör att den har bedömts som mycket 
intressant. Detta stämmer även överens på 2016 års upplaga som också uppfattas som mer 
innehållsrik än tidigare upplagor. Här använder de också flera begrepp såsom hållbarhet, 
klimatbokslut och så vidare som kan väcka intresse samtidigt som alla bilder består av bilder 
på naturen, vilket ännu mer visar hur viktigt miljön är för dem. Även 2017 års upplaga har 
bedömts som mycket intressant på det sättet att den är annorlunda jämfört med tidigare års 
upplagor. Som sagt är det inte bara en årsredovisning utan det är en hållbarhetsrapport med en 
årsredovisning. Den här upplagan är också ännu mer innehållsrik än föregående års upplaga 
och förutom att den har en intresseväckande framsida och bilder i innehållet kan man också 
läsa om saker som deras historia och hur de bidrar till att nå de globala målen, vilket har 
saknats innan. De skriver också mycket mer om vilket ansvar de har gentemot samhället, 
vilket har bedömts som mycket intressant.  
 
Sammanfattning  
Sammanfattningsvis har inte Karlstads Energis årsredovisningars intresseförmåga varit lika 
varierad som Kungälv Energi och endast en har bedömts som ointressant. Resterande 
årsredovisningar förutom tre har bedömts som intressanta. Även här syns det att 
årsredovisningarna har blivit mer intressanta med åren då de årsredovisningar som har 
bedömts vara mycket intressanta är i slutet av den undersökta perioden.  
 
Tabell 2. Användarvänlighet per år för Kungälv Energi 
 

År Läsbarhet Intresseförmåga 

2008 Medel Ointressant 
2009 Lätt Intressant 
2010 Lätt Intressant 
2011 Svår Ointressant 
2012 Svår Ointressant 
2013 Svår Intressant 
2014 Lätt Mycket intressant 
2015 Medel Intressant  
2016 Lätt Mycket intressant 
2017 Lätt Mycket intressant 
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Tabell 3. Användarvänlighet per år för Karlstads Energi  
 

År Läsbarhet Intresseförmåga 
2008 Medel Intressant 
2009 Medel Intressant 
2010 Medel Ointressant 
2011 Medel Intressant 
2012 Medel Intressant 
2013 Medel Intressant 
2014 Lätt Mycket intressant 
2015 Lätt Intressant  
2016 Lätt Mycket intressant 
2017 Medel Mycket intressant 
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5 Analys 
 
I detta kapitel kommer den teori som presenterats att kopplas samman med det empiriska 
materialet. Detta kommer skapa en analys med bakgrund i teorin där observationer och 
jämförelser ur det empiriska materialet lyfts fram och tolkas.  
 

5.1 Kommunikation mellan sändare och mottagare 
 
Eftersom det är årsredovisningar som har analyserats är det ett offentligt sätt att kommunicera 
och kommunikationen går endast i en riktning. Detta innebär att informationen som 
kommuniceras blir mer opersonlig och istället når ut till många personer på samma gång 
(Mårtenson, 1984 s.12). I den grundläggande kommunikationsteorin brukar om en modell 
som består av olika steg. För både Kungälvs Energi och Karlstad Energi är det svårt att avgöra 
vem det är som är sändaren, detta eftersom det i bådas fall kan vara flera personer inblandade 
när det kommer till skapandet av informationen. Det kan finnas en ledning som har kommit 
med idéerna för årsredovisningarna, men att det sedan till exempel är ekonomiavdelningen 
som har gjort arbetet med att samla ihop materialet. Det stoppar dock inte här för när de sedan 
ska trycka upp materialet kan även en reklambyrå eller liknande bli inblandad i processen för 
att ta fram en lämplig layout. Därför kan många betraktas som sändare av ett meddelande i en 
årsredovisning och så även i både Kungälvs och Karlstads fall. Det finns alltså många som 
påverkar på vilket sätt de kommunicerar genom de frivilliga upplysningarna och därför kan de 
se olika ut från år till år och även vara skillnader bolagen emellan då det är mångas åsikter 
och förhoppningar som ska täckas in (Palm & Windahl 1996, s.10). 
 
Det är meddelandet som visar vad det är de vill kommunicera med sina frivilliga upplysningar 
då meddelandet står för avsikten och meningen med informationen i årsredovisningen. För att 
ett meddelande ska bli tolkat på det sätt som bolagen vill att det ska bli tolkat av mottagaren 
är det viktigt att de tänker på både den visuella delen som kommer att diskuteras senare, men 
även hur de tror att mottagaren kommer att tolka årsredovisningen. Alla mottagare kommer 
tolka årsredovisningarna på olika sätt och även minnas olika delar olika mycket. Därför är det 
viktigt att tänka på vad innehållet i årsredovisningarna (Palm & Windahl 1996, s.10). Det är 
av denna anledning som vi har valt att fokusera en del på framtidsplaner och samhällsansvar 
gällande innehållet när vi analyserat det empiriska materialet då en del av de frivilliga 
upplysningarna i både Kungälvs Energi och Karlstad Energi årsredovisningar består av sådan 
information. Även händelser under året är en viktig aspekt som de har med i de frivilliga 
upplysningarna.  
 
Ser man på vilket sätt de väljer att kommunicera med framtidsplanerna så tas dessa upp i olika 
delar av årsredovisningarna nästintill varje år. För Karlstads del har det varit lite mer samlat 
på samma ställe då de först och främst har nämnt det i VD-brevet. Kungälv har däremot haft 
det mer varierat, till exempel så genomsyrar framtidsplanerna hela årsredovisningen 2008. 
Det är alltså väldigt olika var de väljer att placera sina framtidsplaner i årsredovisningarna 
bolagen emellan. För Kungälv Energi tillkom det efter 2013 en sida där de hade lite olika 
siffror, bland annat lite framtidsmål som togs upp i korthet. Detta sätt att kommunicera ut sina 
framtidsplaner kan bidra till att mottagaren lättare kommer ihåg då informationen blir kortare 
och mer konkret. 
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När en årsredovisning blir läst av en intressent är det viktigt att sändaren väljer att 
kommunicera ut det som intressenterna är intresserade av och det är därför som de frivilliga 
upplysningarna blir viktiga och framtidsplaner är en viktig del av den information som de är 
intresserade av (Mack & Ryan 2007). Det handlar om att med innehållet kunna engagera sina 
intressenter och därför har man sett en utveckling innehållsmässigt i många årsredovisningar 
och det kan vi även se i detta fall då årsredovisningarna har blivit mer innehållsrika mellan 
2008-2017 för både Kungälv och Karlstad (Lee 2004). En stor del av de frivilliga 
upplysningarna i den här studien består av miljö- och samhällsfrågor. Detta kan betyda att de 
använder de frivilliga upplysningarna för att skapa ett förtroende för företaget och i dagens 
samhälle är både miljö och samhällsansvar något som det talas om (Artes 1994). Något som 
märks i båda företagens årsredovisningar är att de ser kunden som väldigt viktig och att de 
även ser till kommunens bästa då de har en stark lokalanknytning, vilket visas både i deras 
framtidsplaner och i deras samhällsansvar då. Att deras framtidsplaner och samhällsansvar 
knyts an till det kan bero på att årsredovisningar har gått från att vara ett traditionellt 
rapporteringsverktyg till att idag vara ett mer marknads- och kundorienterat sätt att 
kommunicera på (Parker & Gould 1999; Guthrie, 1998).                                       
 
I ett sådant här fall när det handlar om kommunikationen genom årsredovisningar är det svårt 
att veta vilka som faktiskt blir mottagare av meddelandet då det når ut till så pass många. Det 
är därför viktigt att tänka på innehållet och vad som faktiskt är intressant för den målgrupp 
som bolaget helst vill ska ta del av årsredovisningen. Vi utgår från att Kungälv Energi och 
Karlstads Energi strävar efter att locka nya kunder och då bör en del av deras målgrupp vara 
just kunderna och det är därför viktigt att deras fokus i de frivilliga upplysningarna ligger på 
saker som kan påverka kunderna till att välja just dem. Deras lokalanknytning och 
kundnöjdheten som nämns en del skulle kunna tyda på att de har kunderna i åtanke vid 
upprättandet av sin årsredovisning. Det brukar talas om att ett meddelande som sänds ut ger 
olika effekt och eftersom denna typ av kommunikationssätt oftast endast går åt ett håll är det 
svårt att veta vilken effekt som meddelandet faktiskt får hos mottagaren. Det går alltså inte att 
veta hur stor påverkan som just årsredovisningen har haft och eftersom mottagaren kommer 
förbli anonym för sändaren får man hitta ett annat sätt att få återkoppling på. Detta kan till 
exempel vara i båda bolagens fall att se efter varje år hur många nya kunder som tillkommit 
och även ha mer ingående kundundersökningar (Palm & Windahl 1996, s.11). 
 
Om man istället tittar på den semiotiska skolan ser man att kommunikationen är ett skapande 
av en betydelse i meddelandet. Det innebär att det är viktigt att de frivilliga upplysningarna 
innehåller sådant som mottagaren kan skapa sig en betydelse av och här har även kulturen en 
avgörande roll för hur meddelandet kommer att kommuniceras fram till mottagaren. När vi 
gjorde vår analys av de insamlade årsredovisningarna valde vi att titta på det som var av 
största betydelse och mest omfattande i de frivilliga upplysningarna, vilket som sagt var just 
framtidsplaner, samhällsansvar och vad som hänt under året. Alla mottagare kommer enligt 
semiotiken att skapa sig en egen uppfattning av innehållet i årsredovisningarna och det är 
därför viktigt att bolagen använder tecken på rätt sätt för att bli uppfattade på det sätt som de 
vill bli uppfattade på. I innehållet skriver de mycket om miljön, både gällande framtiden och 
det samhällsansvar som de vill ta här och nu (Fiske 1997 s.62–69, 12–15). Mycket av deras 
samhällsansvar handlar om lokalanknytningen och att de vill ta till vara på kommunerna som 
de framförallt verkar i eftersom båda bolagen är två lokala bolag. I framförallt de senare 
upplagorna handlar mycket av deras frivilliga upplysningar för båda företagen om att jobba 
för ett fossilfritt Kungälv samt Karlstad. Just förklaringarna kring miljö - och samhällsansvar 
är något som båda bolagen har utvecklat mycket under denna tioårsperiod. Det går också att 
se att bolagen väljer att prioritera sitt miljö- och samhällsansvar i sina frivilliga upplysningar, 



34 
 

troligtvis i takt med att det också blir viktigare för omvärlden. Denna utveckling gällande 
ansvaret tycker vi syns som mest 2017 för Karlstads Energi då de helt har gjort om sin 
årsredovisning till att vara en hållbarhetsredovisning med årsredovisning.   
 
Som Deegan (2002) skriver väljer bolag att ta med och lyfta fram den information som de tror 
att intressenterna vill se och höra och han menar även att bolagen oftast endast lyfter fram 
dess styrkor och väljer att skära ner på det som är mindre bra. Kungälv Energi och Karlstads 
Energi är inget undantag då de beskrivningar om hur året har gått oftast bara innehåller 
positiva aspekter. Vi skulle också påstå att de antagligen är relativt medvetna om vad deras 
intressenter anser vara intressant. Om deras intressenter till exempel inte alls var intresserade 
att läsa om deras miljöarbete så hade de antagligen inte skrivit så mycket om det. Detta gäller 
säkert också deras lokalanknytning och det fokus de har på att beskriva vad de gör för att 
kommunen först och främst ska utvecklas. Kungälv Energi skriver ju bland annat att de vill att 
deras laddstationer för elbilar i Kungälv ska minska koldioxidutsläppet i kommunen primärt 
och i världen sekundärt.    
 

5.2 Omfång 
 
Omfång är en annan del som bör belysas när man talar om de frivilliga upplysningarna. Det 
har varit större variation gällande omfånget för Kungälv Energi än vad det har varit för 
Karlstads Energi som snarare har varit desamma och endast ökat lite kontinuerligt fram till en 
stor ökning skedde 2015 och 2017. Det som är intressant är att det i Karlstads Energis fall inte 
var de frivilliga upplysningarna som ökade 2015 utan det är förvaltningsberättelsen som har 
blivit länge, vilket talar emot det som Bangshøj & Plenborg (2008) skriver om att frivilliga 
upplysningar har blivit allt vanligare och mer omfattande på senare år. För Karlstads Energi 
har de frivilliga upplysningarna snarare legat på 15 sidor under hela tioårsperioden, även om 
det har skett en liten ökning de senaste åren. Eftersom det inte primärt är de frivilliga 
upplysningarna som har ökat för Karlstads Energi är det viktigt att kommunikationen i de 
finansiella rapporterna är användbara och att man har lyckats med att sända ut rätt information 
som mottagaren tolkat på ett riktigt sätt (Smith & Smith 1971). För Kungälv Energi har det 
däremot varit de frivilliga upplysningarna som har varierat i antal sidor och gått lite upp och 
ner mellan åren. I 2011 och 2012 finns det som sagt inte några frivilliga upplysningar alls 
medan det sedan ökar till hela 17 sidor 2013 och för att 2015 gå ner till fem sidor. Detta visar 
på att det har skett större förändringar gällande omfånget hos Kungälv Energi än Karlstads 
Energi, vilket kan ses i tabellen nedan där antalet sidor är uppdelat per år och bolag. 
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Tabell 4. Omfång uppdelat per år för Kungälv Energi och Karlstads Energi. 
 
År Antal Sidor Antal Sidor 

 Kungälv Energi Karlstads Energi 
2008 32 40 
2009 32 40 
2010 36 40 

2011 24 40 
2012 24 44 

2013 40 44 
2014 32 48 
2015 28 56 

2016 36 58 
2017 36 68 

 

5.3 Bilder 
 
De undersökta bolagen använder sig av bilder och figurer på olika sätt. Vilka bilder som 
används, hur stora de är och hur man väljer att relatera dem till texten är olika för de två 
analyserade bolagen och det har även varierat över åren i bolagen. I början av den analyserade 
tidsperioden har bilderna i Kungälv Energis fall varit mindre och inte täckt hela sidor i 
årsredovisningen, utan snarare varit kopplade till texten som finns med på sidan där bilden är 
inlagd. I de tre första årsredovisningarna från 2008, 2009 och 2010 har nästintill alla avsnitt 
med en bild på en person som har ansvar för det affärsområde som texten syftar till att 
förklara. Detta ger en bild av vem som säger det som står i texten då de har nästan som en 
intervju i varje avsnitt av de olika affärsområdena. I teorin menar man att bilder kan vara med 
för att just ge ett förtydligande och i detta fall ger det ett förtydligande om vem som faktiskt 
säger det som skrivs i texten. Det ska också tilläggas att det finns bilder som inte alls är 
kopplade till texten som skrivs utan som endast visar lokalanknytningen som de vill visa att 
de har. I Karlstads årsredovisningar finns det en del bilder som är på hela sidor i nästan alla 
deras årsredovisningar och dessa är inte alltid kopplade till texten utan består istället av 
människor i vardagssituationer. Detta kan bero på att de vill att läsaren ska kunna identifiera 
sig med dem. De har även bilder som är kopplade till det affärsområde som de skriver om och 
använder då ofta bilderna för att läsaren ska förstå att det är ett nytt avsnitt. Överlag har även 
färgbilderna varit dominerande för båda bolagen men även svartvita bilder har använts i 
Karlstads Energis årsredovisningar.  
 
Det som kan ses i de senare åren av den undersökta perioden är att bilderna blir mer inriktade 
på miljön för båda bolagen. Att bilderna är så inriktade på miljön stämmer också överens med 
att deras frivilliga upplysningar blir allt mer fokuserade på miljö- och samhällsansvaret vilket 
gör att bilderna blir kopplade till texten. I de senare åren kan vi också se att bilderna blir större 
och oftare täcker hela sidor för båda bolagen. Att de blir mer inriktade på miljön kan vi också 
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se gällande motivet på framsidan då efter 2013 så använder sig Kungälv Energi endast av 
bilder på miljön och mer specifikt miljön runt om i Kungälv vilket förtydligar den 
lokalanknytning som de vill bli förknippade med. Detta stämmer även överens med Karlstads 
Energi som i början av perioden använder sig av färgade bakgrunder med text på sina 
framsidor för att senare börja använda sig av motiv av miljön som framsida. Eftersom 
framsidan är det första som läsaren ser borde den användas för att locka till läsning, men 
också för att skapa en insikt om vad innehållet kommer att handla om. Detta är något som 
båda bolagen har utvecklat med åren då de har övergått till att använda sig av fotografier 
istället för illustrationer med mera. Dessa fotografier på bland annat natur och miljö i lokal 
bemärkelse anspelar mer på läsarens känslor, vilket är viktigt för att skapa en effektiv visuell 
kommunikation som når fram till mottagaren (Bergström 2017, s.156). Genom att både 
Kungälv Energi och Karlstads Energi använder bilder på miljöerna i omgivningen i sina 
årsredovisningar kan detta väcka en trygghet hos de som har anknytning till Kungälv eller 
Karlstad.  
 
Att använda sig av bilder i sin årsredovisning visar på kreativitet och att man vill skapa en 
känsla hos läsaren med hjälp av bilder då dessa väcker ett större intresse idag än vad text gör 
då kommunikation har gått allt mer från text till bilder de senaste åren. Informationen blir 
också mer intressant när de tar hjälp av bilder och texten blir inte lika kompakt och tråkig. Det 
blir också lättare att läsa och ger en bättre helhetsförståelse för bolaget (Hallberg 1992, s.113-
117). Antalet bilder har varierat för båda bolagen. I Karlstads Energis fall har antalet bilder 
varit mellan 15-25 medan de i Kungälv Energi fall varit mellan 12-22 bortsett från 2008 då de 
av någon anledning hade 40 bilder i sin årsredovisning och 2011 och 2012 som utan några 
frivilliga upplysningar endast har med bilder på styrelse och ledning. Variationen på antal 
bilder kan bero på vad bilderna har haft för betydelse i årsredovisningarna från år till år. För 
Kungälv Energi anser vi att bilden inte hade lika stor betydelse 2008 som den har haft de 
senare åren mellan 2014-2017 men den har fortfarande funnits där för att förklara och 
förtydliga vad de vill ha sagt med sin text. Det är även samma sak i årsredovisningarna för 
Karlstad Energi då de har fått en annan betydelse som nu handlar mer om miljön än vad den 
gjorde 2008.  
 
Årsredovisningar idag blir mer attraktiva att ta del av eftersom de inte endast består av text 
och siffror utan också av bilder, vilket gör texten mer intresseväckande. I stor utsträckning 
över denna tioårsperiod anser vi att bilderna används för att väcka intresse och förtydliga vad 
de vill säga med texten i de frivilliga upplysningarna då bilderna enligt oss nästintill jämt har 
en koppling till det som texten handlar om eller det som de vill förmedla i sina 
årsredovisningar. Däremot finns det absolut undantag också där bilderna inte alls har någon 
koppling till det som texten handlar om vilket vi också har nämnt tidigare. Peterson (1985, 
s.10-13) talar om denotation och konnotation i en bild och eftersom vi anser att det går att 
förstå vad som ligger under ytan av bilderna i nästan alla fall i dessa årsredovisningar anser vi 
att både Kungälv Energi och Karlstads Energi har lyckats med att välja ut rätt bilder för att de 
ska ha en betydelse för läsaren. 
 

5.4 Tabeller och figurer 
 
Något som inte Kungälv Energi har använt sig lika mycket av som Karlstads Energi är figurer 
och tabeller. Karlstads Energi har kontinuerligt haft med tabeller och figurer för att till 
exempel förklara deras minskning av utsläpp med mera, medan Kungälv Energi däremot 
endast använde sig av några få tabeller mellan åren 2008-2010 för att sedan frångå detta helt. 
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Tabeller med information om utsläpp och liknande kan bidra till att läsaren får en bättre 
överblick över hur det faktiskt går för företaget och förtydliga att texten handlar om just det. 
Detta har inte Kungälv Energi anammat lika bra som Karlstads Energi har gjort då de har inte 
med några tabeller eller diagram över detta.  
 

5.5 Bilder på ledning och styrelse 
 
Några bilder som båda företagen har med i alla sina årsredovisningar är de på deras ledning 
och styrelse som är placerade antingen innan eller efter de finansiella upplysningarna. De har 
nästintill i varje årsredovisning också med en bild på VD:n i anslutning till VD-brevet. Dessa 
bilder anser vi kan ge en viss känsla av trovärdighet då de som har varit med under året och 
styrt företaget också visar upp sig och står för de val som har blivit gjorda under året. De har 
till största del varit gruppbilder på ledningen och styrelsen men årsredovisningen från 2008 
för Kungälv Energis del har dem porträttbilder av varje medlem.  
 

5.6 Typografi 
 
Hur de båda bolagen har utformat sina årsredovisningar skiljer sig inte så mycket åt. De 
använder sig av normala typsnitt och har övergripande inte för mycket text på sidorna. Istället 
är texten oftast uppdelad. De använder sig också ofta av bilder som skiljer av för att göra det 
enklare att se när ett nytt avsnitt påbörjas. Vi anser att båda bolagen inte gjort några speciella 
förändringar i sin utformning över hela tioårsperioden. Däremot finns det undantag som till 
exempel Kungälv Energis årsredovisningar från 2011 och 2012 eller Karlstads Energis från 
2017. Det sker också en förändring i Kungälv Energis fall mellan 2008 och 2009 då färgtemat 
går från blått till grönt, vilket är en av de största förändringarna som görs då även typsnittet 
ändras här. Enligt Hallberg (1992, s.157-161) har typografin en inverkan på trovärdigheten. 
Detta tycker vi även stämmer i detta fall då den layout som Kungälv har i 2009 ger en helt 
annan känsla då den blir väldigt mycket mer strukturerad och inbjudande till läsning än den 
från 2008.  
 
Utifrån den utformning som Kungälv Energi och Karlstads Energi har valt anser vi att deras 
trovärdighet inte bör påverkas. De har en generellt bra utformning även om den kan variera 
ibland och det bör snarare vara andra saker än typografin som påverkar trovärdigheten i båda 
bolagens fall. Vi kan inte hitta så mycket i utformningen som skulle påverka läsningen mer än 
att vissa årsredovisningar har bedömts enligt vår kunskapsnivå att vara lite svårare än andra 
att uppfatta (Hallberg 1992, s.113-117). Något som vi däremot inte har märkt av är att de har 
gjort andra ordval om det har varit ett lönsamt eller ett mindre lönsamt år, vilket Artes (1994) 
menar påverkar formuleringen i årsredovisningarna. 
 

5.7 Läsbarhet 
 
Kungälv Energi har till skillnad från Karlstads Energi haft lite varierad läsbarhet genom åren. 
Läsbarheten avgörs av både språket och innehållet då de har stor inverkan på varandra och på 
läsarens bedömning av den lästa texten. För att mottagaren ska anse att en årsredovisning är 
lättolkad är det viktigt att meddelandet som uttrycks i texten är lättförståeligt, vilket är något 
som Wiio (1976, s.101-102) tar upp när han beskriver fyra stycken komponenter som 
påverkar förståelsen av meddelandet och detta tillhör komponenten språkdräkten. Detta är 
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någonting som anses uppfyllas både 2009 och 2010 av Kungälv Energi då de båda har en 
rimlig mängd text som är lättförståelig och ett bra innehåll som väcker intresse. Här skedde en 
utveckling jämfört med 2008 som innehöll för mycket text på varje enskild sida, vilket gjorde 
att 2008 bedömdes vara medelsvår att tolka. Både 2009 och 2010 har Kungälv Energi lagt ner 
mer tid på sin layout från vad vi kan se jämfört med tidigare år och åren efter, vilket är viktigt 
för att läsaren ska vilja ta in och förmedla informationen vidare till andra. En annan 
komponent är begreppsmässighet och detta handlar om att meddelandet ska knyta an till 
konkreta ting och ju mer konkret ett meddelande är desto lättare blir det att förstå (Wiio 1976, 
s.101-102). Både i årsredovisningen från 2009 och 2010 syns det konkreta meddelande och 
det är tydligt vad de vill få sagt och det är också därför som båda åren har ansetts vara 
lättolkade.  
 
Karlstads Energi har till skillnad från Kungälv Energi under åren 2008-2017 inte varierat lika 
mycket i bedömningen av läsbarheten utan haft en mer uppåtgående utveckling där 
årsredovisningarna mellan 2008-2013 har bedömts som medelsvåra, medan de senare med 
undantag för 2017 som har bedömts som medelsvår, har bedömts som lättolkade. 
Årsredovisningarna mellan 2008-2013 är inte lika innehållsrika som under åren 2014-2016, 
men det finns också andra komponenter som bidrar till att de tidigare åren har bedömts vara 
medelsvåra att tolka. Som nämnt tidigare har även begreppsmässigheten och språkdräkten en 
stor betydelse för läsbarheten (Wiio 1976, s.101-102). Årsredovisningarna mellan 2008 och 
2013 har bedömts använda dessa komponenter för att öka förståelsen och innebörden av 
meddelandet, men de frivilliga upplysningarna som är viktiga komplement till de finansiella 
upplysningarna för att få en mer heltäckande bild av bolaget (Broberg et al 2009) är inte 
djupgående på samma sätt som de är i de senare årsredovisningarna och ger heller inte en 
rikare bild till mottagaren och detta är anledningen till att årsredovisningarna från 2008-2013 
har bedömts som medelsvåra att tolka.  
 
Det som inte Karlstads Energi har är årsredovisningar som har bedömts vara svåra att tolka. 
Detta är något som man däremot ser upprepade gånger i Kungälv Energis fall då man redan 
mellan åren 2010 till 2011 ser en stor skillnad då årsredovisningen från 2011 endast innehåller 
en förvaltningsberättelse och inga frivilliga upplysningar alls. Detta gäller även 
årsredovisningen från 2012 som även den bara är en förvaltningsberättelse. Frivilliga 
upplysningar är något som anses vara ett allt vanligare komplement till de finansiella 
upplysningarna (Bangshøj & Plenborg 2008), då finansiella upplysningar inte anses vara 
tillräckliga för att få med allt som ett bolag vill förmedla. Frivilliga upplysningar går in mer 
på djupet och ger läsaren en mer konkret bild på vad bolaget vill förmedla (Broberg et al 
2009). Eftersom både årsredovisningen från 2011 och från 2012 inte innehåller frivilliga 
upplysningar så anses det inte heller som möjligt att få ut något konkret meddelande och 
därför minskar begreppsmässigheten av båda årsredovisningarna och även språkdräkten då 
meddelandet uttrycks på ett invecklat sätt snarare än ett lättförståeligt sätt då det endast finns 
korta förklaringar i noterna för förvaltningsberättelsen. Detta är de bidragande orsakerna till 
att både årsredovisningen från 2011 och 2012 bedöms vara svårtolkade. Årsredovisningen 
från 2013 anses även den vara svårtolkad då de inte heller här lyckas att uttrycka sitt 
meddelande på ett konkret eller lättförståeligt sätt. 
 
Det finns en annan årsredovisning från Kungälv Energi som har bedömts vara medelsvår i 
tolkningen och det är årsredovisningen från 2015. Detta beror på att den har en begränsad 
mängd text och meddelandet i texten knyter inte an till någonting konkret som får läsaren att 
minnas det den läser. Meddelandet uttrycks också på ett lite mer invecklat sätt än i tidigare 
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årsredovisningar. Den har alltså ett hyfsat enkelt språk, men ett innehåll som inte är 
tillräckligt konkret för att årsredovisningen skulle bedömas vara lättolkad. 
 
Åren 2014, 2016 och 2017 har alla bedömts vara lättolkade. Alla dessa tre är väldigt bra 
årsredovisningar som har mycket information som både knyter an till konkreta ting och 
uttrycker sitt meddelande på ett lättförståeligt sätt. Det går även att se en viss identifikation i 
då dessa tre årsredovisningarna tar upp saker som har med Kungälv att göra för att visa de 
mottagare som är kunder att det bryr sig om dem och vill att miljön i Kungälv ska bli bättre.  
Då förståelsen av meddelandet har ansetts blivit väldigt mycket bättre och speciellt under 
dessa tre åren kan man se att de fyra komponenter som Wiio förklarar spelar in för förståelsen 
då både begreppsmässigheten, identifikation och språkdräkten tydligt finns med för att 
mottagaren ska få bättre förståelse i alla tre årsredovisningarna (Wiio 1976, s.101-102). De 
har alla med frivilliga upplysningar som ökar förståelsen för läsaren och dessa upplysningar är 
också mer omfattande och mer lättförståeliga än vad de har bedömts vara tidigare i andra 
årsredovisningar.   
 
På samma sätt som Kungälv Energi genom åren gått över till att göra sina årsredovisningar 
mer lättolkade går det även att en sådan utveckling hos Karlstads Energi då 
årsredovisningarna från 2014-2016 även för dem har bedömts vara lättolkade. Detta beror 
både på att språket och innehållet har förändrats och blivit ännu bättre än vad det har varit 
tidigare år. Det finns olika komponenter man bör tänka på vid en sådan bedömning och som 
nämnts innan bör både språkdräkten och begreppsmässigheten som Wiio (1976, s.101–102) 
talar om tas upp i detta fall också. För alla fyra årsredovisningarna har meddelandet i texten 
varit konkret och lättförståeligt vilket är viktigt för att man ska kunna bedöma dem som 
lättolkade. Många årsredovisningar anses ha upplysningar som skrivs på för hög nivå för 
mottagaren och att detta kan vara ogynnsamt för sändaren då det kan bidra till feltolkningar 
(Jones 1995). Under åren 2014-2016 har årsredovisningarna inte skrivits på en för hög nivå 
för mottagaren utan de är lättförståeliga och har ett enkelt språk. 
 

5.8 Intresseförmåga 
 
Gällande intresseförmågan som också påverkar läsbarheten (Wiio 1976, s.101-102) kan man 
utifrån empirin se att Kungälv Energis förmåga att väcka intresse till större del har varierat än 
vad Karlstads Energi under de tidigare åren. Där kan man se att deras årsredovisningar från 
2009 och 2010 är mer intressanta än 2008 års upplaga som bedömdes innehålla för mycket 
information som också bedömdes som osammanhängande, vilket kunde tyda på att de gick i 
rätt riktning. Detta förändrades tvärt då de 2011 och 2012 valde att bara låta deras 
årsredovisning bestå av en förvaltningsberättelse för Kungälv Energi. Utan de frivilliga 
upplysningarna blir det svårare att ge en mer heltäckande bild av ett bolags verksamhet 
(Broberg et al 2009), vilket kan leda till att informationsgapet mellan dem och dess 
intressenter ökar (Prince & Dwivedi 2013). Utifrån vår analys tror vi att en årsredovisning 
som inte kan ge en heltäckande bild och som är svår att tolka också påverkar dess 
intresseförmåga. När de sedan året efter väljer att utöka årsredovisningen med frivilliga 
upplysningar och bilder igen så ökar även intresset för dem igen, vilket även till stor del beror 
på deras framsidor som från och med då innehåller intresseväckande fotografier som till 
exempel 2015, vars framsida består av en bild på havet med texten “Vad driver dig?”.  
 
Karlstads Energis årsredovisningar har alla (förutom 2010 års upplaga som innehåller för 
mycket osammanhängande bilder och text på flera sidor) ett tillräckligt intresseväckande 
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innehåll för att bedömas som intressanta, trots att de till exempel under 2009-2013 saknar en 
intresseväckande framsida. Av de upplagorna som har bedömts som intressanta blir de också 
från och med 2013 bättre på att använda sig av intresseväckande bilder i innehållet. 
 
Utifrån empirin gör vi analysen att båda bolagens årsredovisningar trots allt har blivit bättre 
genom åren. Detta baseras på att alla de årsredovisningarna som har bedömts som mycket 
intressanta är från 2014 och senare. För Kungälvs del beror detta på att de har blivit bättre på 
att sammanväva bild och text, att deras innehåll uppfattas som mer intressant, samt att de har 
blivit bättre på att använda framsidan för att väcka intresse. Även Karlstad har blivit mycket 
bättre på att använda sin framsida som från och med då består av fotografier, men också sina 
bilder i årsredovisningen för att väcka intresse. Bilderna består nästan bara av bilder på 
naturen, vilket ännu mer visar att de framförallt vill väcka ett intresse för deras miljöarbete. 
Just 2017 års upplaga är mycket intressant på det sättet att den är så annorlunda jämfört med 
de andra då det inte längre är en årsredovisning som innehåller mycket text om deras 
miljöarbete, utan att det är en hållbarhetsrapport med en årsredovisning som egentligen inte 
innehåller så mycket då det mesta är flyttat till just hållbarhetsrapportsdelen. Detta gör den 
dock ännu mer innehållsrik då den även innehåller saker som inte är med i de föregående 
upplagorna som till exempel deras utvidgade fokus på vilket ansvar de har gentemot 
samhället. 
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6 Diskussion 
 
I detta kapitel kommer det analyserade resultatet att diskuteras. Detta kommer att göras 
utifrån tre begrepp som kommer att bidra till våra slutsatser och svar på studiens syfte och 
frågeställningar.  
 
Utifrån vår analys har vi kommit fram till att bolag kan använda sina frivilliga upplysningar 
på olika sätt. De sätt som vi framförallt tänker på är att bolag antingen kan använda de för att 
redogöra för årets händelser och verksamheten, för att marknadsföra sig, eller för att skapa, 
upprätthålla eller förbättra sin image och legitimitet som bolag. Därför kommer vi nu att föra 
vår diskussion utifrån dessa tre begrepp. 
 

6.1 Redogöra 
 
Både Kungälv Energi och Karlstads Energi använder en stor del av sina frivilliga 
upplysningar som en redogörelse för att kommunicera hur det har sett ut under året och i detta 
kan många aspekter innefattas beroende på vad som har varit aktuellt under året. De beskriver 
hellre vad som har hänt än vad som kommer att hända. Deras redogörande sätt gör att läsaren 
får ta del av mycket information och på så sätt får en annan insyn i bolaget. Utan en sådan 
insyn kan det skapa en ovisshet bland intressenterna (Adams 1994) och öppenhet är också 
väldigt viktigt gentemot omgivningen (Bukh, Nielsen, Gomsen & Mouritsen 2005). Detta 
tyder på att det finns en transparens hos båda bolagen som gör att deras redogörelser uppfattas 
som trovärdiga vilket tidigare forskning påpekar (Henderson 2004). Vi anser att båda bolagen 
vill ha en öppenhet gentemot sina intressenter och använder gärna årsredovisningen som ett 
kommunikationsverktyg för att redogöra och lyfta de händelser som de anser är viktiga. De 
händelser som båda bolagen oftast väljer att redogöra för är deras samhälls- och miljöansvar 
och deras framtidsplaner handlar också i största mån om detta. Med detta fokus på att 
redogöra antar vi att de uppfattar sina intressenter som nyfikna och intresserade av vilket 
ansvar bolagen tar primärt för kommunen men också sekundärt för hållbarheten globalt. 
 
För Karlstads Energi har deras användning av de frivilliga upplysningarna som en redogörelse 
inte förändrats avsevärt under den här tioårsperioden, förutom att deras årsredovisningar från 
2014-2017 är mer informationsrika än tidigare upplagor. Kungälv Energi har som sagt också 
använt sina frivilliga upplysningar som redogörelse, men det är svårare att se en tydlig trend 
av att deras årsredovisningar blir mer informationsrika, även om de senaste årens upplagor 
tyder på det. Här syftar vi framförallt på 2011 och 2012 som inte innehåller några frivilliga 
upplysningar men även på 2015 som vi har uppfattat som mindre redogörande. Båda bolagen 
har genom hela tioårsperioden varit redogörande i sina årsredovisningar och detta tror vi inte 
kommer förändras framöver. Däremot är det möjligt att det blir ett ännu större fokus på 
hållbarhet, då båda bolagens senaste upplagor har ett större fokus på detta än tidigare 
upplagor. Ett exempel på detta är Karlstads Energis årsredovisning från 2017 där 
hållbarhetsredovisningen har större omfång än vad själva årsredovisningen har.  
 
Genom hela tioårsperioden har bilder använts för att förtydliga och förklara vad som 
redogörs. Att använda bilder för att förtydliga är något som har blivit en stor del av 
kommunikationen idag och för att kunna förtydliga sina redogörelser kan en bild ha stor 
betydelse. För även om det är texten som ger mest information kunskapsmässigt så bidrar 
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kombinationen av bild och text till förmågan att minnas vad som har kommunicerats 
(Hallberg 1992, s.113-117). Vi anser att användandet av bilder i årsredovisningarna har blivit 
bättre och bättre med åren och bilderna blir mer en del av att redogöra för deras miljöansvar 
men även för att visa på den lokalanknytning som båda företagen vill redogöra att de har. 
Eftersom vi även har noterat att årsredovisningarna numera är mer lättlästa och 
intresseväckande kan bilderna ha en stor bidragande roll till detta då de bidrar till att 
förtydliga det som står i texten, samtidigt som texten uppfattas som mer lättläst när man har 
bilder emellanåt. Något som vi anser att Karlstads Energi har gjort bättre än Kungälv Energi 
är användningen av tabeller och diagram för att förtydliga det som de skriver om. Detta hade 
Kungälv bara med i en liten utsträckning i början av tioårsperioden för att sedan frångå det 
helt. 
 

6.2 Marknadsföra 
 
Både Kungälv Energi och Karlstads Energi använder sina frivilliga upplysningar som ett sätt 
att marknadsföra sig som ett miljömedvetet bolag som arbetar för att kommunen ska 
utvecklas. Däremot försöker de inte att locka sina kunder genom att presentera priser på sina 
tjänster med mera i sin årsredovisning utan förklarar snarare vad deras olika affärsområde 
avser. Eftersom varken Kungälv Energi eller Karlstads Energi verkar använda sina frivilliga 
upplysningar för att presentera sina priser med mera kan man anta att de använder andra 
kommunikationsverktyg för att göra det, då elpriset säkert är en viktig faktor för många 
kunder. Detta skulle till viss del kunna tala emot tidigare forskning som säger att 
årsredovisningar har gått från att vara ett traditionellt redovisningsverktyg till att bli mer 
kund- och marknadsorienterade (Parker och Gould 1999; Guthrie 1998). 
 
Om Kungälv Energi och Karlstads Energi skulle använda sig av årsredovisningen för att 
marknadsföra sina priser hade deras årsredovisningar behövt bli mer riktade mot kunden. 
Även om vi till största del anser att årsredovisningarna inte är riktade mot kunder så finns det 
ändå delar där det blir uppenbart att de tänker på kunden i sina årsredovisningar. Detta baserar 
vi på att även om de skriver väldigt lite om det, så har det ändå funnits med till viss del. Detta 
har också varierat från år till år då vissa år har varit mer inriktade på kunden än andra. Bland 
annat kan vi se en tydlig inriktning mot kunden som målgrupp i årsredovisningen som 
Kungälv Energi publicerade år 2013. I denna årsredovisning har Kungälv Energi i huvudsak 
haft intervjuer med kunder till bolaget och detta anser vi vara ett sätt för att locka nya kunder 
att välja Kungälv Energi som elbolag med hjälp av befintliga kunders åsikt gällande företaget. 
I det här fallet har Karlstads Energi framförallt i de tidigare årsredovisningarna även använt 
sig av bilder på människor i vardagssituationer som skulle kunna föreställa deras kunder. Det 
visar på att de har förstått betydelsen av att använda bilder i kommunikationen för att beröra 
läsaren på ett känslomässigt plan för att kunna väcka deras intresse av vad de ser då bilder i 
sig har en större förmåga än vad text har att väcka ett intresse hos läsaren (Bergström 2012, 
s.156). 
 
Bilder är också viktigt på det sättet att det ger ett mycket snabbare intryck än vad en text gör, 
samtidigt som en kombination av bild och text ökar människans förmåga att minnas 
informationen som kommuniceras (Hallberg 1992, s.113-117). I en årsredovisning spelar 
framsidan en stor roll för att väcka läsarens intresse. Detta är något som både Kungälv Energi 
och Karlstads Energi har blivit bättre på senare år att utnyttja då de har gått från en period där 
de främst använder sig av illustrationer till att istället använda sig av intresseväckande 
fotografier på bland annat miljö och natur. 
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6.3 Image och legitimitet 
 
Den tredje vinkeln gällande på vilket sätt de använder sina frivilliga upplysningar för att 
kommunicera är för att skapa, upprätthålla eller förbättra sin image och legitimitet. Detta är 
något som både Kungälv Energi och Karlstads Energi använder sina frivilliga upplysningar 
mycket till. Vi anser att det är viktigt för ett bolag att ha legitimitet när man verkar på den fria 
marknaden för annars kan kunderna väljer ett annat bolag istället. Här kan kommunikationen 
genom de frivilliga upplysningarna användas för att minska den informationsasymmetri som 
uppstår mellan bolaget och dess intressenter och på så sätt skapa legitimitet (Prince & 
Dwivedi 2013). 
 
Som elbolag betyder givetvis miljön mycket för deras legitimitet. Därför är det inte konstigt 
att de båda bolagen fokuserar så pass mycket på att kommunicera ut deras miljö- och 
samhällsansvar. Detta kan även omfatta andra bolag i branschen men för att kunna dra den 
generaliserade slutsatsen krävs en mer omfattande studie än denna. Med det sagt kan man 
ändå se att både Kungälv Energi och Karlstads Energi fokuserar ännu mer på vilket ansvar de 
har i de senare årsredovisningarna där Karlstads senaste upplaga är den som handlar mest om 
detta då hållbarhetsredovisningen är uppdelad i avsnitt efter deras olika ansvar. Detta skulle 
kunna innebära att bolagen mer och mer förstår betydelsen av image och legitimitet för att 
klara av att konkurrera på den fria marknaden. 
 
För att bibehålla sin image som är det viktigt att använda sig av bilder i sin årsredovisning 
som påminner användaren av det som företaget står för. Här tycker vi att framsidan har en stor 
betydelse eftersom den är det första som användaren ser av årsredovisningen. Det är även 
viktigt att kunna sticka ut och vara speciell i den mängd av årsredovisningar som finns idag 
och detta anser vi att kan göras med hjälp av just framsidan. Att ha en framsida som speglar 
vad man vill få sagt i årsredovisningen menar vi att Kungälv Energi verkligen tar fasta på när 
de använder sig av motiv på miljön i de flesta av sina årsredovisningar och de sticker även ut 
när de använder sig av en text på framsidan som också speglar av sig i årsredovisningens 
innehåll. Detta menar vi även att Karlstad gör efter 2014 då de också börjar använda 
miljömotiv på sina framsidor, vilket visar tydligt för användaren vad den kan förvänta sig när 
årsredovisningen blir läst. Genom att använda bilder kan bolagen ge läsaren en känsla vilket 
kan vara av betydelse för bolagets legitimitet och eftersom människan idag uppfattar bilder 
snabbare än text (Hallberg 1992, s.113-117).  Av denna anledning är det bra att använda sig 
av bilder i sin årsredovisning vilket både Kungälv Energi och Karlstads Energi gör i större 
delen av årsredovisningarna under den undersökta perioden även om antalet bilder varierar. 
Eftersom båda bolagen verkar på en bransch som påverkar miljön kraftigt kan de genom 
bilder på miljön skapa ett förtroende om att de väljer att ta sitt ansvar och därigenom även 
höja sin legitimitet.  
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7 Slutsatser 
 
I slutsatserna kommer vi avslutningsvis att sammanfatta svaren på våra frågeställningar som 
leder fram till syftet med studien. Avslutningsvis kommer vi ge förslag på vidare forskning. 
 
Vi har utifrån den här studien kommit fram till att de kommunala bolag som utgör studien 
använder de frivilliga upplysningarna i sina årsredovisningar i huvudsak på tre sätt, vilka är 
att redogöra, marknadsföra och för att skapa, upprätthålla eller förbättra sin image och 
legitimitet. Av dessa kan man tydligt se att de främst använder dem för att redogöra och för 
att upprätthålla sin image och legitimitet. Dessa resultat är dock inte generaliserbara för alla 
kommunala bolag som verkar på den fria marknaden. Det hade krävts en mer omfattande 
undersökning på fler bolag och branscher för att kunna göra den generaliseringen.  
 
De utvalda bolagen har lagt mycket arbete på sina frivilliga upplysningar även om vissa år har 
varit mindre omfattande. Utformningen av årsredovisningarna har varierat över åren, men vi 
skulle ändå påstå att båda bolagen har använt sig av ett klassiskt sätt att kommunicera med 
text men även lagt till mer och mer ett modernt sätt att kommunicera då de har inkluderat 
bilder i sina årsredovisningar.  
 
Bolagens sätt att främst använda de frivilliga upplysningarna för att redogöra och upprätthålla 
sin image och legitimitet har inte förändrats under den här perioden. Vad som däremot har 
förändrats är att de frivilliga upplysningarna under den här perioden blivit mer 
informationsrika och detta är något som stämmer överens med tidigare forskning som vi har 
presenterat i vår inledning. För att lyckas med att hålla årsredovisningarna intresseväckande är 
det viktigt att följa med i utvecklingen då vad som är intressant förändras. Detta är något som 
båda bolagen på ett kreativt sätt har lyckats med då årsredovisningarna har blivit både mer 
lättolkade och intresseväckande. Detta har de bland annat lyckats med genom sin ökade 
användning av bilder.  
 
Den här studien har bidragit till att ta reda på vilket sätt två kommunala bolag använder sig av 
de frivilliga upplysningarna. Det vi slutligen har kommit fram till är att det inte skiljer 
speciellt mycket mellan de kommunala och privata bolagens sätt att kommunicera genom de 
frivilliga upplysningarna. Tidigare forskning har precis som oss kommit fram till att de 
frivilliga upplysningarna bland annat används för att skapa en bättre image och öka 
legitimiteten, att bilder gör årsredovisningen mer lättolkad och intressant och att de frivilliga 
upplysningarna ger en mer heltäckande bild av bolaget. 
 

7.1 Förslag till vidare forskning 
 
Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att välja att undersöka kommunala elbolags 
årsredovisningar före och efter att marknaden avreglerades 1996 för att ta reda på om de har 
förändrat sitt sätt att kommunicera genom sin årsredovisning efter att avregleringen infördes. 
Det skulle också kunna vara intressant att välja en längre undersökningsperiod än tio år för att 
titta på förändringar över en längre period. Eftersom att det har gjorts liknande studier med 
privata företag skulle det också kunna vara intressant att jämföra hur offentliga och privata 
företag kommunicerar genom sina årsredovisningar. Ett annat förslag skulle kunna vara att 
göra en liknande undersökning på kommunala bolag i andra branscher för att se hur de 
kommunicerar genom sin årsredovisning. 
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9 Bilagor  
 
B1 Kodschema 
 
Innehåll  

• Förändring över åren  
Vad har förändrats över årens gång, har fokus skiftat? finns det saker som har 
tillkommit eller tagits bort? Vi räknar antalet sidor som varje årsredovisning består av 
för att se omfånget. 

• Framtidsplaner  
Vad har företagets för framtidsplaner och hur beskriver de dem?   

• Samhällsansvar  
Tar de upp någonting om samhällsansvar, finns det information om deras roll i 
samhället? 

 
Layout  

• Antal bilder  
Vi räknar antalet bilder och ser över tid om antalet har ökat respektive minskat. I antal 
bilder räknas även framsida och baksida.  

• Framsidans utseende  
Stämmer framsidan överens med innehållet, väcker den intresse till att öppna 
årsredovisningen? Vad vill de förmedla?   

 
Användarvänlighet  

• Läsbarhet  
Här granskar vi textens språk och läsvänlighet med hjälp av en tabell med tre olika 
nivåer; Lätt, medelsvår. Detta utifrån vår egen uppfattning och kunskapsnivå.  

• Intresseförmåga  
Här bedömer vi hur företaget väcker intresset hos läsaren utifrån vår egen uppfattning 

 
 

 
 
 
 
 



 

B2 Kodning 
 
Tabell 1. Innehåll Kungälv  
År Förändring över tid Framtidsplaner Samhällsansvar 

2008 Mycket bilder, omfattande 
redovisning med både vd-
ord, kunder i fokus och även 
medarbetarna, har med 
resultat tidigt i ÅR 

Uppförande av 
vindkraftverk, bli ett 
komplett energibolag med 
lokal förankring, vill kunna 
fakturera både el, bredband 
och värme på samma 
faktura, bli ett komplett 
energibolag 

Kopplat ihop centrala 
fjärrvärmenät med 
Göteborg Energis nät. 
Eldning med miljövänligt 
biobränsle i Munkegärde- 
anläggningen,  

2009 Mycket bilder på miljön i 
Kungälvs olika delar, 
miljöaspekten viktigt i denna 
årsredovisning, ingående 
förklaringar om vilka de är 
och vad de levererar, mycket 
kundfokus, medarbetare med 
i årsredovisningen även detta 
år men med mer fokus, 
varumärkesarbete, ny grafisk 
profil 

Mål om att vara det lokala 
energibolaget och att vara 
enkla för sina kunder. 
Arbetar aktivt med dina 
kärnvärden, trygghet, 
utveckling och 
tillgänglighet för att bli bra 
rustade inför kommande 
decennium, en lokal Tv-
kanal i Kungälv, fortsatt 
utbyggnad av fjärrvärme, 
satsningar på att sälja 
elhandel under 2010  

Vill tillhandahålla trygga, 
energieffektiva och 
klimatsmarta lösningar 
för energi och 
infrastruktur i Kungälv, 
satsar på att maximera 
driftsäkerhet och 
vädersäkra elnät, arbetar 
för en hållbar framtid i 
kommunen, satsar på 
fjärravlästa elmätare år 
alla, spillvärme från 
Göteborg Energi, sänkt 
temperatur i returledning 
→ minskad driftkostnad, 
bra för miljö 

2010 Utvecklat en nyhet som är 
elhandel, VD-ord är med och 
även en beskrivning av de 
olika delarna inom Kungälv  
 

Fri tillgång till sin 
mätarställning på nätet, 
dubbla antalet kunder, 
etablera vindkraftverk, 
leverera fler energitjänster, 
öka kundnöjdheten 

All elproduktion 
förnybar, bygga ut egen 
elproduktion, bli mer 
lokala och en motor i 
lokala utvecklingen 

2011 Markant skillnad från året 
innan, består endast av en 
förvaltningsberättelse och 
inte någon annan 
information.  

Nöjdare kunder, leverera 
fler energitjänster, utveckla 
framtidens 
värmeproduktion i 
Kungälv, 

Vädersäkringen av 
elnätet har bidragit till 
mindre avbrott 

2012 Samma som året innan, finns 
inget annat än 
förvaltningsberättelse, till 
skillnad från året efter där de 
inkluderat mycket annat.   

Bolaget vill bli mer aktiva 
inom social medier. Ser 
över möjligheten till ett 
utökat regionalt samarbete 
inom stadsnät 

Både färre och kortare 
avbrott för kunderna, 
jobbar aktivt med 
samhällets hållbara 
utveckling och att öka 



 

verksamheten, Ser över 
framtidens 
värmeproduktion i 
Kungälv 

kundernas livskvalitet i 
vardagen, vädersäkring 
av elnätet 

2013 Börjat fokusera mer på 
kunden och haft bilder med 
på kunder och intervjuer, lagt 
till VD har ordet igen efter 
uppehåll på två år. fokus på 
kunden 

Se över framtidens 
värmeproduktion i 
Kungälv, fortsätta investera 
i vädersäkring, se till att 
det finns fler laddstationer 
för elbilar i kommunen 

Vädersäkra elnät, 
pengarna som betalas av 
Kungälv stannar i 
Kungälv, levererar 100% 
förnybar el, införskaffat 
två elbilar, fler 
laddstationer, ingen 
vinstmaximering, hellre 
bidra till utvecklingen 
mot ett långsiktigt 
hållbart samhälle, 
minskad 
energianvändning 

2014 Mycket fokus på kunder 
även detta året i 
årsredovisningen, bilder på 
natur från Kungälv samt 
kunder till Kungälv Energi, 
VD-ord är med, beskrivning 
av affärsområden och året 
som gått, använder samma 
kunder som förra året i 
årsredovisningen 

Fortsätta utvecklingen med 
kontakten med kunden, 
stora satsningar på fiber i 
Kungälvs kommun, 
påbörjar ett 
uppgraderingsarbete som 
kommer fortgå över de 
närmsta åren, till 2020 vill 
de att 9+% av Sveriges 
befolkning 
(kungälvsborna) ska ha 
tillgång till 100Mbit, 
fortsatt övertagande av 
fiberföreningar 

Vill vara en del av 
Kungälvs utveckling och 
underlätta för både 
boende och företagare, 
tagit ett stort kliv 
gällande utvecklingen av 
fiber, en del av 
lokalsamhällets 
utveckling, fortsatt 
vädersäkring, Vindrosen 
byggdes ett 
vindkraftverk, gratis 
uppladdning till elbilar i 
deras snabbladdare i 5 år, 
positiv inverkan på 
miljön med utbyggnaden 
av fjärrvärme 

2015 fortfarande en trend där 
bilderna handlar om 
Kungälvs natur, både kunden 
och företagare i fokus, börjar 
med att VD har ordet, här 
börjar mycket fokus på 
miljöfrågorna och använder 
uttryck som “grön tråd” mm. 
Bilder på medarbetare och 
kunder  

ett spännande projekt där 
de kan se om de går att 
producera biogas ut 
hästgödsel och matavfall, 
ökar engagemanget 
gällande elbilar och 
solceller, börjat med 
“Kungälvs energiskola” för 
att hela tiden ha en grön 
tråd. fortsätta med Kungälv 
Energi-dagen  

ökat intresse av elbilar, 
fortsatt utveckling av 
biogas, vill minska deras 
miljöpåverkan, ta ansvar 
att fler får jobb och att 
alla är med i 
utvecklingen, 100% 
förnybar energi, stora 
investeringar i 
vädersäkring fortsätter 
7% ökning av 
fjärrvärmekunder under 
året, gratis laddning i 



 

snabbladdaren till elbilar 
till 2020  

2016 VD-ord med allas lika värde 
och att alla ska vara med 
ingen ska vara utanför, bilder 
fortsätter vara på Kungälvs 
miljö och liknande, kunden i 
fokus också denna 
årsredovisning, mycket fokus 
på vad som levererades  

Kungälv Energis mål är ett 
fossilfritt Kungälv, 
satsningar på solceller, 
vindkraft, fjärrvärme och 
biogas, investera i elnätet 
för att trygga 
elleveranserna, fortsatt 
engagering i elbilar och 
laddstationer, 
solcellskoncept med 
försäljning av 
solcellslösningar till 
konsument och företag  

Bra och snabb fiber till 
alla, ett bidrag till digital 
delaktigheten, 
fjärrvärmen är bra för 
både Kungälv, naturen 
och kunden, vill aktivt 
bidra till Kungälvs 
hållbara utveckling, allt 
dem gör idag ska vara bra 
för framtiden, fossilfritt 
Kungälv skapat en 
bilpool med elbilar, och 
biogasbilar, 
solcellsanläggning av 
byggts  

2017 Fortsätter på temat med 
miljön och bilderna är 
mycket miljö samt djur i 
denna årsredovisning, miljön 
genomsyrar detta året och 
man pratar mycket om både 
framtidsplaner och saker som 
man arbetar med effektivt 
hela tiden, Mycket fokus på 
Kungälv som kommun, 
särskilt stolta över 
fjärrvärme, solcellsfältet och 
vindkraften, tips till vad man 
som privatperson kan göra  

Bredbandsnät och fiber för 
alla, vill driva 
digitaliseringen, laddning 
för elbilar, solceller för 
både hyresgäster och 
villaägare, sponsring till 
lokala föreningar, bättre 
belysning, fortsatt studie 
om att producera biogas 
genom hästgödsel och 
matavfall, mål om ett 
grönt, livskraftigt Kungälv, 
fortsatt arbete med 
fossilfritt Kungälv, 
kommer bygga 49 
laddstolpar med bidrag från 
klimatklivet, planer på att 
bygga solceller på 
Munkegärdsfältet, hyra ut 
solceller  

Påverkar skogen, 
vattendragen, luften, 
ängarna mm positivt 
enligt VD, hållbarhets 
stor betydelse i denna 
årsredovisning, 
mathivation, som 
engagera ungdomar i 
matematik, mer solceller 
i Kungälv, kopplar upp 
fler prylar, tex soptunnor, 
vägmärken mm, fler 
laddstolpar, bygger ut 
miljövänlig fjärrvärme, 
startat ett samarbete med 
See Green, Mycket tips 
för att påverka miljön 
positivt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Tabell 2. Innehåll Karlstad  

År Förändring över tid  Framtidsplaner Samhällsansvar 

200
8 

Intervju med VD, 
affärsidé och vision, 
vill vara kundernas 
bästa val, intervjuer 
med kunder. 
Arrangerade bilder 
på 
vardagssituationer. 

Många stora projekt 
och utmaningar 
framför sig. 

VärmlandsEl, miljö som ledord in i 
framtiden, renhållningsarbetet, 
ägardirektivet, lokalanknytning, 
värdeord, invånarna 
 

200
9 

Värdeord, 
medborgarägt, 
jämställdhet och 
mångfald, inga 
intervjuer med 
kunder. 

Funderar på att börja 
sälja fjärrkyla då det 
gynnar miljön. 

VärmlandsEl, mycket miljö, 
renhållningsarbetet, lokalanknytning, 
medborgarägt, vision, värdeord. 

201
0 

Mer inriktade på att 
locka kunder än 
innan. Visar upp 
fördelarna med dem, 
t.ex. att de blivit 
utsedda till landets 
bästa elhandlare, 
rekordförsäljning 
och nya spännande 
planer. Bilder på 
deras anläggningar, 
medarbetare och 
bilder på människor 
i deras vardag. 

Vill kunna utöka den 
biobränslebaserad 
kraftvärmeproduktion
en i 
fjärrvärmesystemet 
för att minska 
produktionskostnaden 
och miljöpåverkan. 
De vill även bygga ut 
fjärrkylasystemet. 

VärmlandsEl gynnar Värmland och 
miljön, renhållningsarbetet, 
lokalanknytning, medborgarägt, vision, 
värdeord. 
 

201
1 

Inte speciellt 
inriktad på att locka 
kunder, utan mer 
som innan när de 
mer visade upp sin 
lokalanknytning och 
miljöarbete. 

Erbjuda fjärrkyla till 
kunderna i de centrala 
delarna av staden. 
Bygga ett nytt 
biobränslebaserat 
kraftvärmeverk. Bli 
fria från fossila 
bränslen. Fortsätta 
öka antalet kunder 
och volymen. Se till 
att öka andelen 
kvinnliga 
medarbetare. 

Vision, värdeord, ny miljösatsning, 
jämställdhet och mångfald, 
renhållningsarbetet, lokalanknytning, 
medborgarägt. 
 



 

201
2 

Ingen intervju med 
vd, utan VD-brev 
istället. Skriver om 
sitt rekordresultat 
för elhandeln och 
hur de arbetat för att 
fler ska teckna avtal 
på webben. Skriver 
att det nu är möjligt 
för privatkunder 
med rörligt pris att 
bli fakturerade på 
timbasis, men att de 
i kommunikationen 
varit tydliga med att 
kunder som väljer 
detta utsätter sig för 
en större risk, inte 
minst när det råder 
effektbrist i 
kraftsystemet. 
Skriver om 
medarbetarnas 
villkor. Inte så 
mycket om att de är 
ett med invånarna.  
 

Fullfölja 
kraftvärmeprojektet 
på ett bra sätt, få till 
en regional 
rötningsanläggning 
för matavfall, starta 
upp 
fjärrkylaverksamheten 
och sjösätta en ny 
prismodell för 
fjärrvärmen. 

Medarbetarnas villkor, 
renhållningsarbetet, ny miljösatsning, 
inte så mycket om att de är ett med 
invånarna. 
 

201
3 

Mer fokus på 
miljön. Inte så 
mycket fokus på att 
locka kunder, trots 
att de tappat kunder. 
Skriver om sitt 
rekordresultat, nöjda 
kunder och 
medarbetarnas 
villkor. Bilder från 
olika utemiljöer på 
deras anläggningar, 
medarbetare och på 
människor i deras 
vardag.  

Ursprungsmärka all el 
från förnybara 
energikällor. 

Medarbetarnas villkor, vision, 
renhållningsarbetet. 
 

201
4 

Mycket fokus på 
miljön och att deras 
värmeproduktion 
blir fossilfri. De 
beskriver hur de 
placerar Karlstad i 

Nämner inga 
framtidsplaner. 

Miljömärkning, renhållningsarbetet, 
jämställdhet och mångfald. 
 



 

framkant när det 
gäller miljön. 
Skriver att de är ett 
av de mest omtyckta 
elbolagen. Ser 
miljömärkningen 
som en anledning 
till att de lyckades 
bryta trenden med 
tappade kunder. 
Jämställdhet och 
mångfald. 
 

201
5 

Mer kundfokus då 
de skriver att deras 
kunder är bland de 
nöjdaste i landet och 
att kunderna har 
bilden av dem som 
en 
samhällsaktör, 
Med deras framsida 
och övriga bilder 
vill de kanske 
förmedla att de 
tänker på miljön. 
Extern miljörevision 
som visar vad de har 
betytt för det 
minskade 
koldioxidutsläppen.  
 Skriver om det 
sänkta elpriset och 
deras 
textilinsamling. 
 

Långsiktigt mål att 
minska 
miljöpåverkan. 
Kommunicera 
resultatet av deras 
klimatbokslut för att 
ytterligare förstärka 
bilden av fjärrvärme 
som det 
uppvärmningsalternati
v som har flest 
miljöfördelar. De vill 
öka källsorteringen av 
förpackningar och 
tidningar för att nå 
kommunens mål på 
45 procent. För att 
uppnå målet har de 
börjat planera för hur 
de kan förändra 
insamlingssystemet. 
 

Beskriver sig som en samhällsaktör, 
extern miljörevision, 
renhållningsarbetet, textilinsamling. 
 

201
6 

Skriver om den 
växande och 
hållbara staden. 
Använder ord som 
klimatbokslut och 
kompetensförsörjnin
g. Bara bilder på 
naturen. 

Arbeta för att bli 
certifierade som 
”Schysst elhandlare”. 
Fortsätta att minska 
sin miljöpåverkan och 
öka återanvändningen 
inom fler områden. 

Mycket om deras miljöarbete, den 
växande och hållbara staden, 
textilinsamling, 
renhållningsarbetet, kompetensförsörjni
ng. 
 

201
7 

Årsredovisningen är 
integrerad i 
hållbarhetsrapporten

Fossilandelen ska 
vara högst 
0,5  procent i 

Hållbarhet som viktigaste drivkraft, 
miljöansvar, socialt ansvar, ekonomiskt 
ansvar, riskhantering, 



 

. Skriver att 
hållbarhet som 
viktigaste drivkraft 
och om miljöansvar, 
socialt ansvar, 
ekonomiskt ansvar, 
riskhantering, Det 
mesta flyttat från 
årsredovisningen till 
hållbarhetsrapporten
, men 
renhållningsarbetet 
är kvar. Bilder på 
naturen och 
stadsmiljö. 

fjärrvärmesystemet. 
Arbeta för en fossilfri 
avfallsinsamling. 
  

renhållningsarbetet. 
 

 
Tabell 3. Layout Kungälv  

År Antal 
bilder  

Framsidans utseende 

2008 40 Bild på 5 kvinnor som hoppar och har mycket glädje, vill visa att de finns 
glädje inom Kungälv Energi  

2009 21 En ritad bild med ett blad och en glödlampa som finns i deras logga, inte så 
påhittigt utan mer enkelhet fokuserar mer på insidan 

2010  20 Detta året har de också endast en ritad bild lite annorlunda från året innan 
men väldigt enkel framsida 

2011  4 Även här en ritad bild men ännu enklare än året innan väldigt tråkig och 
förmedlar inte speciellt mycket  

2012  5 En bild på träd och sol lite mer inbjudande än tidigare tre år visar mer liv 

2013 14 Bild på en av deras kunder som står och sliper ett par skridskor, visar att de 
bryr sig om kunden och sätter dem i fokus 

2014 14 en bild på havet, stillsamt och tryggt visar en trygghet och har även en text 
där de står ”Vad driver dig?” för att väcka läsarens intresse att fortsätta och 
öppna ÅR  

2015 12 Också en bild på havet men med lite klippor, visar stillsamhet och trygghet 
och har även här texten ”Vad driver dig”, samma koncept som året innan men 
lite annan bild  

2016 12 en bild på ett bibliotek i Kungälv som har mycket belysning och detta visar 
på värme och trygghet vilket de också vill förmedla med en kompletterande 
text där det står välkommen in i värmen.  

2017 19 En bild på en äng med lite små blå blommor och en dimma med lite träd i 
bakgrunden signalerar att de tänker på miljön och med texten vår plats på 



 

jorden och lite om hur vi förvaltar den leder till att de vill visa att de värnar 
om miljön och tar sitt ansvar om den 

 
 
Tabell 4. Layout Karlstad  

År Antal 
bilder 

Framsidans utseende 

2008 24 Bild på en av deras anläggningar med olika färger i bakgrunden. Vill kanske 
visa upp sin anläggning och väcka intresse. 

2009 18 En bakgrund i olika blå nyanser där det står Årsredovisning 2009 och med 
loggan uppe i högra hörnet. Väcker inget speciellt intresse och de verkar inte 
vilja förmedla något med den. 

2010 19 Orange framsida där det står Årsredovisning 2010 i gult och loggan i hörnet. 
Innehåller genomgående den färgen och andra färger. Väcker inget speciellt 
intresse och de verkar inte vilja förmedla något med den. 

2011 17 Samma som 2010, men blå bakgrund 

2012 16 Samma som 2010 och 2011, men grön bakgrund. 

2013 17 Ny utformning på framsidan med loggan högst upp i mitten. Egentligen lika 
intetsägande. 

2014 18 Framsida med bild på deras nya biobränsleeldade kraftvärmeanläggning som 
de kanske vill visa upp. Den stämmer överens med övriga innehållet då de 
har flera bilder på andra delar av sin verksamhet. 

2015 19 Framsida med en blå himmel där året står skrivet som ett moln. Även 
innehållsförteckningen har den bakgrunden. I det övriga innehållet har de 
andra bilder tagna i utomhusmiljöer. Vill kanske förmedla att de tänker på 
miljön. 

2016 20 De fortsätter på naturtemat där framsidan och innehållsförteckningen består 
av natur. Även det övriga innehållet har bilder på naturen. Vill kanske 
förmedla att de tänker på miljön. 

2017 23 De fortsätter på naturtemat där framsidan består av en bild på naturen med 
stadsmiljö på längre håll. Även det övriga innehållet har bilder på naturen 
och stadsmiljö. Vill kanske förmedla att de tänker på miljön även i staden. 

 
 

Tabell 5. Användarvänlighet Kungälv  

År Läsbarhet Intresseförmåga 

2008 medel ointressant 



 

2009 lätt intressant 

2010 lätt  intressant 

2011 svår ointressant  

2012 svår  ointressant  

2013 svår intressant 

2014 lätt mycket intressant 

2015 medel intressant  

2016 lätt mycket intressant  

2017 lätt mycket intressant  
 
 
 
Tabell 6. Användarvänlighet Karlstad  
 

År Läsbarhet Intresseförmåga 

2008 medel intressant 

2009 medel intressant 

2010 medel ointressant  

2011 medel  intressant  

2012 medel intressant  

2013 medel intressant  

2014 lätt mycket intressant  

2015 lätt intressant 

2016 lätt mycket intressant 

2017 medel  mycket intressant 



 

B3 Bildexempel på framsidor  
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