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Purpuse:   The aim was to explain whether actions and discussions in 

    companies sustainability reports forms repeated patterns 

    of shared actions and diskussions. And furhtermore how 

    that eventually forms a CSR-logic, and how that CSR-logic 

    appear and change over time. 

 

Methodology:   Qualitative content analysis of four companies external 

   reports from the 21st century and compared to each 

   other to the year of 2013.  

Theoretical perspective:  The study has been based on theory about institutional 

   change and CSR. Additional information is taken from 

   legitimacy and stakeholder theory.   

Empirical fundation:  The empirical data was taken from external reports of 

   four companies in the Swedish energy sector where a 

   discussion and work with CSR existed. 

 

Conclusions:   This paper shows that companies develop new set of 

    actions and discussions  with their CSR-work that form 

    patterns of shared actions and discussions. The study 

    concludes that the CSR-logic in the swedish energy sector 

    now includes more factors, partnerships and work with 

    the outside world.  
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1. Inledning 

Idag är CSR (Corporate Social Responsibility) något som nästan varje större företag i världen arbetar 

med och presenterar detta i olika externa rapporter (Frostenson m.fl, 2012). I det 

informationssamhälle där vi idag lever kan det ses som en självklarhet att företag ska arbeta och 

presentera sitt arbete med CSR för att bidra till en mer hållbar värld, men så har inte alltid varit 

fallet. Även fast CSR nu etablerats var det inte allt för långt tillbaka i tiden som många ställde sig 

kritiska till att företag skulle arbeta med CSR (Grankvist, 2012). En av de största kritikerna var Milton 

Friedman (1970). Friedman ansåg på 1970-talet att företag inte hade någon nytta av att arbeta med 

CSR, eftersom hans uppfattning var att företagen existerade för att generera avkastning åt ägarna 

och att CSR således var ett slöseri med företagets resurser. I takt med förändrade 

samhällsvärderingar, normer och ökade klimatdebatter har detta synsätt kommit att förändras 

(Frostenson m.fl, 2012; Grankvist 2012; Jutterström & Nordberg, 2013). Denna utveckling ledde till 

större fokus på företags ansvar gentemot omvärlden och i linje med det skapade FN ett årtionde 

senare en kommission för miljö samt utveckling, den så kallade Brundtlandskommission (Frostenson 

m.fl, 2012). Ur denna kommission upprättades en gemensam definition av hållbar utveckling som 

lyder;  

”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

Det är denna definition som CSR numera antas bygga på. Trots att företags ansvar bygger på samma 

definition existerar det olika syner på vad CSR egentligen omfattar. När man idag talar om CSR är det 

kanske främst miljöaspekten som diskuteras med tanke på det aktualiserade klimathotet (Sprinkle & 

Maines, 2010). Idén om CSR omfattar dock inte endast företagens ansvar för den miljömässiga 

påverkan de har på samhället utan även de ekonomiska, sociala och etiska delarna (Carroll, 1991.). 

Trots att Friedman (1970) hävdade att CSR motsatte sig vinstmaximering gentemot aktieägare 

existerar det numera empiriska bevis på att det finns en tydlig affärsnytta med socialt 

ansvarstagande(Brown & Forster, 2013; Husted & Salazar, 2006). Exempelvis visar Husted & Salazars 

(2006) studie på att företag som tar socialt ansvar numera kan sänka kostnader och sin 

riskexponering mot investerare och intressenter. Det är inte endast CSR som har utvecklats utan 

även rapporteringen av den. Idag är det inte ovanligt att företag presenterar sitt arbete med CSR i 

olika rapporter, så kallade sustainability reports eller hållbarhetsredovisningar. I dagens 

informationssamhälle kan dessa rapporter ses som något intressenter till företaget numera 

efterfrågar (Grankvist, 2012). Dock kan detta också ses som en paradox då Frostenson (2013) menar 

att företag ofta möts av misstro mot de hållbarhetsrapporter som företag faktiskt presenterar. 
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Kritiken som är riktad mot rapporterna gäller inte allt för sällan att det är ett sätt för bolagen att 

försköna sin verksamhet och söka legitimitet från sina intressenter (Epstein, 2008). 

Att söka legitimitet från intressenter gäller inte minst för bolag i de branscher som tenderar att ha en 

stor påverkan på miljön i dess dagliga verksamheter. Företag som exempelvis energibolag, gruvbolag 

och liknande branscher står ungefär för hälften av alla växthusgasutsläpp inom EU 

(Europakommissionen 2005). Därför kan det antas att arbetet med och rapporteringen av CSR blir en 

mer naturlig del i dessa företags dagliga verksamheter då det kan minska den negativa påverkan 

verksamheten har på samhället, alternativt försöker skönmåla dessa genom att ta socialt ansvar 

(Mahoney m.fl. 2012). Att branscher, exempelvis energisektorn, som påverkar sin omgivning 

presenterar hållbarhetsrapporter kan ses som naturligt för att de ska svara upp mot samhällets 

förväntningar i syfte att uppnå legitimitet (Deegan, 2002). 

Men vad är det som har gjort denna utveckling av CSR möjlig? Lauesen (2011) menar att en ökad 

globalisering har lett till en större spridning och homogenisering av arbetet med CSR. Det har 

exempelvis traditionellt sett funnits stora olikheter i hur amerikanska och europeiska företag arbetat 

med CSR, vilket förklaras med att det till stor del berott på politiska skillnader mellan länderna 

(Matten & Moon, 2008; Blindheim, 2015). Dessa skillnader har i och med en ökad globalisering till 

stor del suddats ut (Matten & Moon, 2008). Globaliseringen har tillsammans med en förändrad 

samhällssyn även skapat en större medvetenhet och spridning kring arbetsnyttan med CSR (Tan & 

Wang, 2011; Nobes & Parker, 2010). Det är dock inte enbart på internationell nivå som 

harmoniseringsprocesser gällande olika idéer förekommer, sådana exempel på homogenisering 

existerar även inom olika branscher världen över (Thornton, 2002; Moon, 2007). Att företag 

homogeniseras, alltså efterliknar varandra, på branschnivå kan förstås av att de verkar inom samma 

organisationsfält, där företag har liknande produkter, tjänster och intressenter (DiMaggio & Powell, 

1983). Detta antas bero på att företag I organisationsfält utsätts för liknande normativa och 

regulativa tryck då de samspelar med liknande aktörer. Då företag genom dessa påtryckningar 

tvingas eller väljer att agera på liknande sätt antas en homogenisering i branschen ske (DiMaggio & 

Powell, 1983; Lawrence, 1999). 

1.1 Problematisering 

Att arbetet med CSR har blivit mer homogeniserat världen över kan enligt forskning förklaras som att 

en logik har växt fram (Delmestri, 2009). Med en logik menas gemensamma handlings- och/eller 

diskussionsmönster i en specifik kontext, och idag skulle vi kunna säga att det finns flera logiker om 

CSR runt om i världen. Exempelvis visar Matten & Moons (2008) studie på att amerikanska företag 

till skillnad från Europeiska företag i större utsträckning arbetar med filantropisk CSR, vilket visar på 
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att det kan existera olika logiker i olika länder beroende på vilket land som studeras. Detta beror på 

att en logik, eller uttryck av gemensamma handlingar eller diskussioner, antas ha formats genom ett 

samspel mellan samhällets normer, värderingar i den specifika kontext som råder (Delmestri, 2009). 

Med antagandet om att logiker skapas beroende på den specifika kontext som studeras går det anta 

att logiker kring CSR inte enbart existerar på internationell nivå. Men även på nationell nivå och 

inom olika branscher (Thornton & Ocasio, 2008).  

Mycket av den tidigare forskningen om CSR har fokuserat på internationella skillnader och likheter 

kring hur företag arbetar med det (Matten & Moon, 2008). Den tidigare forskningen kring logiker har 

fokuserat på hur dessa ser olika ut beroende på vilken kontext och bransch som studeras (Thornton 

& Ocasio, 2008). Det har dock inte varit ett lika stort fokus på utvecklingen av CSR i specifika 

branscher för att på så sätt kartlägga hur CSR-logiken ser ut i sådana specifika kontexter. Tidigare har 

endast CSR som övergripande logiker i samhället och då främst på nationella och internationella 

nivåer studerats (Tan & Wang, 2011). Detta till trots att många av forskarna är eniga om att 

utvecklingen och uttrycket av logiker sker olika beroende på den specifika kontexten de figurerar i 

(Thornton, 2002; Delmestri, 2009).  

Tidigare forskning har främst fokuserat på institutionella logiker och hur dessa legat till grund för hur 

utvecklingen av en branschs handlingsmönster, influerats och således homogeniserats på grund av 

de institutionella logiker som råder i samhället (Thornton, 2002; Delmestri, 2009; Tan & Wang, 

2011). Exempelvis kan det konstateras att enskilda händelser, förändrade preferenser i samhället, 

globaliseringen och regelskapande organ varit med och bidragit till att arbetet med CSR 

homogeniserats, inte enbart internationellt utan även nationellt inom olika länder (Moon, 2007; Tan 

& Wang, 2011). Homogeniseringsprocessen som bidrar till att handlingar och diskussioner om CSR 

har kommit att bli gemensamma inom en specifik kontext går att förstå genom isomorfism 

(DiMaggio & Powell, 1983). Isomorfism innebär att företag inom specifika kontexter anpassar sina 

handlingar och diskussioner utifrån normativa, härmande, och tvingade faktorer. Då dessa faktorer 

är desamma inom en specifik kontext betyder det att företags resultat av anpassningen blir likt de 

andra aktörernas i samma kontext. Detta betyder dock inte att företag är en spegelbild av de 

faktorer som de anpassar sig efter, utan att de också skapar egna tolkningar utifrån dessa. På så sätt 

går det att se logiker som återkommande gemensamma handlings-och/eller diskussionsmönster, 

vilket skapats utifrån en homogeniseringsprocess där företag efterliknar varandra (Thornton & 

Ocasio, 2008). Dock är det inte alltid så att normativa, härmande och tvingade faktorer som 

DiMaggio & Powell (1983) beskriver leder till homogenisering, de kan även enligt Beckert (2010) i 

vissa fall leda till differentiering. Detta innebär att det inte är helt givet att en CSR-logik existerar i 

varje bransch.  
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Med antagandet om att globaliseringen har lett till en mer homogeniserad värld och så även en mer 

likartad syn på CSR bör det gå att se återkommande, gemensamma mönster i en specifik bransch vad 

gäller CSR (Matten & Moon, 2008). Detta eftersom att homogeniseringsprocesser som isomorfism 

sker i en specifik kontext, så som en bransch, utifrån de normer och värderingar som existerar i 

samhället (DiMaggio & Powell, 1983). Beckert (2010) visar dock på att de bakomliggande faktorerna 

till isomorfism inte alltid leder till homogenisering utan i vissa fall även till differentiering. Med dessa 

antaganden ställer vi oss frågan om det existerar ett gemensamt handlings- och/eller 

diskussionsmönster för hur företag i den svenska energibranschen arbetar med och diskuterar kring 

CSR? Om så är fallet, kommer den existerande CSR-logiken inom den svenska energibranschen och 

de gemensamma mönster som går att urskilja endast omfatta området miljö? Då energibolagens 

största påverkansområde enligt Europakommissionen (2005) är miljön. Eller är det möjligen så att 

den CSR-logik som existerar ger uttryck för fler av de faktorer som CSR består av? Det vill säga miljö-, 

ekonomiska-, sociala och etiska faktorer (Carroll, 1991).  

Med ovanstående diskussion i åtanke blir det intressant att studera hur företag i den svenska 

energibranschen diskuterar kring och arbetar med CSR. Kommer det i sådana fall vara möjligt att 

identifiera mönster av handlingar och diskussioner som återkommer hos specifika företag? Och 

kommer dessa handlingar och diskussioner över tid homogeniseras mellan företagen till 

återkommande gemensamma handlings- och diskussionsmönster? Om så är fallet borde en sådan 

gemensam utveckling indikera på att en CSR-logik existerar i den svenska energibranschen. Vidare 

kommer det vara intressant, givet att en sådan logik existerar, att kartlägga hur CSR-logiken ser ut 

och utvecklas under den tidsperiod som studeras. Detta på grund av att det inte finns något givet 

svar på hur en eventuell CSR-logik ser ut i den svenska energibranschen då det varierar beroende på 

den kontext som studeras. 

1.2 Frågeställning 
Går det att identifiera handlings- och diskussionsmönster, vilka mellan företagen homogeniseras till 

återkommande gemensamma mönster av handlingar och diskussioner? 

1.3 Syfte 

Denna studie syftar till att kartlägga handlings- och/eller diskussionsmönster kring CSR för att se om 

dessa homogeniseras till gemensamma och återkommande mönster av handlingar och diskussioner i 

den svenska energibranschen under 2000-talet. Detta kommer att göras för att se om det existerar 

en CSR-logik i den svenska energibranschen och hur den eventuellt har utvecklats. Studien syftar 

således till att bidra med en ökad förståelse kring hur homogenisering av CSR utvecklar och skapar 

den CSR-logik som eventuellt existerar i den svenska energibranschen.   
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2. Teoretisk Referensram 

Referensramens första del kommer att förklara CSR, legitimitet och intressenter för att ge en 

förståelse för begreppen och hur dessa påverkar företag och deras arbete med CSR. Den andra delen 

kommer genom institutionell teori belysa hur omvärlden påverkar och influerar företag och dess 

agerande.  

2.1 CSR 

Denna del syftar till att ge en övergripande bild av olika infallsvinklar och synsätt på CSR för att ge en 

förståelse till studiens empiriska grund. Dessa teorier och praktiker är således inget som studien 

kommer bygga sin analys om logiker på, utan istället vad studien kommer att analysera för att 

förklara förändringar i logiker. Vidare kommer avsnittet att förklara hur denna studie ser på CSR 

samt motivera det synsättet.  

2.1.1 Synsätt på CSR 

CSR är som det tidigare nämnts ett begrepp som etablerats i dagens samhälle (Frostenson m.fl, 

2012; Grankvist 2012; Jutterström & Nordberg, 2013). Det är dock ett abstrakt begrepp som kan ha 

olika innebörd för skilda individer. För vissa innebär CSR ett legalt ansvar, för andra är det att företag 

har ett etiskt ansvar (Garriga & Melé, 2004). När man idag talar om CSR är det ofta miljöaspekten 

som främst diskuteras med tanke på det naturklimat som existerar, där samhället förbrukar jordens 

resurser i en ohållbar takt. CSR är dock inte endast företags arbete för att uppnå en bättre klimat-

situation (Sprinkle & Maines, 2010). Det innehåller utöver miljön även ekonomiska och sociala 

aspekter som måste beaktas (Frostenson m.fl, 2012; Grankvist 2012; Jutterström & Nordberg, 2013). 

Dessa aspekter ingår också i TBL (triple bottom line) som Elkington (1999) tidigare presenterat. 

Tanken med TBL är att företag inte endast bör fokusera på den ekonomiska delen av verksamheten, 

vilket traditionellt sett har varit fallet.   

Carroll (1991) ger en övergripande bild över de beståndsdelar som CSR kan bestå av. Han beskriver 

CSR som en pyramid besående av fyra byggstenar, ekonomisk, legal, etisk samt en filantropisk del, 

alltså ytterligare en del än vad Elkingtons TBL består av. Den ekonomiska delen i Carrolls (1991) 

pyramid föreslås vara grundstenen i CSR vilken de andra byggstenarna vilar på. Argumentet grundar 

sig i ett antagande om att företag måste gå runt ekonomiskt för att kunna arbeta med CSR. Vidare 

innefattar den att företag ska vinstmaximera varje aktieandel, vara så lönsamma som möjligt, ha en 

stark konkurrerande position samt ha hög effektivitet vilket även Milton Friedman (1970) tidigt 

argumenterade för. Nästa del i pyramiden är den legala. Det ter sig självklart att företag måste verka 

inom lagarnas ramar och de minimumkrav som finns för att undvika bestraffningar. Den legala delen 

utgör således företagets regulativa spelplan och därmed också de reglerade ramar som företaget 
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måste hålla sig inom (Carroll, 1991). Den legala delen ses dock av vissa inte som "riktig" CSR. Matten 

& Moon (2008) argumenterar exempelvis för att CSR är det som företaget gör utöver det som är 

reglerat. Den tredje delen i pyramiden beskriver att företaget ska prestera och verka inom de 

normer som finns och i framtiden även kan finnas i samhället. Det är därför viktigt att ständigt 

utveckla sin verksamhet då nya trender och normer hela tiden dyker upp. Den fjärde och sista 

byggstenen är den filantropiska. Den kan förklaras genom att företag bidrar till samhället, förbättrar 

livskvalitet och gör saker utöver vad som förväntas utav dem vilket även beskrivs av Matten & Moon 

(2008) som "riktig" CSR. Arbete med filantropi kan exempelvis vara frivilliga välgörenhetsinsatser. 

Det ska dock poängteras att samhället inte uppfattar företaget som oetiskt om de inte skulle arbeta 

med sådana aktiviteter. Däremot uppfattas företag som väldig ansvarstagande om de gör det 

(Carroll, 1991). 

Garriga & Melé (2004) har på grund av att det finns många olika synsätt och teorier kring CSR försökt 

att kartlägga dessa. De argumenterar för att det finns fyra områden som teorier kring CSR kan 

klassificeras inom, den ekonomiska, politiska, interaktiva och etiska. Den ekonomiska teorin kring 

CSR kan även kallas för instrumentell och är lik Carrolls (1991) nedersta byggsten i pyramiden. Att 

den kallas instrumentell har och göra med att företag finns till för att skapa rikedom och fokus ligger 

således enbart på den ekonomiska delen. Sociala aktiviteter accepteras om, och endast om, 

företaget kan skapa ekonomiskt värde. Den andra teorin som är politisk fokuserar enligt Garriga & 

Melé (2004) på relationen mellan samhälle och företag samt företagets maktposition i samhället. 

Genom den makt och position som företag innehar får också företag ett ansvar gentemot samhället. 

Företaget måste använda den makt de har på ett ansvarsfullt sätt genom att delta i sociala 

angelägenheter. Den tredje och etiska teorin hävdar till motsats av den ekonomiska att CSR utförs på 

grund av att det är etiskt riktig utan något intresse av ekonomisk vinning. Eftersom samhället består 

av etiska värderingar kommer företag också att arbeta med CSR av etiska skäl (Garriga & Melé, 

2004). Den fjärde, interagerande infallsvinkeln ser till hur företag tar hänsyn till samhällskrav, vilket 

är ett måste då företag anses vara beroende av samhället för dess överlevnad. Även Deegan (2002) 

nämner att företag och organisationer kan upphöra att existera om de inte följer samhällets 

förväntningar och krav. Om företag följer de samhällskrav och sociala värderingar som existerar i 

samhället kommer de också uppnå legitimitet. I och med att samhällets värderingar inte är 

konstanta och hela tiden förändras är socialt ansvarstagande begränsat till tid och rum beroende på 

de normer och värderingar som existerar vid det tillfället. Det finns således ingen universell mall att 

utforma sitt CSR-arbete utefter eftersom normer och värderingar ständigt förändras och arbetet 

hela tiden måsta anpassas till dessa förändringar. Den etiska teorin fokuserar därför på upptäcka och 

svara på samhällets krav för att uppnå legitimitet och social acceptans (Garriga & Melé, 2004). 
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Som det nämnts ovan finns det ett antal synsätt och teorier kring hur man ser på CSR och vad det är. 

Studien kommer främst fokusera på Carrolls (1991) pyramid om CSR. Denna kommer ligga till grund 

för att analysera utvecklingen av CSR i energibranschen. Att studien inriktat sig mot Carrolls (1991) 

synsätt beror på att det tydligt går att urskilja flera nivåer av arbete med CSR. Det blir i 

analysavsnittet således tydligare att koppla utvecklingen av företagens arbete med CSR till denna 

pyramid. 

2.2 Legitimitet 

Studien har som tidigare nämnts inriktat sig mot den del av CSR som antar att företag måste ta 

hänsyn till de normer och värderingar som finns i samhället för att uppnå legitimitet. Eftersom 

legitimitet är en central del i en sådan process kommer detta avsnitt att beskriva olika synsätt på 

legitimitet och därefter också redogöra för hur denna studie väljer att se på legitimitet. 

Dowling & Pfeffer (1975) definierade tidigt legitimitet som den process där en organisation, antingen 

inbördes eller till ett överordnat system, rättfärdigar dess existens. Denna definition skiljer sig något 

från hur legitimitet definieras idag. Suchman (1995) utvecklade exempelvis en bredare definition. 

Han menade att legitimitet är en generaliserad uppfattning eller antagande om att ett företag är 

önskvärt, riktigt eller lämpligt inom vissa socialt konstruerade system av normer, värderingar, 

föreställningar och definitioner. Denna definition liknar även idén om legitimitet som ett socialt 

kontrakt. Det sociala kontraktet kan enligt Deegan (2002) ses som de normer och värderingar som 

existerar i samhället, vilka företaget förväntas följa. Om företaget bryter mot kontraktet 

argumenterar Deegan (2002) för att ett företags existens kan vara hotat och att de företag som inte 

lever upp till samhällets förväntningar får legitimitetsproblem. Att följa det sociala kontraktet kan 

dock i många fall vara problematiskt då dess innehåll och klausuler ofta är oklara i och med att det är 

svårt att identifiera samhällets förväntningar. Vidare menar Deegan (2002) att det sociala kontraktet 

består av dels en explicit del, vilket består av regler som företaget ska följa samt en implicit del som 

innehåller samhällets normer och värderingar. Samhällets förväntningar på företagen kommer enligt 

Thomas & Lamm (2012) influera individer att agera på ett visst sätt för att få legitimitet. Exempelvis 

genom att motstå eller implementera organisatoriska innovationer som hållbarhetsinitiativ. Att 

samhällets normer och värderingar gör att företag agerar på liknande sätt kan förklaras genom 

isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). Idén om isomorfism kommer att förklaras mer utförligt i 

avsnitt 2.2.3. 

Oavsett hur det definieras finns det enligt Suchman (1995) olika syner på legitimitet bland forskare. 

Det finns vissa som menar att den är strategisk medan andra menar att den är institutionell. Dowling 

& Pfeffer (1975) förespråkade legitimitet som något strategiskt. De argumenterade för att legitimitet 
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är en verksamhetsresurs som används för att uppnå organisatoriska mål. I den strategiska synen 

antas ofta företag ha stor kontroll över legitimitetsprocessen (Suchman, 1995). DiMaggio & Powell 

(1983) menade dock att legitimitet härstammar från sociala normer och föreställningar i samhället. 

Det innebär att samhällets kultur styr hur organisationer ser ut, byggs upp och utvärderas. 

Legitimitet kan enligt institutionell teorin även uppnås genom att härma andra organisationer som 

accepterats i samhället. Inom det institutionella synsättet är således legitimitet och 

institutionalisering synonymer till varandra (Suchman, 1995). Suchman (1995) menar att 

organisationer möter såväl strategiska utmaningar och institutionella tryck, vilket innebär att man 

måste ta hänsyn till båda synsätten. Dels för att kunna se legitimitet som en manipulativ resurs men 

också för att legitimitet verkar genom normativa värderingar.  

Denna studie kommer att se legitimitet utifrån ett institutionellt perspektiv, likt DiMaggio & Powell 

(1983). Detta på grund av att institutionella ramar, normer och värderingar bäst beskriver de 

homogeniseringsprocesser som undersöks i studien. Sådana homogeniseringsprocesser ligger även 

till grund för att företag inom branscher arbetar på liknande sätt med CSR. Legitimitet är således en 

bidragande orsak till att ett gemensamt arbetssätt utvecklas beroende på den bransch och kontext 

företagen befinner sig i.    

2.3 Intressenter 

För att företag ska kunna få eller uppnå legitimitet ifrån samhället krävs det att företaget beaktar 

och tar hänsyn till dess intressenter. I detta avsnitt kommer intressenternas roll i 

legitimitetsprocessen att diskuteras.  

År 1982 satte Freeman igång en ökad diskussion och utveckling av intressentteori. Anledningen till 

det var att företag behövde en alternativ strategi för att handskas med en ökad konkurrens som 

uppstått på grund av globaliseringens framväxt. Allteftersom tiden gått har intressentteorin ansetts 

allt mer viktig i och med ett större samhällsintresse och större täckning i media (Alves m.fl, 2011). 

Det finns enligt Mitchell m.fl (1997) väldigt få skilda åsikter om vad en intressent är. De flesta är 

överens om att individer, grupper, grannkvarter, organisationer, institutioner, samhällen och till och 

med miljön kan vara potentiella intressenter. Även om det är tydligt att många aktörer i samhället 

kan vara intressenter råder det delade meningar kring vilka intressenter företagen bör ta hänsyn till. 

Thompson Wartick & Smith (1991) definierade intressenter som en grupp med relation till 

organisationen. En annan definition kan vara att intressenter är de individer och grupper som 

företag inte kan klara sig utan för att överleva (Mitchell, 1997; Donaldon & Preston, 1995). Det finns 

dock definitioner som är något mer specifika än så. Clarkson (1995) nämner exempelvis att 

intressenter är de som har eller kräver ägarskap, anspråk eller intresse i ett företag och dess 
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aktiviteter. Detta kan vara nu, tidigare eller i framtiden. Sådana hävdade anspråk eller intressen är 

ett resultat av transaktioner med, eller aktioner av företaget. Dessa kan vara moraliska och legala, 

individuella eller kollektiva. Individer och grupper som sedermera tillsammans har intressen och 

anspråk i ett företag klassificeras därmed som företagets intressenter. De ovannämnda 

definitionerna visar på att det finns skilda åsikter om vilka aktörer företag ska ta hänsyn till. Alves 

m.fl (2011) påvisar också att det finns kring 66 olika definitioner och att det inte enats om en enda 

accepterad definition om vilka aktörer som ska klassificeras som företagets intressenter. Det som är 

gemensamt för alla definitioner är dock att dessa innehåller vissa likartade teman. Företag ska 

exempelvis beakta behov, intressen och influenser av individer och grupper som påverkar eller kan 

bli påverkade av företagets policys eller arbetssätt (Alves m.fl, 2011). 

Enligt Clarkson (1995) kan intressenter delas in i primära och sekundära. Till de primära 

intressenterna räknas de som företaget inte kan klara sig utan i sin verksamhet. Dessa kan vara 

investerare, aktieägare, anställda, kunder och underleverantörer. Även offentliga intressenter som 

stater och samhällen som tillhandahåller marknader, skapar de regler och lagar som företag måste 

följa kan räknas till primära. Det som är gemensamt för primära intressenter är att det finns en hög 

nivå av ömsesidigt beroende mellan företag och dessa. Om någon av dessa intressenter är missnöjd 

kommer företaget att lida allvarlig skada. Företagets överlevnad beror i mångt och mycket på att 

man kan tillfredsställa intressenternas behov och krav (Mitchell, 1997; Donaldon & Preston, 1995). 

Sekundära intressenter är de personer eller grupper som influerar och påverkar, eller influeras av 

eller påverkas av företaget. De har dock inga transaktioner med företaget samt är inte vitala för 

företagets överlevnad. Ett exempel på sådant kan vara media som kan mobilisera opinionen mot 

eller till företagets fördel. De är inte vitala för företagets överlevnad men kan åsamka stor skada 

(Clarksson, 1995).   

Utifrån den diskuterade intressentteorin kommer denna studie att förstå intressenter som de 

individer och aktörer som företaget inte kan överleva utan, alltså de primära. (Donaldson & Preston, 

1995). Vidare antas det att det är dessa intressenter företaget måste ta hänsyn till för att uppnå 

legitimitet. Eftersom att företag inom samma bransch har liknande intressenter bör även dessa 

påverka hur företagen arbetar med CSR i samma riktning. Intressenterna har således en stor roll i att 

företag i samma bransch agerar och arbetar på liknande sätt.    

2.4 Sammanfattning av begreppen 

Med avsnitten om CSR, legitimitet och intressenter vill vi förklara varför företag väljer att arbeta 

med CSR. Detta kan förklaras och förtydligas med modellen nedan.  
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Figur 1: Antagande om varför företag väljer att bedriva CSR-arbete 

Företag kan använda CSR för att möta intressenters intressen och förväntningar. Dessa intressen kan 

exempelvis vara normer och värderingar i samhället, vilka kan ses som krav på att företag ska ta 

ansvar för den omvärld de befinner sig i. Om företaget i sitt arbete med CSR lyckas möta 

intressenternas förväntningar, normer och värderingar uppfattas de som legitima och blir 

accepterade i samhället. CSR kan på så sätt användas som ett verktyg för att skapa legitimitet. Att 

företag accepteras av samhället och får legitimitet är även en central del för att företaget ska 

överleva. Arbetet med CSR behöver dock inte enbart ske medvetet med målet att få legitimitet från 

samhället. Det kan även ske genom ett genuint intresse från företagens sida med en vilja att göra 

gott för samhället utan någon baktanke. Oavsett om företagen arbetar med CSR av genuin vilja eller 

medvetet för att få legitimitet skapar sådant arbete legitimitet i slutändan om arbetet speglar de 

normer som finns i samhället. 

2.2 Institutionell teori 

Detta avsnitt kommer först att kort beskriva institutioner, för att sedan gå in djupare på 

institutionella logiker. Vidare kommer organisationsfält och isomorfism att förklaras. Dessa tre 

byggstenar syftar till att ge en förståelse för att institutioner skapar ramar, vilka organisationer 

tolkar och påverkas av i sitt agerande och beteende. Avslutningsvis kommer studiens teori 

sammanfattas i en modell.  

Institutioner kan ses som mångsidiga sociala strukturer som består av sociala aktiviteter och 

materiella resurser (Scott, 2008). Institutionerna är relativt resistenta mot förändringar och kan 

överföras mellan generationer där de underhålls och återges. Det är inom de institutionella ramarna 

som organisationer agerar, vilket också kommer att påverka hur de agerar (Furusten, 2007). I takt 

med att regulativa, normativa och kulturella element i samhället förändras kommer även 

organisationer att anpassa sig till dessa förändringar, medvetet men också omedvetet (Scott, 2008). 

Om organisationerna bryter mot de institutionella ramar som existerar anses dessa handlingar 
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kunna äventyra organisationernas legitimitet i samhället. Det är därför viktigt att organisationer 

uppmärksammar de regler, samhällstrender och normer som finns och förändras i samhället 

(Furusten 2007). Det betyder inte att alla organisationer agerar inom samma ramar, men de som 

verkar inom samma organisationsfält antas göra det. Studien kommer fortsättningsvis se på 

institutioner som samhället, det vill säga att det som existerar utanför en bransch.  

2.2.1 Organisationsfält 

Organisationsfält kan ses som de organisationer vilka har liknande produkter och tjänster, 

leverantörer och påverkas av samma regelskapande aktörer. Inom denna definition ryms således 

företag som agerar och verkar inom samma bransch (DiMaggio & Powell, 1983). Det centrala i ett 

organisationsfält är dock att organisationerna direkt interagerar eller påverkar varandra på något 

sätt (Greenwood m.fl, 2002). Det går att dela upp den institutionella strukturen på 

organisationsfältet i två delar. Den första delen ses som organisationens medlemskap i 

organisationsfältet. De organisationer som ingår och får medlemskap är således som tidigare nämnt 

de som interagerar eller har koppling till varandra. Den andra delen visar hur aktörer ska eller 

förväntas agera inom fältet (Lawrence, 1999). Organisationers förväntade handlingsmönster är 

formade från de ramverk bestående av samhällets normer, värderingar och regler som finns i det 

organisationsfält organisationer agerar inom. Det betyder dock inte att organisationers 

handlingsmönster endast är direkt hämtade från samhället, utan att de också skapar egna tolkningar 

utifrån detta ramverk. När dessa fält fastställts kan man se att vissa krafter får organisationer att 

förändras och efterlikna varandra (DiMaggio & Powell, 1983).  Produkten av att organisationer inom 

samma organisationsfält utifrån ramverk och tolkningar utav det agerar på likartade sätt kan även 

kallas branschlogiker (Thornton & Ocasio, 2008). Vad logiker är och hur dessa uppstår kommer dock 

att förklaras i nästa avsnitt. Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att studien inte kommer 

studera ett organisationsfält utan istället fokusera på det antagande som gäller för dessa och 

använda det för att studera en bransch. Detta beror på att den institutionella strukturen för 

organisationsfält även kan antas gälla för branscher då dessa ingår i ett organisationsfält.   

2.2.2 Logiker 

För att förstå branschlogiker som nämndes i tidigare avsnitt är det viktigt att först ha en förståelse 

för vad institutionella logiker är och hur dessa fungerar. En institutionell logik är ofta en 

övergripande idé om hur samhället ska organiseras och styras. Ett exempel på en sådan logik är idén 

om marknadsekonomin där priset på varor och tjänster styrs av ett fritt prissystem. Institutionella 

logiker kan sedan genom institutionella strömmar överföras från en viss kontext till en annan 

(Delmestri, 2009). Institutionella logiker är således socialt konstruerade historiska mönster av 

handlingar, antaganden, värderingar, övertygelser och regler som produceras och reproduceras över 
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tid (Thornton & Ocasio, 2008). Det går därmed se institutionella logiker som de normer och 

värderingar som existerar i samhället vilka en bransch och enskilda företag tolkar och sedan följer 

utefter den tolkning som gjorts för att uppnå legitimitet. Olika branscher kommer på så sätt att 

utsättas för olika krav samt göra olika tolkningar av de rådande normer och värderingar som 

existerar i samhället. Logiken kommer att spegla de strategier och handlingar som företag i 

branschen använder sig av, vilket också antas skapa legitimitet gentemot andra aktörer och 

intressenter i branschen (Thornton, 2002; DiMaggio & Powell, 1983). Genom detta går det att se 

logiker som ett gemensamt handlings- och/eller diskussionsmönster som växt fram av yttre tryck 

från samhället. Logiker kommer dock inte enbart bildas av yttre tryck från samhällets ramverk utan 

även genom att företag skapar egna tolkningar utav det (Besharov & Smith 2014). Eftersom att olika 

branscher befinner sig i specifika kontexter utsätts de för och tolkar samhällets krav på olika sätt, 

vilket innebär att branschlogiken, det vill säga handlings- och/eller diskussionsmönster skiljer sig åt 

beroende på vilken bransch som studeras (Thornton & Ocasio, 2008). Sammanfattningsvis är det 

således samhället som skapar de ramverk företag måste anpassa sig efter och tolka. Ramverket och 

de tolkningar som görs kommer att se olika ut beroende på vilken bransch företagen. Det betyder 

att något som är accepterat handlingsmönster i en bransch inte behöver vara det i en annan och att 

teorier om institutionella logiker söker förklaringar på hur större miljöer påverkar individers eller 

organisationers handlingsmönster (Thornton & Ocasio, 2008). 

Då en branschs handlingsutrymme antas vara en tolkning av institutionella logiker i samhället kan 

det vara svårt att se hur gemensamma handlings- och diskussionsmönster, det vill säga 

branschlogiken, komma att förändras över tid (Thornton & Ocasio, 2008). Detta beror på att 

institutionella logiker är hårt inpräntade i samhället, vilket gör det svårt men inte omöjligt för dessa 

att förändras. Eftersom att institutionella logiker är hårt inpräntade i samhället är det även 

problematiskt för branscher och organisationer att agera på ett sätt som motsätter sig de 

institutionella logiker som existerar. Men i takt med att institutionella logiker, alltså de övergripande 

normer, värderingar och regler som finns i samhället förändras finns det även utrymme för att 

branschlogiker förändras. Detta är dock en process som kan ta tid i och med att institutionella 

logiker som tidigare nämnt är svårförändrade (Thornton & Ocasio, 2002). I och med att branschen 

tolkar och påverkas av olika institutionella logiker innebär det också att det kan existera flera logiker 

i en och samma bransch (Thornton & Ocasio, 2008) På samma sätt är olika krav och tolkningar 

kompatibla med vissa professioner (Besharov & Smith, 2014). Genom antagandet att det existerar 

flera logiker i en bransch så bör det vara en av dessa som är dominant, det vill säga gemensamma 

handlings- och/eller diskussionsmönster som är mer prioriterade än andra (Reay & Hinings, 2009). 

Men även om det skapas en dominant logik finns det också situationer där den samspelar med 
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underlägsna branschlogiker, vilket betyder att de inte konkurrerar med varandra om att vara den 

dominanta. Thornton & Ocasio (2008) har presenterat tre olika mekanismer som leder till att just 

förändring av logiker kan komma att ske, de kallar dessa för institutionella entreprenörer, 

strukturella överlappningar och händelsesekvenser.  

Institutionella entreprenörer förklaras som agenter vilka skapar nya och modifierar gamla logiker så 

att de kommer att passa agenternas agenda. Just denna förändringsmekanism går att jämföra med 

Abrahamsons (1991) studie om ledare och följare vid förändringar i branscher, vilket kommer att 

presenteras senare i avsnitt 2.2.3. Exempel på hur det sker att dessa agenter förändrar logiker kan 

vara att de applicerar symboler från en annan logik till den de är aktiva inom för att hoppas på en 

förändring, vilket kommer gynna dem själva. Förändring genom strukturell överlappning förklaras då 

aktörer från olika kulturer blir tvingade in i associationer med varandra, genom exempelvis fusioner 

och förvärv, vilket leder till att olika logiker möts och tillsammans bildar en ny. Händelsesekvenser 

förklaras som temporära och sekventiella händelser vilka utvecklar sig och rubbar, omformulerar 

eller ändrar tolkningen av den dominerande logiken, exempelvis skulle detta kunna ske genom 

maktskifte i ett land (Thornton & Ocasio, 2008). 

Men även att logiker inom branscher konkurrerar med varandra antas kunna ses som en mekanism 

till förändring i en bransch (Reay & Hinings, 2009). Genom att det existerar flera logiker men då 

endast en kan vara dominant finns det krafter som försöker få de underlägsna logikerna att bli den 

dominanta. Att en underlägsen logik skulle komma att bli den dominanta kräver dock att det finns 

ett stöd för det inom en bransch, med andra ord det är inget som endast sker. Just därför 

argumenterar Thornton & Ocasio (2008) för att konkurrerande logiker inte skapar förändring. 

Konkurrens mellan logiker uppstår på grund av politiska, sociala och miljömässiga förändringar med 

andra ord de tre tidigare nämnda mekanismerna som har presenterats. Så konkurrerande logiker ses 

istället som en produkt av förändringsmekanismer än en mekanism själv.  

Ett exempel på när logiker kan konkurrera var vid införande av lean i sjukvården. I det fallet kom den 

ekonomiska logiken in och utmanade den traditionella medicinska logiken. På så sätt äventyrades 

den medicinska professionaliteteten. Reay & Hinings (2009) visade dock på att dessa logiker har 

samexisterat på grund av att läkarna inte fullt ut accepterat den nya ekonomiska logiken eller kunnat 

lämna den professionella helt bakom sig. Men var det för att för att dessa logiker konkurrerade som 

den nya ordningen kom att ske? Eller berodde det på någon annan bakomliggande mekanism som 

skapade den nya logikordningen?  Men bara för att logiker förändras som i det tidigare fallet med 

införandet av lean betyder det att dessa efterföljs? Det behöver inte vara så självklart som vi skulle 

kunna tänka oss. Aktörerna kan istället ge sken av att följa den nya dominanta logiken även fast de i 
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själva verket agerar efter den gamla och numera icke-dominanta logiken (Townley, 2002). Detta 

agerande kan bero på att det existerar både ytliga- och kärnvärden inom organisationer. I de fall då 

den dominerande logiken strider mot kärnvärden inom organisationen kan företag välja att överge 

dessa kärnvärden för att legitimera sig inom sitt organisationsfält, vilket främst uppstår i situationer 

där organisationer har etablerat sig på nya marknader (Tan & Wang, 2011). 

Då logiker påverkar företags strategier och handlingar kommer de också att påverka dess arbete 

med CSR så att det anses skapa legitimitet, en CSR-logik (Tan & Wang, 2011). Eftersom processen att 

förändra eller byta en logik mot en annan oftast är trög bidrar logiker inte bara till att skapa 

homogenisering utan också att bevara densamma (Beckert, 2010). Att byta logiker i en bransch är en 

trög process. Speciellt i de fall då en logik stöds av mäktiga aktörer, då dessa ofta anses vilja behålla 

"status quo". Detta beror på att sådana aktörer vanligtvis inte vill se förändringar som kan ändra den 

maktstruktur de befinner sig i (Reay & Hinings, 2009: Thornton & Ocasio, 2008). Ett exempel på när 

företag kan tvingas eller välja att överge sina kärnvärden är när organisationer börjar agera på nya 

marknader, både geografiskt och branschmässigt. I dessa fall krävs det en anpassning till de 

kärnvärden som den dominerande branschlogiken på den nya marknaden innehåller (Tan & Wang, 

2011).  

Marknader ses ofta som en ekonomisk struktur men det är också en institution. Det finns legala krav 

och normer som marknader anses leva upp till samtidigt som det inte går att ta en marknad ur en 

kulturell historisk kontext och anta att den är densamma som en marknad i en annan. På samma sätt 

är icke-ekonomiska sociala strukturer som familjer och religion frikopplade från institutionella krav 

och inte frikopplade från varandra (Fligstein, 1996).  

Sammanfattningsvis går det att se logiker som återkommande gemensamma mönster av handlingar 

och diskussioner i en specifik kontext (Delmestri, 2009). Där institutionella logiker är övergripande 

principer som fastställer hur man ska tolka organisatoriska verkligheter, vad som är accepterat 

beteende och hur man lyckas skapa legitimitet. Institutionella logiker ger således riktlinjer för hur 

man ska tolka och fungera i sociala situationer. Branschlogiker uppstår å andra sidan när 

organisationer följer och tolkar de normer och värderingar som finns i samhället vilket gör att ett 

gemensamt handlings- och diskussionsmönster utvecklas för att få stöd från viktiga samhällsgrupper 

(Greenwood, mfl. 2011). Genom detta kan vi se att branschlogiker i vissa fall bildas inom branscher, 

där ett outtalat, överenskommet och gemensamt handlings- och diskussionsmönster uppstår kring 

hur aktörer agerar inom den specifika branschen. Det är dock utomstående faktorer som gör att 

logiker kommer att utvecklas i just den bransch som det gör, vilket också skapar ett område att 

analysera logikerna inom. Detta kan exemplifieras med företags arbetssätt och diskussioner om CSR 
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där olika branscher arbetar med olika saker beroende på inom vilket område deras verksamhet har 

störst påverkan. Det kan därefter växa fram en branschlogik, alltså gemensamt handlings- och 

diskussionsmönster, inom den specifika branschen kring vad och hur man ska arbeta med CSR-

aktiviteter.  

2.2.3 Isomorfism 

Att organisationer inom branscher eller samma fält tenderar att efterlikna varandra i struktur och 

handlingsmönster är ingenting som endast sker ur det tomma intet vilket tidigare också är nämnt. 

Det krävs att en mekanism utlöser detta. Då aktörer inom samma bransch inte antas vara 

homogeniserad i början av dess livscykel, det är då oftast positivt att dessa är diversifierad mot 

andra aktörer och på så sätt skapar sig en nisch. Det är först då aktören är etablerad inom sitt fält 

som en homogenisering sker (DiMaggio & Powell, 1983). 

Det finns dock vissa begränsningar gällande hur företags handlingsmönster och agerande kan 

förändras. För även om organisationer förändrar mål, utvecklar nya produkter samt att nya 

konkurrenter kommer in på marknaden kommer företagen när de förändras alltid vara begränsade 

av den omvärld de befinner sig i (Beckert, 2010). Företaget verkar således inom begränsande ramar. 

Denna begränsning beror som tidigare nämnt på normer, värderingar och regler (Lawrence, 1999; 

DiMaggio & Powell, 1983). Dessa begränsningar är dock under ständig utveckling där de hela tiden 

utvärderas, granskas och omvärderas (Greenwood m.fl, 2002). Inledningsvis försöker organisationer 

förändras för att bli effektivare (DiMaggio & Powell 1983). När företaget etablerats påverkas de 

också av innovativa tankar som sätter legitimitet framför teknisk effektivitet. Dessa strategier kan 

vara gynnsamma för enskilda företag men mindre gynnsamma om alla företag inom samma fält 

använder sig utav det. Det beror på att fördelarna med strategin försvinner om alla företag inom 

samma fält använder sig av samma. Företag kommer trots detta att använda sig av sådana 

strategier. Detta kan förklaras genom att företag som inte använder sig av strategin straffas av 

normativa sanktioner från den miljö de befinner sig i, vilket gör att företag anpassar sig (DiMaggio & 

Powell 1983). Dock finns det ett stadium av etablering när organisationer slutar ta efter andra och 

istället blir den organisation som aktörer i branschen tar efter. Där de bestämmer snarare än 

anpassar sig till den miljö runt omkring dem (Freeman, 1982).  

Varför de organisationer som är de första att testa ny teknik och innovation oftast är de som också 

är väletablerade i branschen antas bero på att de har råd att ta den risken att det kommer 

misslyckas (Abrahamson, 1991). Andra organisationer i branschen kan behöva en försäkring att i alla 

fall delar av branschen kommer att anpassa sig till den nyheten som de funderar att ta till sig. Så när 

tillräckligt många i branschen har anpassat sig efter den ledande organisationen kommer fler att 
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känna sig tvingade att följa efter.  Detta antas vara möjligt då ledare anpassar det nya i form av 

trender som är sannolikt att följare kommer kunna ta efter (Abrahamson, 1996). Resonemanget går 

att jämföra med Thornton & Ocasios (2008) syn på förändringsmekanismen institutionella 

entreprenörer för logiker. Men det är inte endast handling som leder till förändring i denna form av 

ledare och följare. Även diskussioner om förändringar och mål som antas kunna leda till att företag 

arbetar för att nå dessa och alltså något som leder till förändring. Detta gäller också högt ställda mål 

som skulle kunna ses som tomt prat eller hyckleri. Dock antas det ta lång tid att nå hela vägen om 

det ens händer så leder det till en förändring i diskussionens riktning och skapar denna ledande och 

följande situation. Vilket också har gått att urskilja i diskussionen om CSR och Christensen m.fl (2013) 

kallar detta för "aspirational talk". Där grundtanken är att inte endast handling utan även 

diskussioner om faktorer man vill förbättra eller ändra leder till förändring. Genom att koppla 

Abrahamsons (1991) begrepp, ledare och följare till Christensens m.fl (2013) studie om aspirational 

talk bör således också ledare vara de som först tar upp nya diskussioner om förändringar och följare 

de som senare ansluter i densamma.    

Att organisationer tar efter och härmar andra inom samma miljömässiga omgivning kallas 

isomorfism vilket också leder till homogenisering (DiMaggio & Powell, 1983). Det innebär att en 

aktörer i en population tvingas att efterlikna andra aktörer som befinner sig i samma miljömässiga 

omgivning. DiMaggio & Powells välciterade artikel från 1983 fokuserar på tre stycken mekanismer av 

institutionell isomorfism som kan bidra till homogenisering, normativ-, härmande- och tvingande 

isomorfism. Den normativa mekanismen härstammar från professionalisering. Professioner är 

utsatta för samma tvingande och härmande tryck som organisationer. Det finns två viktiga källor 

inom professionalismen. Utbildning, som ofta skapar normer, och professionella nätverk. Det 

betyder att personer med liknande utbildning kommer ha samma attribut, se problem på samma 

sätt, och fatta liknande beslut vilket gör att organisationer tenderar att likna varandra. Medan den 

härmande mekanismen till stor del grundar sig företagens osäkerhet. Det beror på att det i många 

fall kan vara ett enkelt och billigt sätt att lösa problem genom att kopiera framgångsrika aktörer. Att 

härma kan både vara en medveten handling eller något omedvetet vilket kan uppstå indirekt genom 

att personal flyttar och tar med sig kunskap till en ny organisation eller direkt genom att företaget 

härmar andra företag. Företag verkar även efterlikna organisationer som de upplever som mer 

framgångsrika och med hög legitimitet (Beckert, 2010). Tvingande isomorfism som är den tredje 

mekanismen vilken uppstår från formella och informella tryck, exempel på detta är lagar vilka 

företag tvingas anpassa sig till, vilket inte kommer att behandlas vidare i denna uppsats. (DiMaggio & 

Powell, 1983) 
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Det är viktigt att notera att när isomorfism bidrar till homogenisering är inte det synonymt med att 

företag som efterliknar andra ökar sin effektivitet (DiMaggio & Powell, 1983). Istället belönas dessa 

företag eftersom de liknar andra aktörer inom samma fält genom exempelvis attrahera en viss sorts 

personal och uppfattas som mer trovärdiga än tidigare (Deephouse, 1996). Detta innebär dock inte 

alltid att effektiviteten inom organisationer ökar. Vilka organisationer som inom ett fält 

homogeniseras varierar. Vissa organisationer svarar snabbt på externt tryck, andra anpassar sig efter 

lång tid. (DiMaggio & Powell, 1983) 

Även om det anses vara positivt för konkurrensen då företag differentierar sig mot sina konkurrenter 

(Tan m.fl., 2013) så finns det en paradox i att legitimitet uppstår genom likhet (Deephouse, 1996). 

Denna kamp mellan differentiering och legitimitet är något som nystartade företag inte anses 

fokusera speciellt mycket på i dess uppstartsfas. Utan det är mer när företag etablerats på en 

marknad som de verkligen måste ta hänsyn till denna paradox där också legitimitet och 

homogenisering vanligtvis vinner. Utifrån detta synsätt går det att se att legitimitet är en viktig 

konsekvens av isomorfism då den bidrar med acceptans av den omgivningen vi verkar i . Ett resultat 

av denna homogenisering blir att företag börjar agera på ett likartat sätt samt att det då uppstår en 

branschlogik för hur aktörer i samma bransch agerar (Tan et.al, 2013). Detta går återigen att koppla 

till hur företag i samma bransch väljer att efterlikna varandra i deras sätt att diskutera och arbete 

med CSR-aktiviteter och att en CSR-logik därmed uppstår. Men det är inte alltid så att de 

mekanismer som DiMaggio & Powell (1983) anser leder till isomorfism, tvingande, härmande och 

normativt, alltid leder till homogenisering. De kan likväl skapa en differentiering inom en bransch 

även om det finns kraftiga influenser som driver till homogenisering så bör man inte bortse från att 

heterogenitet också reproduceras. Utvecklingen av omvärlden får med andra ord inte endast ses 

som linjär (Beckert, 2010). Detta betyder att det i studien inte går att anta att företag i den svenska 

energibranschen per automatik kommer att homogeniseras och därigenom skapa ett gemensamt 

handlings- och/eller diskussionsmönster. Denna process måste således undersökas empiriskt för att 

fastställa huruvida företag i den svenska energibranschen homogeniseras eller differentieras.   

2.3 Sammanfattning av teorin 

I figur 2 nedan presenteras en sammanfattning av studiens teori, vilket syftar till att tydliggöra 

studiens teoretiska utgångspunkt och relationen mellan de begrepp som diskuterats tidigare. 

I figur 2 återfinns figur 1 som tidigare i referensramen användes för att förklara varför företag väljer 

att arbeta med CSR. Logiker från tre olika nivåer har dock lagts till i denna figur, vilket visas i form av 

tre cirklar, A, B och C. Figur 2 syftar till att skapa en förståelse för hur företag inom samma bransch 

tolkar, samspelar och blir påverkade av omvärlden i deras arbete med CSR. Det kan förklaras genom 
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att branschlogiken (Cirkel B), processen i figur 1 och därmed CSR-logiken i cirkel C i stor utsträckning 

påverkas och influeras av institutionella logiker (Cirkel C). Detta kommer att förtydligas under figur 2.  

 

Figur 2: Teoretisk sammanfattning 

Cirkel A i figur 2 kan sammanfattas som övergripande institutionella logiker vilka existerar i 

samhället. Dessa omfattar således alla de normer, värderingar, antaganden och regler som existerar 

utanför branschen. I cirkel B visas branschlogiken för en specifik bransch. Branschlogiken influeras till 

stor del av institutionella logiker i cirkel A. Det kan förklaras av att det i förehållandet mellan dessa 

cirklar finns ett samspel, det vill säga mellan branschen och de normer, värderingar, antaganden och 

krav som finns i samhället. Det betyder att branschen (Cirkel B) tolkar, samspelar med och påverkas 

av samhället (Cirkel A) där företagen anpassar sin verksamhet utefter de tolkningar som gjorts av 

vad som anses vara legitimt. De individuella tolkningar som görs sprids också mellan företag då 

dessa antas härma varandra. Eftersom företag i samma bransch utvecklar, tolkar och påverkas av 

liknande normer, värderingar och regler ifrån samhället i skapas en homogenisering där företag 

agerar på liknande sätt. Denna homogenisering antas skapa gemensamma handlings- och/eller 

diskussionsmönster som är accepterade av samhället. Detta gemensamma handlings- och/eller 

diskussionsmönster är således den branschlogik (Cirkel B) som existerar i just den specifika 

kontexten. Det ska, som tidigare nämnt, poängteras att organisationers handlingsmönster inte 

endast är direkt hämtade från samhället, utan att de också skapar egna tolkningar utifrån detta 

ramverk.  
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Det är inom branschlogiker (Cirkel B) som processen att arbeta med och diskussionen kring CSR 

utvecklas, produceras och reproduceras. Den processen består som tidigare nämnt av, CSR, 

intressenter, legitimitet och företagen i branschen (Figur 1). Eftersom att denna process är en del av 

den branschlogik som råder kommer även företagens arbete och diskussion kring CSR att 

homogeniseras beroende på den bransch och kontext de befinner sig i. I branschlogiken (Cirkel B) 

återfinns således ett gemensamt handlings- och/eller diskussionsmönster kring CSR, vilket också är 

den CSR-logik (Cirkel C) som antas existera i den specifika branschen. CSR-logiken som beskriven 

ovan skapas alltså av företagen genom att de härmar varandras beteende. CSR-logiken är också en 

del av själva branschlogiken som i sin tur samspelar med och påverkas av institutionella logiker.   

Denna sammanfattning syftade till att ge en förståelse för hur företags arbete med CSR samspelar 

och influeras av, intressenter, legitimitet samt den bransch och omvärld de befinner sig i. Studien 

har som tidigare nämnt målet att undersöka om det existerar en CSR-logik och hur den eventuellt 

har utvecklats i den svenska energibranschen. Detta kommer att göras genom att studera 

hållbarhetsrapporter från utvalda företag i den svenska energibranschen. Med antagandet av 

isomorfism och att företag inom samma bransch homogeniseras och härmar varandra borde det ur 

hållbarhetsrapporterna vara möjligt att finna återkommande, gemensamma handlings-och/eller 

diskussionsmönster kring CSR och hur dessa utvecklats över tid. Det är således dessa förmodade 

mönster som är CSR-logiken i den svenska energibranschen. Det kommer alltså genom att studera 

återkommande, gemensamma handlings- och/eller diskussionsmönster i hållbarhetsrapporter vara 

möjligt att se om det finns en CSR-logik och hur den eventuellt har utvecklats. Fortsättningsvis 

kommer studien att se handlingsmönster som återkommande gemensamma arbeten med CSR och 

diskussionsmönster som återkommande gemensamma diskussioner om CSR. 

 3. Metod 

I denna studie en kvalitativ innehållsanalys genomförts av fyra svenska energibolags rapporter 

mellan 2003 till 2013. Detta avsnitt syftar till att beskriva och diskutera studiens metodologiska 

tillvägagångssätt samt de fördelar och nackdelar som en sådan metod medför.  

3.1 Förarbete val av ämne 

Efter att ha läst "The Rise of the Corporation in a Craft Industry: Conflict and Conformity in 

Institutional Logics" av Patricia Thornton (2002) väcktes en nyfikenhet om hur utvecklingen och 

förändringen av logiker inom den svenska marknaden skulle se ut. Från tidigare studier hade vi 

redan ett intresse för CSR därför föll valet på att kombinera dessa och studera hur utvecklingen av 

CSR-logiken skett inom den svenska energibranschen.  
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3.1.2 Litteraturgenomgång 

I studiens inledning genomfördes en litteratursökning som var övergripande för det 

forskningsområde studien behandlar. Litteraturen som valts ut utgörs till största del av vetenskapliga 

artiklar inom området CSR och institutionell teori för att kunna besvara studiens frågeställning.  

Detta sökområde kom sedermera att smalnas av i samband med att studiens upplägg började att ta 

form (Yin, 2013). Sökningar efter litteratur har skett på databaser tillgängliga genom Örebro 

Universitet som, Summon, Scopus, Libris et cetera. Där vi i första hand har utgått från att använda 

förstahandskällor i den omfattning det har gått samt de källor som är välciterade. För att säkerställa 

att den litteratur vi har använt oss av är tillförlitlig har vi i studien främst använt oss av vetenskapligt 

granskat material.  För att skapa ett djup har vi även utgått från sådant granskat material för att hitta 

ytterligare granskade artiklar som behandlar likartade begrepp. I detta fall har artiklars 

källförteckningar varit till stor hjälp. Vår anledning till att inte endast använda primärkällor har varit 

att skapa ett större djup inom det teoretiska område dessa källor behandlar. 

3.2 Undersökningsdesign 

Vi har i studien ämnat att studera handlings- och diskussionsmönster för att kartlägga CSR-logiken 

och hur den utvecklats under 2000-talet i en specifik bransch. Det var därför viktigt att 

undersökningsdesignen var anpassad för att kunna studera och jämföra datamaterial över tid för att 

kunna förstå materialet på djupet. Studien är i och med att den undersöker utvecklingen av CSR-

logiken i energibranschen över tid, longitudinell. Genomförandet av en kvalitativ innehållsanalys av 

företagens externa rapporter från 2000-talet har möjliggjort det för oss att skapa ett djup och en 

förståelse för CSR-logikens utveckling i den studerade branschen. Anledningen till att studiens 

undersökningsdesign utformade sig på detta sätt grundar sig i syftet att genera en kontextuell 

förståelse för hur företagen som studeras skapar den CSR-logik som råder i branschen (Bryman & 

Bell, 2005). Det blir således av större vikt att använda sig av en kvalitativ innehållsanalys för att skapa 

en förståelse för underliggande gemensamma teman av det som uttryckligen står i rapporterna. 

Med anledning av det är studien av kvalitativ karaktär. Som utgångspunkt har studien utgått från 

teoriavsnittet för att förstå CSR-logiken i den kontext som företagen befinner sig i, alltså den svenska 

energibranschen. Teorin om CSR har således till en början varit ett medel för att kunna få fram ett 

gemensamt mönster av CSR i företagens externa rapporter. Där har vi med hjälp av teori om logiker 

och dess förändringsprocesser försökt förstå den förändring som sker avseende CSR-logiken i den 

specifika kontexten utifrån gemensamma mönster i företagens externa rapporter (Bryman & Bell, 

2005).  
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De externa rapporterna som studerats ger möjlighet att se hur den CSR-logik som undersökts 

utvecklats över tid. Detta beror på att rapporterna är konstanta samt visar gemensamma mönster av 

diskussioner och arbete med CSR. Rapporterna har heller inte skapats i ett forskningssyfte utan det 

är redan offentliga dokument, vilket gör det möjligt för alla att få tillgång till. Dock var vi medvetna 

om att dessa rapporter kan i mindre eller större grad ge en förskönad bild av företagen. Ytterligare 

en anledning till att valet föll på rapporter och inte intervjuer är att de inte ändrar mening eller 

uppfattning om hur det var för två, fem eller tio år sedan, utan de är konstanta (Bryman & Bell, 

2005). De externa rapporterna kommer att diskuteras mer djupgående i ett senare avsnitt.   

3.3 Val av företag 

Vid valet av företag till undersökningen har vi utgått från forskningsfrågan för att de företag som 

lämpar sig bäst ska ta plats i studien (Bryman & Bell, 2005). Ett sådant ändamålsmässigt urval är 

enligt är enligt Saunders m.fl. (2009) bra då man inom kvalitativ forskning ämnar att studera ett fåtal 

företag eller grupper, vilket varit fallet i denna studie. Vidare har studien gjort ett homogeniserat 

urval där vi valt företag inom samma bransch vilka liknar varandra. Det har på så sätt varit möjligt att 

studera företagen på djupet och få en kontextuell förståelse för hur de skapar den CSR-logik som 

finns i den specifika kontexten de befinner sig i (Saunders m.fl., 2009). I denna studie har de fyra 

företagen Vattenfall, Göteborg Energi, Kraftringen - Lunds Energi och E.ON därför valts  ut som 

representanter för den svenska energibranschen.  

En annan anledning till att valet föll på dessa företag grundar sig till stor del på att de har tillgängliga 

rapporter över en jämförelsebar tidsperiod. I de fall då rapporter inte funnits eller varit tillgängliga 

hos somliga av de företag som studerats under vissa år har vi varit i kontakt med ansvariga personer 

på dessa bolag. Detta gjordes för att i så stor utsträckning som möjligt säkerställa att vi hade tillgång 

till så mycket material som möjligt och att vi därmed inte missade några rapporter. Att de fyra 

företagen är av olika storlek spelade också in då förändringsmekanismerna för en logik inom en 

bransch till stor del framhäver att vissa aktörer inom en bransch antas leda en förändring. Där 

tidigare studier visar på att just större aktörer framhålls som antigen bidragande till förändring eller 

förvaltare av den rådande logiken. Att dessa fyra företagens presentation av arbetet med CSR i de 

externa rapporterna inte skulle spegla hela branschen uppfattade vi först som ett problem. Men 

skulle det gå att se ett gemensamt handlings- och diskussionsmönster gällande CSR som presenteras 

i rapporterna för dessa fyra företag, vilket också skulle kunna spegla övriga aktörer inom samma 

bransch (Delmestri, 2009). Vad som kan skapa skillnader i utförandet av rapporter är att företagen 

innehar olika storlek med olika ekonomiska förutsättningar samt att Vattenfall är statligt ägt och 

därmed sedan 2008 är tvingade att presentera en hållbarhetsredovisning utifrån GRI-standarden. 
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Dock ser vi inget större problem med detta då företagens olika storlek kan underlätta att hitta ledare 

och följare av de valda företagen och den logikförändring som studerats. Dessutom använder sig allt 

fler företag idag av samma standard och Vattenfall redan innan 2008 redovisade enligt GRI. Utifrån 

denna population har vi valt ut företag som har tillgängliga rapporter på deras hemsidor där vi i den 

mån det går har försökt välja ut de med rapporter som går längst tillbaka i tiden. Nedan kommer en 

kort presentation av de fyra företagen:  

Vattenfall – Bolaget är helägt av den svenska staten. Företaget bildades redan 1909 och har sedan 

avregleringen 1966 expanderat och är nu även en internationell aktör. Först ut med 

hållbarhetsredovisning av företagen i urvalet redan år 2003, vilken redan då följer GRI-standarden. 

Rapporterna som är med från Vattenfall omfattar åren: 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 och 2013 

Göteborgs Energi – Ett dotterbolag som är helägt av Göteborgs stadshus AB (Göteborgs stad). 

Fokuserar sin verksamhet i väst och främst Göteborg. Presenterar 2013 sin första 

hållbarhetsredovisning enligt GRI-standard men har tidigare lagt stort fokus på arbete med CSR i en 

del av årsredovisningen sedan 2004. Rapporterna som är med från Göteborgs Energi omfattar 

åren:2004, 2006, 2008, 2010, 2012 och 2013 

Kraftringen – Ägs av fyra skånska kommuner, Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Kraftringen har runt 

400 anställda och cirka 300 000 kunder. Har sedan 2009 presenterat sin reseberättelse men först 

2011 en uttalad hållbarhetsredovisning som följer GRI-standarden. Rapporterna är med från 

Kraftringen omfattar åren: 2009, 2010, 2012 och 2013.  

E.ON – Tysk energikoncern där den svenska verksamheten är ett helägt dotterbolag, hette Sydkraft 

till 2005. Är världens största privata energikoncern. Första hållbarhetsredovisning för den svenska 

marknaden presenteras år 2013. Hållbarhetsredovisningen är inspirerad av GRI men den är inte 

granskad eller registrerad. Rapporten som är med från E.ON är från 2013. 

3.4 Empiriska källor 

Valet av årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar som empiriskt material för denna studie har 

till stor del att göra med studiens design att undersöka en förändring över tid. Men även att det 

genom dessa rapporter går att se gemensamma handlings- och diskussionsmönster vilket då skulle 

vara CSR-logiken för branschen. Års- och hållbarhetsredovisningar samt andra dokument går att 

betraktas som sekundärdata. Genom att använda sådan empiri har vi kunnat spara resurser, 

framförallt tid. Detta har inneburit att vi kunnat analysera en större mängd data än om vi hade 

använt oss av en annan metod för insamling. Detta är alltså en bra metod om man vill generera data 

snabbt. Sekundärdata kan även i många fall anses hålla högre kvalitet än empiri som samlas in på 
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egen hand genom exempelvis intervjuer. Sekundärdata kan även användas i jämförande syfte, 

mycket på grund av den tid som sparas in. En sådan studie kan vara jämförelse på internationell och 

regional nivå, vilket även lämpar sig för denna undersökning (Saunders, m.fl, 2009). 

Då studien har ett longitudinellt undersökningsområde har vi även funnit rapporter och annan 

sekundärdata som ett bra val av empiri. Andra empirikällor vid longitudinella studier kan ofta vara 

tidskrävande (Saunders, m.fl, 2009). Det är dessutom svårt att undersöka historisk utveckling genom 

exempelvis intervjuer då intervjupersoner ofta påverkas av erfarenheter de har idag. Det gör att de 

kan ha en felaktig uppfattning om vad som tidigare hänt. Medan dokument inte förändras, såvida 

någon inte aktivt redigerar dessa (Merriam, 1994). Sekundärdata i form av års- och 

hållbarhetsredovisningar har en ytterligare fördel. Till skillnad från data man själv samlat in finns 

studiens rapporter permanenta och tillgängliga. Det innebär att data med enkelhet kan kontrolleras 

och utvärderas av andra samt att data i studien kan granskas offentligt (Saunders m.fl, 2009). Att 

dessa rapporter inte har framställts i något forskningssyfte gör att vi kan bortse från de 

påverkanseffekterna det skulle kunna gett. Men samtidigt har vi varit medvetna om att de kan vara 

skönmålade i den meningen att företag producerar dessa rapporter för intressenter och 

allmänheten ska ta del av dem (Bryman & Bell, 2005).  

Valet av hållbarhetsrapporter som empiriunderlag har också lett fram till att den empiri som studien 

ska analysera ofta funnits lättillgänglig på företagens hemsidor, vilket enligt Yin (2013) underlättar 

insamlingen av empiri till denna typ av undersökningsdesign. Det ska dock tilläggas att så inte alltid 

varit fallet för de företag som vi ansett vara intressanta att ha med i studien. Några företag har fallit 

bort på grund av att de endast har en rapport för hela koncernen där arbetet med CSR presenteras. I 

dessa fall blir inte dessa dokument representativa i framställningen av CSR-arbetet inom den svenska 

marknaden. Trots det anser vi att det material vi fått tillgång till har uppnått en form av empiriskt 

mättnad för att besvara studiens frågeställning (Silverman, 2011). Detta beror på att de valda 

företagen i slutet av den studerade tidsperioden presenterar tillgängliga rapporter. Därmed går det 

utifrån de rapporter som funnits tillgängliga och sedermera studerats se om det finns gemensamma 

handlings- och diskussionsmönster. Ett problem som kan uppstå vid användandet av externa 

rapporter i undersökningen är att företagen faktiskt gör mer eller till och med mindre än vad som 

presenteras. I studien har vi dock utgått från att det som presenteras till stor del speglar det CSR-

arbete som företagen faktiskt arbetar med. Detta bygger på ett antagande om att företagen i så stor 

utsträckning som möjligt förmodligen vill framhålla sig själva gentemot sina intressenter.  
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3.5 Analysmetod  

Eftersom vi studerar en förändring över tid genom att analysera externa rapporter var det naturligt 

för oss att genomföra en innehållsanalys. Detta beror på att vi ämnat att undersöka CSR-logiken och 

dess utveckling under 2000-talet och skapa en förståelse för hur denna förändring skett i den 

svenska energibranschen. Genom det vill vi kunna se gemensamma handlings- och 

diskussionsmönster gällande CSR, varför en kvalitativ innehållsanalys är en passande analysmetod 

för denna sorts studie (Graneheim & Lundman, 2004). Innehållsanalys går att ses som tolkningar från 

meningsenheter vilka brutits ut ur dokument och sedan kategoriserats i olika teman. Vidare kan det 

göras genom ett förbestämt ramverk där forskaren går in med förutbestämda kategorier och söker 

efter meningsenheter som passar in i detta eller genom att framställa kategorier i samband med 

genomgång av materialet (Bryman & Bell, 2005). I vår analys använde vi oss inte av förutbestämda 

kategorier att placera in teman i utan vi utgick från det ramverk om CSR som presenterats i den 

teoretiska referensramen. På så sätt har kategorierna växt fram med koppling till teorin i samband 

med att vi analyserat rapporterna. Detta tillvägagångssätt anses i högre grad kunna leda till sidospår 

av en innehållsanalys än med förutbestämda kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). För oss har 

det lett till att extra tid och tolkning har fått läggas ner på att urskilja teman och kategorier.  

Utgångspunkten för valet av startpunkt i respektive företag baseras på när första 

hållbarhetsredovisning alternativ första rapport där företagen för en diskussion i sitt arbete med CSR 

finns tillgänglig. Detta ledde till att startår för analys av företagen är olika vilket har lett till att E.ON 

ses som ett referensföretag mot de övriga tre för att tydligare urskilja CSR-logiken i branschen. Att 

de andra tre företagen har olika startår att analysera ifrån har inte haft så stor betydelse då vi 

kunnat följa en utveckling av dem. Då studiens omfattning är på en tioårsperiod föll valet på att 

endast analysera varannan rapport från och med startåret för respektive företag för att hinna 

genomföra studien. Dock valde vi att som sista år ha 2013 som referens då det är sista året med 

tillgängliga rapporter för samtliga i företag. E.ON presenterar dock endast en rapport som är riktad 

till den svenska marknaden tidigast år 2013. Valet att ha med företaget ändå grundar sig i att kunna 

jämföra denna rapport mot övriga i branschen då E.ON tidigare arbetat med CSR fast då 

koncernövergripande, vilket skulle kunna betyda att det inte är representativt för den svenska 

energibranschen.  

I ett första steg gick vi igenom rapporterna och markerade meningsenheter om företagens arbete 

och diskussion om CSR. Detta innefattade vad företagen arbetade med i dagsläget och vad 

organisationerna ville uppnå i framtiden. Markeringarna gjordes i en PDF-läsare som en första 

överskådlig kodning. De delar som markerades i rapporterna var de som hade en koppling till hur 

studien ser på CSR. Därför fokuserade vi på miljö- och samhällsmässiga aspekter vilket innebär att 
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den ekonomiska delen av CSR valdes bort. I och med denna överskådliga markering av rapporterna 

upptäckte vi att vissa delar av CSR diskuterades mer frekvent än andra beroende på vilket år som 

undersöktes. Därför gjordes en kortfattad ordanalys för att se hur vanligt förekommande vissa ord 

var under specifika årtal. Orden som valdes till ordanalysen har således en koppling till företagens 

diskussion kring samt arbete med CSR. De ord som vi sökte på visas i tabell 1.  

Sökord 

Miljö 

Hållbar 

Samhäll 

Anställda 

Medarbet 

Mänskliga rätt 

Intressent 

Mångfald 

Jämställ 

Leverantör 

Tabell 1: Ordanalys 

Anledningen till att vi i vissa fall inte använde oss av hela ord i sökningsprocessen beror på att vi i 

sådana fall hade kunnat missa ord med olika böjelser. Exempelvis hade en undersökning av ordet 

"Samhälle" missat ord som, samhällsutveckling, samhällsansvar och samhällsgrupper. I och med att 

ordet kortades ner till "Samhäll" kunde dessa ord fångas upp i ordanalysen, vilket gjorde 

undersökningen mer komplett.   

Vidare lästes rapporterna in i NVivo och kodningen tog sin början. Med hjälp av de tidigare 

markeringarna och ordanalysen blev det enklare att identifiera meningsenheter om företagets 

arbete och diskussion om CSR. När vi identifierat meningsenheter i rapporterna kondenserades 

dessa utifrån den latenta meningen i texten med koppling till CSR. Det var först efter det som 

meningsenheter kopplades samman till kategorier och subkategorier. På så sätt skapades kategorier 

allt eftersom vi gått igenom rapporterna i programmet NVivo. Kategorier har således inte skapats i 

förväg utan har vuxit fram i samband med analysen där fokus har legat på det CSR-arbete som getts 

stort utrymme i rapporterna (Esaiasson m.fl, 2012). Rapporterna har även analyserats och 

kategoriserats kronologiskt för att på så sätt kunna jämföra de kategorier som får utrymme över 

studiens tidsperiod. För att motverka sidospår ligger en välgrundad diskussion till grund för val av 

kategori av meningsenheterna (Graneheim & Lundman, 2004). I tabell 2 presenteras ett exempel på 
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hur vi kategoriserat en meningsenhet, samt hur vi valt att kondensera meningsenheten. Exemplet 

bygger i detta fall på hur Vattenfall år 2004 arbetade med CSR för sina anställda.  

Årtal Företag Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Subkategori Kategori 

2004 Vattenfall ”Övertalighet ska 

hanteras med stort 

socialt ansvar och i 

enlighet med lokal 

praxis. Programmen 

som är anpassade till de 

olika länder har 

utvecklats, där 

övertaliga medarbetare 

får utbildning, hjälp att 

hitta nytt arbete eller 

starta eget, rätt till 

förtidspension osv.” 

(Vattenfall, 2004) 

Förebyggande arbete 

för medarbetares 

framtida möjlighet 

på arbetsmarknaden 

Arbete för 

anställda 

Anställda 

Tabell 2: Kodning i NVivo 

De kategorier som växt fram i början av kodningen av de första rapporterna har följt med som en 

mall till senare rapporters kategorisering. Där har nya kategorier växt fram och äldre har tagits bort. 

Efter att kodning var avslutad har vi som ett första steg i analysen försökt hitta gemensamma 

presentationer av företagens arbete med och diskussioner om CSR. Detta för att kunna förstå hur 

logiken om CSR har sett ut till en början. När dessa gemensamma teman har förändrats har vi utöver 

att se vad som förändras försökt urskilja vem eller vilka aktörer som är ledande inom denna 

förändring. Detta har sedan kopplats tillbaka till teoriavsnitten om logiker och CSR. 

3.6 Metodreflektion 

Vi har försökt att öka studiens pålitlighet genom att göra den så transparent som möjligt. För att 

göra den transparent har vi, precis som Silverman (2011) föreslår, försökt beskriva 

forskningsstrategin och data-analysen på ett detaljerat sätt. Vi har även försökt att ha ett 

granskande synsätt till studien och presenterat fullständiga redogörelser för alla faser i 

forskningsprocessen, allt från problem till analys av empiri. Sådana redogörelser är enligt Bryman & 

Bell (2005) centrala i en kvalitativ studie. Detta innefattar, enligt Bryman & Bell (2005) även att 
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förklara hur valet av viss teori har påverkat hur vi tolkat saker på ett sätt och att andra teorier och 

tolkningar således exkluderats. Vi har i teoriavsnittet därför försökt förklara varför vi valt den teori 

som gjorts samt hur vi ser på den teorin som använts. Att vissa teorier tolkats på ett visst sätt eller 

exkluderats är en nödvändighet för att genomföra studien. Vi är medvetna om att teorin format 

analysen och såldes de slutsatser som därmed följer. Detta innebär att studiens resultat med annan 

teori eller tolkning av den hade kunnat se annorlunda ut. Den tolkning som gjorts är dock som sagt 

nödvändig och just därför har dessa tolkningar förklarats för att göra studien så transparent som 

möjligt.  

Vidare är dokument, enligt Silverman (2011), i sin grund en pålitlig källa då dokument ofta är en 

direkt ursprungskälla. De finns redan tillgängliga, är ofiltrerade och har inte redigerats eller tolkats av 

någon. Ett hot mot dokuments pålitlighet är att de skulle kunna vara fabricerade där vissa delar 

medvetet förfalskats och att de således inte stämmer överens med verkligheten. Vi bedömer dock 

att den risken är ganska liten då företag presenterar hållbarhetsredovisningen i 

marknadsföringssyfte och att oriktig information kan leda till normativa och regulativa sanktioner. 

Därför anser vi att informationen i rapporterna är riktig och att de gemensamma handlings- och 

diskussionsmönster som går att identifiera i rapporterna visar på den CSR-logik som existerar.  

Dock har det av betydelse för oss i avseendet att vi fått göra en värdering i det som presenteras då 

målet inte är att ha med ren marknadsföring från rapporterna. Exempelvis har Göteborg Energi ett i 

en av sina rapporter ett helt avsnitt där flera anställda presenteras och de får förklara hur de ser på 

sitt arbete. Detta avsnitt och liknande har således valts bort av oss. Det finns dock vissa problem 

med att använda sekundärdata. Exempelvis kan sekundärdata som samlats in innehålla mycket 

överflödig information som inte går att använda när det gäller att besvara forskningsfrågan. Detta 

innebär att sekundärdata i vissa fall anses vara olämplig då det kan vara svårt att identifiera och 

analyser det som är väsentligt för studien. Vidare kan kvaliteten på data vara osäker då man inte 

riktigt vet hur den samlats in och i vilket syfte den presenteras. Det är därför viktigt att utvärdera 

sekundärdata (Saunders, m.fl, 2009).   

Det finns dock problem vad gäller pålitlighet i de kategorier som vi valt att analysera text utifrån. 

Detta beror på att forskare kan ha tolkat text på ett felaktigt sätt och placerat dessa under fel 

kategori. Vi har försökt överkomma detta problem genom att använda en metod som kallas "inter-

rater reliability". Den innebär att andra individer utanför forskningsprocessen fått stickprov på 

textstycken och kategorier som använts av oss. De utomstående har sedan fått placera in 

textstycken i de valda kategorierna. Om textstyckena sedan kategoriseras på samma sätt av de 

utomstående går det enligt Silverman (2011) att med lite större sannolikhet hävda att 

kategoriseringen varit riktig. Vid återkopplingen av detta uppstod vissa meningsskiljaktigheter om 
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kodningen. Detta gällde främst några få meningsensenheter som kunde uppfattas som överlappande 

över flera kategorier. Efter diskussion med dessa individer har dessa vissa meningsenheter tagits 

bort, kategoriserats om och några har behållits i sin tidigare kategori.  

Eftersom det finns många beskrivningar av den socialt konstruerade verkligheten är det viktigt att 

försöka säkerställa att forskaren tolkar och beskriver verkligheten på ett korrekt sätt utifrån de 

antaganden som tidigare gjorts i studien. Det handlar kanske främst om att skapa tillförlitlighet i 

resultaten genom att kontrollera att som sägs i en intervju, eller det som skrivs i en text, också är det 

som menas (Bryman & Bell, 2005). I vårt fall kan detta bli problematiskt, då vi inte kan kontrollera 

varje textstycke med det enskilda företaget. Vi har dock beskrivit "inter-rater reliability" som en 

metod för att minska problem av tolkning vid kodning. Dessutom har vi försökt att förbättra 

tillförlitligheten genom att kontrollera de individuella tolkningar som gjorts. Genom att flera forskare 

tolkar liknande texter på samma sätt ökar trovärdigheten (Silverman, 2011).  

Att Vattenfall är statligt ägt och därmed måste redovisa sina hållbarhetsrapporter enligt GRI-

standard från och med verksamhetsåret 2008 anser inte vi har haft stora effekter på dess sätt att 

arbeta med CSR. Detta eftersom företaget redan 2003 arbetar efter denna standard. Med det sagt 

menar vi inte att GRI inte kan ha påverkat hur branschen arbetar med CSR utan att kravet på statliga 

bolag att redovisa enligt GRI inte gjort att studieobjektet har lagt om hela sitt arbete med CSR.  

Resultaten i denna studie kommer inte kunna generaliseras över andra branscher med tanke på att 

endast ett fåtal organisationer i samma bransch har studeras. Istället fokuserar studien på att skapa 

en textuell förståelse för CSR-logiken i den unika situation som studeras, den svenska 

energibranschen. Det är också viktigt att forskare har en objektiv inställning till sin undersökning. Det 

innebär att man i och med insikten att det inte finns en fullständig objektivitet försöker säkerställa 

att man agerat i god tro. Därför har de tolkningar som gjorts vid kodning och analys diskuterats fram 

tillsammans för att få en gemensam tolkning om dessa utifrån den teori som ligger till grund för 

studien. På så sätt hoppas vi ha uppnått en högre grad av objektivitet än om allt material analyserats 

och kodats av endast en person. Det ska dock poängteras att detta tillvägagångssätt inte gör studien 

helt objektiv, då det fortfarande är våra gemensamma tolkningar som ligger till grund för studiens 

resultat (Bryman & Bell, 2005). 
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4. Inledning till analys 

I denna del visas tidpunkten för när de valda företagen valt att börja presentera rapporter gällande 

hållbarhet men också när de presenterade en hållbarhetsredovisning för första gången vilket visas i 

ett tidsintervall. Som avslutning kommer en övergripande bild av denna utveckling att presenteras i 

form av en kortfattad ord-analys. 

Vattenfall var av de utvalda företagen de som tidigast började presentera hållbarhetsredovisningar, 

vilket skedde redan 2003. Vattenfall rapporterade redan då enligt GRI:s riktlinjer och 

rekommendationer, där har resterande fyra företag legat efter. Kraftringen i Lund presenterade 

2009 och 2010 reseberättelser där de diskuterade samhällsansvar och miljöpåverkan. Det var dock 

först 2011 som den första uttalade hållbarhetsredovisningen presenterades. Göteborg energi hade 

2004 en uppdelad årsredovisning, där ena delen innehöll finansiella tal och den andra delen innehöll 

mer diskussion om miljö och samhälle. Den första uttalade hållbarhetsredovisningen från Göteborg 

energi presenterades 2013. E.ON har på koncernnivå presenterat hållbarhetsredovisningar sedan 

2004, vilka inte direkt riktar sig till den svenska marknaden. E.ON Sverige som är ett helägt 

dotterbolag har på grund av att de inte har några formella krav på sig inte presenterat en 

hållbarhetsredovisning förens 2012. Den rapporten gjordes dock helt integrerad på företagets 

hemsida. Den första externa hållbarhetsredovisningen presenterades inte förens 2013. En 

sammanställning av denna utveckling presenteras i figur 3 nedan.  

 

Figur 3: När företagen började att framställa hållbarhetsrapporter 

Noterbart är att de flesta företagen i relativt sent stadie börjat arbeta med hållbarhetsredovisningar 

för att redovisa sitt arbete med CSR. Men också att de mindre bolagen, Göteborg Energi och 

Kraftringen, verkar ha anammat denna idé något senare än exempelvis Vattenfall. Det kan således 

konstateras att företagen valt att börja presentera sitt hållbarhetsarbete vid olika tidpunkter. Hur 

dessa rapporter utvecklats är något mer oklar. Rapporternas utveckling kommer dock att beskrivas 

senare i empirin. Innan det kommer en kort beskrivning av, men också en första antydan till, hur 
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rapporterna utvecklats. Beskrivningen som gjorts har stöd av en innehållsanalys av förekommande 

ord i branschens rapportering kring deras arbete med CSR.  

Ordanalysen av företagens berörda rapporter har gjorts för att se hur ofta ett visst specifikt ord 

förekommer. Analysen gjordes genom att ta ett genomsnitt på den undersökta populationen. Detta 

har gjorts för att ge en överblick av vilka områden inom CSR som företagen i branschen lägger större 

fokus på, samt vilka områden de lägger mindre fokus på. Denna analys fokuserades på 2004, 2010 

och 2013 för att se hur detta har förändrats över tid. Nedan finns en samanställning över data i en 

tabell.    

 

Figur 4: Tabell över ordanvändning för branschen sett över tid 

Utifrån tabellen går det att avläsa att det skett en relativt stor utveckling mellan de undersökta åren. 

2004 fokuserades det mycket på framförallt miljö men också hållbarhet nämndes frekvent. Fram till 

2010 ökade frekvensen av alla ord i rapporterna. Detta beror till stor del på att rapporterna ökat till 

antal sidor. Denna utveckling visar dock på att det blivit än mer viktigt med hållbarhetsfrågor och 

arbetet med det. Det går också utläsa att det 2010 blivit större fokus på områden som inte rör miljö 

och hållbarhet. Exempelvis har branschen nämnt samhället och medarbetare i en ganska markant 

mycket högre utsträckning än tidigare. År 2013 är denna utveckling än mer tydlig. Där har miljön 

nämnts mindre antal gånger än 2010. Istället har utrymme getts åt andra faktorer så som hållbarhet, 

samhälle, medarbetare men även intressenter, mångfald och leverantörer. Att miljön år 2013 

fortfarande får stort utrymme kanske inte är förvånansvärt då elbolagens verksamhet i störst 

utsträckning påverkar miljön. Det intressanta är dock att fokus verkar skifta och att även andra delar 

utöver miljön får större utrymme. Denna analys ger inte en djupgående bild av hur utvecklingen av 

rapporterna skett. Den ger dock en övergripande bild av utvecklingen som visar på att en förändring 
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av branschens rapportering faktiskt skett. Utvecklingen kommer analyseras djupare i nästa avsnitt 

för att visa mer konkreta exempel på hur förändringsprocessen sett ut.   

4.1 Empiri och analys av kodning 

I detta avsnitt kommer kodningen av CSR- rapporter att presenteras och analyseras utifrån de fyra 

teman som empirin samlats in utifrån. Först presenteras temat miljö, därefter följer anställda, 

intressenter och till sist samhället.  

4.2 Miljö 

Nedan presenteras och analyseras varje företags presentation av arbete med miljön under den 

period som studerats. Detta kommer senare att leda till en sammanfattande analys för branschens 

arbete med miljön. 

4.2.1 Vattenfall 

Vattenfall ger miljön stort utrymme i sin rapport 2004 där det går att tyda att diskussionen kring 

miljöfrågor förs på global nivå i Vattenfalls rapport. Detta kan exemplifieras med citatet nedan. 

"Alla åtgärder för att lösa klimatproblemet måste bygga på verkligt internationellt 

engagemang och delaktighet. Länder som Indien, Kina och Brasilien med enorm folkmängd, 

snabb tillväxt och stigande utsläppsnivåer måste delta fullt ut."  (Vattenfall, 2004) 

Vattenfall uttrycker i sin rapport klimatproblemet som ett globalt problem, vilket endast kan lösas på 

internationell nivå där fler länder måste ta ansvar. Även om detta bara är ett enskilt citat går det att 

konstatera att en stor del av rapporten fokuserar på miljöproblemet som globalt. Vattenfall 

presenterar även arbete med att förbättra sina befintliga anläggningar och att försöka hitta 

innovativa lösningar för att lösa klimatproblemet, även då på global nivå. Detta kan exemplifieras 

med att Vattenfall arbetar för att utsläppsrätter ska accepteras internationellt samt att de också 

arbetar för att utveckla ett koldioxidfritt kolkraftverk. Det koldioxidfria kraftverket är något som 

skulle kunna göra nytta för samhället lokalt men framförallt på ett internationellt plan och ge 

företaget en konkurrensfördel i branschen.  

I rapporten för år 2006 fortsätter Vattenfall diskussionen om globala utsläppsrätter. De fortsätter 

även att diskutera vikten av det koldioxidfria kolkraftverket men menar att denna utveckling 

kommer ta tid. Det blir här tydligt att det finns en medvetenhet om att det inte går att övergå till en 

klimatneutral verksamhet utan att äventyra den energiförsörjning som finns i samhället och är 

ekonomiskt hållbar. Lösningen verkar vara att utveckla innovativa lösningar för att utnyttja fossila 

bränslen på ett klimatsmart sätt. Vidare nämns för första gången en diskussion kring klimatsmarta 

tjänster, för att skapa en förståelse hos företagets kunder att även de aktivt kan bidra till att 
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verksamheten blir mer miljövänlig. Utvecklingen av sådana tjänster kan visa på en förändring i 

samhället där större medvetenhet och normförändringar gällande klimatet hos kunder kan antas få 

företaget att utveckla dessa tjänster. 

"Fossila bränslen kommer att spela en viktig roll även i framtiden och vårt uppdrag är att 

använda dem klokt och effektivt. Den enda rimliga lösningen på kort sikt som är miljömässigt, 

ekonomiskt och socialt hållbar, verkar vara att använda nya kolbaserade tekniker som en 

övergångslösning i kombination med förnybar energi, gas och kärnkraft. Den ökande 

efterfrågan på prisvärd energi med hög tillgänglighet gör att vi i själva verket inte kan klara oss 

utan fossila bränslen för tillfället." (Vattenfall, 2006)  

"Vi kommer göra det lättare för kunderna att få tillgång till våra kunskaper om hur man sparar 

energi. Vårt mål är att visa sambandet mellan privat energiförbrukning, kostnader och 

klimatförändringar" (Vattenfall, 2006)  

Utvecklingen med Vattenfalls försök till en global opinionsbildning för globala utsläppsrätter har 

intensifierats i rapporten för 2008. Företaget presenterar att de genomfört ett projekt för att få 

människor att skriva under ett manifest som kräver ett globalt pris på utsläppsrätter. Vattenfall 

fortsätter också att hävda att det måste finnas en balans mellan en trygg energiförsörjning och 

miljömässiga konsekvenser, vilket försvårar för arbetet med minskade utsläpp. Under 2008 utvecklas 

även synen kring minskade utsläpp till att bli mer transparent då det börjar att framhållas som en 

konkurrensfördel i branschen.  

"I långa loppet kommer minskade utsläpp göra Vattenfall mer lönsamt och att göra detta 

proaktivt ger företaget en konkurrensfördel." (Vattenfall 2008) 

"Vindkraften blir, liksom många energitekniker, mindre dyr med tiden. Den är dock betydligt 

dyrare än fossilbaserad kraft och kärnkraft och behöver därför statligt stöd." (Vattenfall, 2010) 

Argumentet att minskade utsläpp kommer leda till en konkurrensfördel för Vattenfall är något som 

även lever kvar i rapporten för 2010. Dock är företaget i sin presentation av detta resonemang också 

tydliga med att förklara att övergången till en verksamhet med mindre utsläpp både är dyr och 

ineffektiv om det skulle ske med dagens teknik. Vattenfall förtydligar detta ytterligare med att 

företaget har som mål att vara klimatneutrala först om cirka 40 år vid 2050. För att uppnå detta ska 

företagets nya investeringar stödja detta mål och Vattenfall anser att det kommer att krävas statligt 

stöd för att uppnå målet om en klimatneutral verksamhet.  

År 2010 fortsätter Vattenfall att presentera bidrag till att utveckla samt öka potentialen hos nya 

energityper för att minska utsläppen och hitta nya marknader. Något som är nytt är att de inlett ett 

samarbete med Volvo för att släppa en laddhybridbil på marknaden. Detta är ett ytterligare steg till 
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att miljötjänster riktade mot konsumenter på nya marknader ökar. Det går även se att fokus även 

läggs på andra faktorer utöver koldioxidutsläpp. I citatet nedan visas att de också tar hänsyn till de 

vattenflöden som deras verksamhet påverkar.  

”Även om påverkan från dammar och ändrade vattenflöden inte helt och hållet går att 

undvika, arbetar vi på att kontinuerligt minimera dessa effekter och återställa de naturliga 

systemen i de områden som omger dammarna.” (Vattenfall, 2010) 

Utrymmet för miljötjänster verkar även fortsätta växa i rapporten för år 2012 då Vattenfall bland 

annat nämner att de erbjuder större företagskunder i Uppsala koldioxidneutral värme, samt 

certifierade miljövarudeklarationer. I och med införande av lagkrav får kunder också möjlighet att se 

timvis mätning av elförbrukning.  Lagkrav på från EU gällande vatten har även verkat sätta igång en 

diskussion kring biologisk mångfald kring vattendrag, vilket tidigare fått mycket mindre utrymme. 

Det är dock fortsatt så att miljön får väldigt stort fokus i företagets rapporter. Detta är inte helt 

konstigt då det är verksamhetens största påverkansområde och enligt Carroll (1991) den del 

allmänheten främst förknippar CSR med.  

"Vattenfall har valt att sätta sina hållbarhetsmål inom miljöområdet eftersom det är där 

företagets verksamhet har störst påverkan" (Vattenfall, 2012)  

Sammanfattningsvis är rapporterna mellan 2012 till 2013 väldigt lika vad gäller den diskussion som 

förs samt det företaget arbetar med. Det är fortfarande uttryckligen så att miljön är det som får 

störst fokus. Vattenfall presenterar fortfarande stora satsningar på forskning och utveckling av nya 

tekniker. Det får dock något mindre utrymme än i rapporterna än tidigare år och istället presenteras 

satsningar på att effektivisera befintliga anläggningar i större utsträckning än förr. Utvecklingen av 

miljötjänster är även det något som växer under denna tidsperiod jämfört med tidigare år. Det 

framgår dock inte några större skillnader i presentationen avseende miljötjänster mellan 2012 till 

2013.  

4.2.3 Göteborg Energi 

Göteborg Energi ger 2004 stort utrymme åt miljön i sin rapport där fokus med hållbarhetsarbetet 

ligger på lokal nivå. Ur diskussionen i rapporten nämns även att minskade utsläpp från företaget 

leder till renare luft i Göteborgs stad. Göteborg Energi diskuterar också i sin rapport att man ämnar 

att minska koldioxidutsläpp genom att prioritera energislag som i så liten utsträckning som möjligt 

påverkar miljön, vilket visas nedan. 

"Vi vill alla leva i ett hållbart samhälle. Vår ägare har därför gett oss i uppdrag att bidra till ett 

hållbart Göteborgssamhälle." (Göteborg Energi, 2004) 
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"Självklart väljer vi alltid den tekniska lösning som är bäst för kundens behov. Men vi prioriterar 

energislag som biobränsle och gas, eftersom vi anser dessa vara mest gynnsamma såväl 

ekonomiskt som miljömässigt för framtiden" (Göteborg Energi, 2004) 

Göteborg Energi trycker på att den ekonomiska biten är central för att det ska vara möjligt att aktivt 

kunna arbete för en bättre miljösituation. Trots att Göteborg Energi inte anser sig själva arbeta på en 

global nivå finns en diskussion kring att växthuseffekten är ett globalt problem som måste lösas både 

på globalt och lokalt. Göteborg Energi lyfter dock fram att även enskilda personer kan påverka den 

klimatsituation som finns genom att exempelvis välja färdsätt som är mindre slitsamma på miljön. 

Detta är även något företaget år 2004 presenterar ett aktivt arbete med genom att exempelvis 

erbjuda anställda miljövänliga resealternativ till och från jobbet samt att vid tjänsteresor exempelvis 

välja tåg framför flyg i den mån det går.  

"Undersöka personalens resmönster, både i tjänsten och till och från jobbet, för att hitta rätt stimulans 

för en miljöanpassning." (Göteborg Energi, 2004) 

I rapporten 2006 sker en tendens till att de inte i lika stor utsträckning presenterar hur företaget 

arbetar med miljöfrågor. Det finns exempelvis inte längre rubriker i rapporterna gällande 

"miljöarbete". Istället fokuserar rapporten till stor del på att beskriva de energislag som finns i 

verksamheten och hur de påverkar miljön. Man diskuterar exempelvis inte längre anställdas 

förmåner som cykel- och miljöbilspooler eller tjänsteresors påverkan på miljön. Fokus ligger istället 

på att minska verksamhetens koldioxidutsläpp, vilket även var fallet tidigare år och där diskussionen 

förs på ett liknande sätt som föregående år.  

"Framtiden ska vara koldioxidfri" (Göteborg Energi, 2006) 

"På Göteborg Energi tar vi vårt ansvar för att minska växthuseffekten. Huvudstrategin är att 

vår verksamhet ska minska de globala utsläppen av växthusgaser" (Göteborg Energi, 2006) 

"Vi är medvetna om att vi påverkar miljön och därför ska vi inte bara följa utan även överträffa 

miljölagstiftning, föreskrifter och andra krav." (Göteborg Energi, 2006) 

Göteborg Energi beskriver i rapporten likt 2004 att klimathotet är ett av de stora problemen i 

samhället. Det är dock första gången företaget presenterar att de vill nå en framtid som ska vara 

koldioxidfri, vilket speglar de mål som Göteborg Energi presenterar i rapporten. Vidare nämns också 

att Göteborg Energi inte enbart ska följa lagstiftningen utan också överträffa den gällande 

miljöfrågor. Det är också första gången företaget nämner forskning som en del i processen att uppnå 

ett mer hållbart samhälle. Forskningen får dock ett relativt litet utrymme i rapporter detta år. I 

rapporten är det dock störst fokus på att Göteborg Energi vill förbättra verksamheten i avseende 

med minskade koldioxidutsläpp, men inte hur detta ska gå till rent praktiskt. 
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"Därför stöder vi forskningen aktivt. Förutom den forskning som bedrivs genom våra 

branschorgan har Göteborg Energi en egen forskningsstiftelse" (Göteborg Energi, 2006)   

Rapporten 2008 bygger till stor del på att de anställda får ge sin syn på hur det är att arbeta hos 

Göteborg Energi. Detta leder till att det inte är lika stort fokus på miljö som tidigare rapporter, och 

miljöarbete om förnyelsebar energi som presenteras är inte så konkret som det varit i tidigare 

rapporter. Det som nämns är att arbetet presenteras något mer på lokal nivå nere i organisationen. 

Diskussionen fortsätter dock att likna den som var 2006, där Göteborg Energi fortsätter att satsa på 

förnyelsebar energi eftersom de anser att det är fördelaktigt ur både en ekonomisk och miljömässigt 

perspektiv.  

"Varje anläggning är unik och vi väljer i första hand förnyelsebara energislag eftersom de är 

mest gynnsamma både ekonomiskt och miljömässigt" (Göteborg Energi, 2008) 

"Vår viktigaste utmaning är att minska klimatpåverkan och resursförbrukningen hos den energi 

vi levererar." (Göteborg Energi, 2008) 

Göteborg Energi verkar dock släppa lite på att de satsningar som fokuserar på lokal nivå. De börjar 

även intressera sig samt engagera sig på nationell och internationell nivå genom att delta i debatter 

för att förbättra miljön. Detta visar på att man inte enbart inriktar sig mot klimatutsläppt från den 

egna verksamheten utan även inriktar sig mot samarbeten med andra aktörer för att kunna nå den 

omställning som krävs. Detta kan vara en effekt av att tidigare diskussioner om vikten av att hela 

samhället måste agera för att göra något åt det globala miljöhotet leder till att arbete med det 

tillslut sker (jmf. Christensen m.fl. (2013).   

"Den globala uppvärmningen är förmodligen det största hotet idag, och om vi ska hinna vända 

utvecklingen måste vi allihop agera kraftfullt." (Göteborg Energi, 2006) 

"Göteborg Energi är starkt engagerat i klimatdebatten både lokalt, nationellt och 

internationellt. Det görs företrädesvis genom engagemang i branschorganisationer där vi 

framför Göteborg Energis talan i relevanta sakfrågor och för en politisk dialog för att påverka 

debatten." (Göteborg Energi, 2008) 

Den främsta utvecklingen i 2010 års rapport är att företaget presenterar satsningar på en egen FoU-

avdelning som enligt dem ska bidra till att skapa en framtida klimatneutral verksamhet för Göteborg 

Energi. På så sätt lever faktiskt företaget upp till de egna målen att arbeta med miljöfrågor utöver 

vad som krävs enligt lag. Även utveckling av miljötjänster får ett större utrymme i rapporterna. Där 

nämns bland annat samarbete med Volvo för att utveckla en koldioxidfri lastbilsfabrik samt 

satsningar på laddstationer, vilket företaget i sin presentation hoppas ska leda till ett mer hållbart 

och medvetet samhälle.  
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"Forskning är en viktig länk in i det hållbara samhället. Så viktig att Göteborg Energi nu inrättar 

en egen forsknings- och utvecklingsavdelning med en egen definierad budget. Denna avdelning 

ska tillsammans med engagemanget i forskningsstiftelsen påskynda utvecklingen mot mer 

hållbara energilösningar." (Göteborg Energi, 2010) 

"Elbilsutvecklingen är fortfarande försiktig, men Göteborg Energi har de senaste två åren 

satsat på en omfattande utbyggnad av laddstationer tillsammans med samarbetspartners som 

vill ha dem redan nu. Under 2010 tog man i bruk ett 25-tal nya stationer och totalt har 

Göteborg Energi nu uppfört 60 laddställen i Göteborg." (Göteborg Energi, 2010)   

Även år 2012 är det främst fokus på företagets miljöpåverkan på Göteborg rent geografiskt, vilket 

fortfarande inte är konstigt då det är bolagets vision att skapa ett hållbart Göteborgsamhälle. 

Arbetet sker fortsatt till stor del genom investeringar i förnyelsebara bränslen och miljöproblemet 

fortsätter att diskuteras på än global nivå där samarbeten med andra aktörer växer sig allt starkare. 

Göteborg Energi presenterar ytterligare krafttag vad gäller forskning och utveckling jämfört med 

tidigare år. Forskningen kring förnyelsebar energi har blivit implementerat i verksamheten, vilket 

inte var fallet när det först nämndes 2006 och den stora satsningen kom 2010. 

"I strävan att närma sig visionen om ett hållbart Göteborgssamhälle satsar Göteborg Energi 

varje år stora resurser på forskning och utvecklig kring förnyelsebar energi. Verksamheten 

består både i enskilda projekt och i nära samarbeten med bland andra Chalmers där anslaget 

är bredare." (Göteborg Energi, 2012) 

Det går utifrån citaten gällande forskning se att diskussionen kring och arbetet med forskning är 

något som växt fram under en tidsperiod. Göteborg Energi vill bidra till ett miljövänligare samhälle 

på global nivå och kunna konkurrera lokalt, vilket gör att de måste satsa mer på forskning. Göteborg 

Energi presenterar under 2012 till 2013 även ett fortsatt ökat fokus på miljötjänster där exempelvis 

laddhybridbussar utvecklats i samarbete med andra aktörer. Vidare har lösningar som möjliggör att 

elbilar kan laddas i ett större geografiskt område än tidigare arbetats fram i samarbeten med andra 

aktörer. Det har även utvecklats en tjänst gällande timmätning av el, vilket dock det numera är 

lagstadgat om. 

"Under 2012 slutförde Göteborg Energi installationen av timmätare. Göteborg Energis kunder 

är än så länge ensamma i Sverige om att kunna mäta gasförbrukning per timme." (Göteborg 

Energi, 2012) 

"År 2013 lanserade Göteborg Energi fjärrvärme märkt Bra Miljöval även för privatkunder. Bra 

Miljöval är Naturskyddsföreningens märkning för att nå ett samhälle i balans med naturen och 

underlätta för kunder att köpa energi som har låg klimatpåverkan." (Göteborg Energi, 2013) 
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"Tillsammans med bland andra AB Volvo, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen ingår 

Göteborg Energi i projektet ElectriCity, som utvecklar en ny och helt eldriven buss för 

kollektivtrafiken. inom projektet Hyperbus samarbetar Göteborg Energi med Business Region 

Göteborg, Trafikkontoret, Volvo Bussar och Västtrafik kring laddhybridbussar som drivs av el 

och laddas direkt från elnätet." (Göteborg Energi, 2013)  

"I projektet Green IT Homes är utmaningen att skapa en miljömedveten beteendeförändring 

för att minska onödig energiförbrukning i våra hem. Tanken är att visualisera, simulera och 

styra energianvändning genom en mobilapp." (Göteborg Energi, 2013) 

I rapporterna för åren 2012 och 2013 ligger ett stort fokus på olika samarbeten som inte rör att 

minska den egna verksamhetens koldioxidutsläpp, vilket visas i citaten ovan. Företaget har i 

rapporterna bland annat presenterats att kunder numera ges möjlighet att se varifrån elen kommer. 

Detta är enligt Göteborg Energi ett medvetet steg för att skapa en beteendeförändring vad gäller 

kunders energiförbrukning. Denna utveckling kan ses som att det numera är självklart att företaget 

inte enbart ska fokusera på egna koldioxidutsläpp även om det är något som fortfarande får störst 

fokus i rapporterna. De ska även arbeta med andra aktiviteter för att svara upp mot omvärldens 

förväntningar och konkurrera med en verksamhet som påverkar miljön i mindre utsträckning än 

tidigare.  

4.2.4 Kraftringen 

Kraftringen fokuserar mycket på miljö i sin rapport från 2009 och företaget anser att klimatfrågan är 

global men att lösningen ofta finns lokalt. Det framgår att arbetet med miljön ska genomsyra 

företaget och i sitt arbete med miljöfrågor satsar de mestadels på förnyelsebar energi. De har även 

som mål att bli klimatneutrala i framtiden, vilket visas nedan. Att Kraftringen inte enbart fokuserar 

på lokalt märks genom att de till viss del även arbetar med miljön för att uppnå förändringar på 

global nivå. Det största fokus som presenteras är hur företaget satsar på förnyelsebar energi lokalt. 

Men de presenterar i sin rapport att det anser det som viktigt att se miljöproblemet på en global 

nivå för att sedan kunna hitta lösningar mer lokalt.  

"Sedan 2008 jobbar vi för att bli en klimatneutral koncern med 100 procent förnybara bränslen 

i våra anläggningar." (Kraftringen, 2009) 

"Klimatfrågan är global men lösningarna finns ofta lokalt. Tillsammans med aktörer i 

närområdet kan vi bygga vindkraftverk, ta hand om spillvärme eller satsa på 

biogasframställning. Det ger både bättre närmiljö och effekt på global nivå" (Kraftringen, 

2009) 
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"Vi har valt att satsa lokalt på orter i södra Sverige, men också globalt genom sitt 

miljöengagemang och som aktör i nationella energidebatter." (Kraftringen, 2009) 

Satsning på forskning och utveckling får däremot inte lika stort utrymme i Kraftringens rapport. Det 

presenteras är att Kraftringen under året 2009 planerat att starta en forskningsanläggning. Den 

planerade forskningsanläggningen presenteras som ett led i att möta förändrade krav och för att 

möta konkurrensen i branschen. Kraftringen arbetar utöver frågor som rör minskade 

koldioxidutsläpp även med miljötjänster, vilket dock inte får ett stort utrymme i rapporten för år 

2009. Det som nämns är att företaget placerar ut laddstolpar för elbilar och att de också arbetar 

med att plantera träd för att förbättra miljön. 

"Förutom att jobba med att minska utsläppen av växthusgaser och öka andelen förnybara 

energikällor, planterar vi även träd och placerar ut laddstolpar för elbilar. Under året som gått 

har vi dessutom agerat globalt genom att tala inför EU-parlamentariker om vårt arbete med 

fjärrvärme, spillvärme och förnybara energikällor." (Kraftringen, 2009)  

Det sker inte några märkvärt stora förändringar mellan 2009 och 2010. Faktum är att ämnet miljö 

presenteras i något mindre utsträckning. Företaget presenterar dock fortsatt satsning på förnybara 

bränslen, vilket ligger i linje med företagets vision om att bli klimatneutralt. Intressant är att 

Kraftringen själva presenterar att de ser det som en självklarhet att arbeta med förbättringar av 

miljösituationen, men samtidigt att det också är tvingande för dem enligt lag. Detta kan uppfattas 

som ett missnöje att behöva agera i vissa frågor efter tvång. 

"För oss är det helt självklart men också tvingande att delta i den pågående 

klimatomställningen. Koncernen har också den långsiktiga visionen att bli klimatneutral." 

(Kraftringen, 2010)  

"Våra miljösatsningar ger både förbättrat närklimat och sänkta utsläpp av växthusgaser 

globalt." (Kraftringen, 2010) 

År 2012 förs diskussionen i Kraftringen rapport på ett liknande sätt som tidigare år, med det 

övergripande målet att bli ett klimatneutralt företag och investeringar i förnyelsebara energislag. Det 

finns dock ingen diskussion kring att bidra och delta i debatter för att påverka miljöarbetet på global 

nivå. Att de valt att intensifiera sitt fokus på och arbete med miljöfrågor kan ha att göra med den 

växande debatt som återfinns i samhället. Detta kan exemplifieras genom att Kraftringen i 

samarbete med forskningsanläggningar vill utveckla en ännu mer miljöeffektiv verksamhet i 

framtiden som ett steg mot målet att ligga i framkant konkurrensmässigt.  

"Utmaningar föder idéer. Klimatdebatten kommer sannolikt att leda fram till hårdare 

begränsningar av koldioxidutsläpp. Det ökar behovet av miljöanpassade lösningar. Ny teknik 



 

39 
 

utvecklas också utifrån de nya behoven, vilket ger möjligheter till fler miljöanpassade lösningar. 

Eftersom vi arbetar med frågan redan idag kan vi stärka vår position på marknaden om och 

när nya regler införs." (Kraftringen, 2012) 

"Den nya vision som tagits fram för Lunds Energikoncernen innebär att koncernen ska vara en 

ledande aktör i utvecklingen av morgondagens samhälle. I det ingår allt från ett stort miljö och 

samhällsansvar till att skapa engagemang för energifrågan och framtidens behov av nya 

innovativa energilösningar." (Kraftringen, 2012) 

"Lunds Energikoncernen arbetar även för klimatneutral energikonsumtion i många andra 

sammanhang. Bland annat finns samarbeten med forskningsanläggningarna European 

Spallation Source (ESS) och MAX IV för att ta fram energilösningar som tillvaratar den stora 

mängden överskottsvärme från anläggningarna. Värme som annars skulle gått förlorad." 

(Kraftringen, 2012) 

Det är först 2013 som Kraftringen presenterar ett konkret arbete med miljötjänster i form av att 

förbättra infrastrukturen för elbilar. I samband med detta presenterar även företaget sin 

miljövänliga fordonspool som anställda kan använda sig av vid kortare resor i tjänst. Dessa två 

åtgärder presenterar Kraftringen som en trend och någonting branschens intressenter förväntar sig 

av dem. Företaget verkar dock själva vara medvetna om att de kan göra mer i sitt arbete med miljön 

för att bli en viktig aktör i att leda samhällsutvecklingen framåt.  

  "I omställningen till ett hållbart energisystem har elnätet också en viktig del i uppbyggnaden 

av infrastruktur för elbilsladdning. Kraftringen har i egen regi eller med samarbetspartners satt 

upp 15 laddstolpar i Lund och en i Hörby där kunden kan ladda sin elbil gratis." (Kraftringen, 

2013) 

"Vi har också en egen eldriven fordonspool bestående av elbilar, elmoped och elcyklar som 

används av personalen för bland annat transport mellan kontoren. En mils körning i elbil kostar 

inte mer än cirka 2 kronor i energikostnad och släpper inte heller ut några partiklar eller 

avgaser i närmiljön." (Kraftringen, 2013) 

"Vår resa innebär till stor del att gå från en leverantör av infrastruktur till en viktig aktör i 

samhällsutvecklingen. Det är också den trend vi ser att branschens intressenter förväntar sig." 

(Kraftringen 2013) 

"Våra huvudutmaningar framöver består till en stor del i att fortsätta det arbete som påbörjats 

och om att gå från ord till handling." (Kraftringen, 2013) 
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4.2.2 E.ON 

E.ON:s rapport, inte helt olikt de tre tidigare företagens, lägger stort fokus på miljön. I diskussionen 

om hur E.ON ska gå till för att minska den påverkan företagets verksamhet har på miljön och således 

också minska sina utsläpp är det förnyelsebar energi som presenteras vara lösningen. Själva 

miljödiskussionen för E.ON är på ett globalt plan, vilket kanske inte är så konstigt om vi ser till den 

marknad företaget verkar på.  

"E.ONs globala strategi kallar vi för "Cleaner & Better Energy". Den innebär att E.ON långsiktigt 

och målmedvetet arbetar för att ställa om energisystemet till en större andel förnybar energi." 

(E.ON, 2013)  

E.ON arbetar också med miljötjänster där företaget exempelvis installerar solceller på ett fyrtiotal 

bostäder i Stockholmsområdet och installerar laddstolpar för elbilar. Ett annat exempel på hur E.ON 

bedriver utveckling inom miljöområdet är att testa lösningar i praktiken fast i liten skala. Genom att 

bygga ett hus som anses vara hållbart ur energisynpunkt och låta hyresgäster flytta in. Detta visar på 

en forskning i kombination med miljötjänster där målet är att utveckla ett mer miljövänligt hem.  

"För att lära oss mer och kunna utveckla bättre produkter har vi byggt huset Hållbarheten i 

Västra Hamnen i Malmö och i april 2013 flyttade våra hyresgäster in. I detta hus har de 

boende tillgång till ett unikt energistyrningssystem. Målet med Hållbarheten är att utveckla 

och testa lösningar som vi kan använda i bostäder i framtiden, både befintliga och nya." (E.ON, 

2013) 

"Under 2013 och 2014 planerar Stockholms bostadsbolag Svenska Bostäder och 

Familjebostäder samt fastighetskontoret att sätta upp 10 000 kvadratmeter solceller på taken 

till ett fyrtiotal hus i stadsdelarna kring Järvafältet. Satsningen på solceller innebär att Järva 

blir en av Sveriges solcellstätaste stadsdelar och beräknas ge 1,3 miljoner kilowattimmar per 

år". (E.ON, 2013) 

Företaget satsar också på att få till affärer som ska bidra till en minskad energiförbrukning som ett 

steg till att påverka miljön i mindre utsträckning än vad de redan gör idag. Enligt 2013 års 

hållbarhetsredovisning är E.ON involverad i utvecklingen av en fossilfri fordonsflotta vilket är ett 

samarbete med en aktör i fordonsbranschen likt många andra företag inom energisektorn.  

"Vår lönsamhet ska genereras av affärer som bidrar till minskad energiförbrukning och ett mer 

hållbart energisystem för el, värme och transporter." (E.ON, 2013) 

"E.ON investerar i klimateffektiv el- och värmeproduktion, driver utvecklingen mot en fossilfri 

fordonsflotta och möjliggör utbyggnad av småskalig, kundnära produktion. Men vi kan inte 
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lösa klimatproblematiken själva – alla måste bidra genom att se över sin energiförbrukning." 

(E.ON, 2013) 

4.2.5 Sammanfattande analys miljö i branschen 

Nedan presenteras en modell över kategoriseringen av branschens arbete med CSR kopplat till miljön 

samt hur detta har utvecklats under tioårsperioden studien omfattar. Efter modellen förs en 

diskussion samt analys över utvecklingen av arbetet och diskussionen om CSR-arbetet kopplat till 

miljön för de fyra företagen. 

 

Figur 5: Tidslinje för kategori miljö 

Den diskussion om och arbete med CSR som genomgående får störst utrymme i rapporterna är de 

studerade företagens arbete med miljön. Det är kanske inte speciellt förvånande då miljön är det 

område som branschen till störst del påverkar genom att bedriva sin verksamhet, vilket innebär att 

sådant arbete också förväntas av företagets intressenter. Om företagen inte svarar upp mot dessa 

förväntningar kan det innebära utifrån Deegans (2002) studie om legitimitet att företaget skadas av 

normativa sanktioner. Den gemensamma diskussionen som företagen bedriver i rapporterna handlar 

till stor del om klimatförändringar och möjligheter att kunna förbättra den situation som existerar 

idag. För att åstadkomma en förändring anser företagen att något måste ske på global nivå. Det är 

således inget som företagen anser sig klara av själva utan den gemensamma synen är att det krävs 

ett samarbete för att kunna uppnå en global lösning på klimatproblemet. Det går dock se att det till 

en början görs relativt lite för att nå en sådan lösning. Vattenfall arbetar däremot med att bidra till 

en ökad debatt om ökade utsläppsrätter på global nivå redan 2004, vilket intensifieras senare år. Det 
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är i samband med det som Göteborg Energi och Kraftringen presenterar diskussioner som delar 

uppfattningen om att det krävs ett internationellt samarbete för att lösa klimatfrågan. I klimatfrågan 

verkar det alltså växa fram en gemensamma diskussions och handlingsmönster kring att något måste 

göras på global nivå genom olika samarbeten för att motverka problemet med koldioxidutsläpp. Att 

diskussionen om samarbeten kan antas vara en del av branschens CSR-logik går att koppla till 

Thornton & Ocasios (2008) och Delmestris (2009) studier om att logiker kan vara gemensamma 

diskussioner som återkommer. Trots denna utveckling arbetar företagen till en början på regional 

nivå när det gäller att minska egna utsläpp och energieffektiviseringar. 

För att kunna nå målen att minska den miljöpåverkan företagens verksamhet faktiskt har 

presenterar Vattenfall redan 2004 och Göteborg Energi år 2006 att de investerar i forskning som 

antas leda fram till nya energilösningar. Arbete med forskning fortsätter att förklaras som en viktig 

del i att nå företagens framtida mål och framhålls av Vattenfall som nyckeln till just detta. Även 

Göteborg Energi utvecklar denna syn i rapporten för 2010 då de presenterar en satsning på en egen 

forsknings- och utvecklingsavdelning. Att forskning framhålls som den viktigaste lösningen för att nå 

miljömålen delas även av de andra Kraftringen och E.ON. Just Kraftringen som intensifierade sitt 

hållbarhetsarbete 2012 enligt deras rapport nämner då för första gången sitt arbete med forskning 

för nya energilösningar. Det går således även i utvecklingen av diskussionen och arbetet med 

klimatlösningar att se ett mellan företagen ömsesidigt arbetssätt idag. Homogeniseringsprocessen 

handlar i detta fall om hur företagen hanterar forskning, arbetar mer intensivt med det och 

samarbetar med andra för att nå en klimatlösning. Företag som tidigare inte arbetat med forskning 

gör numera det. Att utvecklingen inom detta område till stor del homogeniserats till ett likartat 

arbete av de företag som studerats vittnar också om att en sorts gemensamt handlings- och 

diskussionsmönster växt fram med tiden, vilket kopplat till Thornton & Ocasios (2008) studie kan 

innebära att CSR-logiken förändrats. I detta fall kan Vattenfall utifrån Abrahamsons (1991) studie 

anses vara tydliga ledare om vi ser till denna förändring och där övriga företag sedan följt efter och 

även de satsat på forskning och utveckling.   

För att kunna uppnå en global lösning av klimatproblemet anser organisationerna att det utöver 

forskning även krävs ett aktivt lokalt arbete i frågan. För att nå denna lösning har företagen historiskt 

sett och även idag satsat och fokuserat på att minska koldioxidutsläpp. Här finns också ett 

gemensamt arbete med och diskussion om bland de fyra företagen om att verksamheternas 

anläggningar måste anpassas för att minska koldioxidutsläppen. Detta görs genom effektiviseringar 

av anläggningar samt att de nyinvesteringar och den forskning som görs ska bidra till en 

miljöförbättring. Det arbete som sker kräver dock att det är ekonomiskt försvarbart att övergå till 

förnyelsebar energi. Således går det se att företagen är överens om att det är verksamheten inom 
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fossila-energislag som måste minska och slutligen avvecklas. I steget mot att minska 

koldioxidutsläppen i den egna verksamheten sker en gemensam förändring mot att samarbeta med 

aktörer i andra branscher för att på så sätt kunna erbjuda samhället miljövänliga produkter och 

tjänster.  

De studerade företagen beskriver exempelvis relativt tidigt i sina rapporter att de tillförser samhället 

med laddstolpar för olika typer av bilar som drivs av förnyelsebar energi. Detta övergår till att 

omfatta samarbeten med att utveckla olika typer av klimatsmarta fordon. Utveckling påbörjas vid 

rapporterna för år 2010 och fortsätter fram till år 2013. Det är dock framförallt Vattenfall (Utveckling 

av laddhybridbilar) och Göteborg Energi (Utveckling av eldrivna bussar) som bidrar till utvecklingen 

av klimatsmarta fordon. E.ON har däremot ett projekt för att skapa klimatsmarta hushåll där bland 

annat utveckling av laddstationer i hemmet utforskas. Även denna utveckling av överskridande 

samarbeten mot produkter som inte direkt är kopplade till den egna verksamhetens utsläpp sker 

relativt samtidigt. Det är kanske endast Kraftringen som, utifrån till Abrahamsons (1991) studie, kan 

benämnas som följare då samarbeten i dessa arbeten inte presenteras som lika utvecklat i deras 

rapporter. Utvecklingen visar på att företagen som studerats övergått från att traditionellt sett 

fokuserat på egna koldioxidutsläpp till att även fokusera på samarbeten med samhället. Detta skulle 

kunna tänkas vara ett led i att företag vill minska den globala klimatpåverkan. Det kan också tänkas 

att företagen enbart ser detta som en ren tillväxtmöjlighet där normförändringar i samhället skapar 

efterfrågor på klimatsmarta fordon och att företagen därför arbetar med sådana lösningar. Oavsett 

om företagen genom samarbeten utvecklar miljövänliga fordon och laddstolpar på grund av 

tillväxtmöjligheter eller legitimitetsskapande skäl går det att urskilja ett gemensamt handlings- och 

diskussionsmönster mellan de företag som studeras. Utifrån Thornton & Ocasios (2008) studie tyder 

det på att CSR-logiken skiftat till att omfatta samarbeten med samhället, och arbeten utanför den 

egna verksamhetens påverkan, för att få bukt med det klimathot som råder.  

Att CSR-logiken förändrats gällande de företag som studerats från att fokusera på den egna 

verksamheten till även omfatta samarbeten med samhället kan även exemplifieras genom deras 

diskussion kring och arbete med kunder. Detta var något som inledningsvis inte presenterades alls i 

rapporterna.  År 2006 presenteras dock möjligheter för kunder att ta del av kunskap om 

energiförbrukning och hur den påverkar miljö. Det har därefter växt fram en presentation av 

miljötjänster som gör det möjligt för kunder att se sin energiförbrukning, vilket underlättar för 

kunder att minska densamma och bidra till miljön. Det finns även indikationer på att företagen 

satsar ytterligare på att göra samhället medvetet om hur de själva kan bidra till att minska 

utsläppen. Mellan 2012-2013 arbetar de fyra företagen med olika projekt för att öka kunders 

medvetenhet eller bidra till en beteendeförändring. Det erbjuds alltifrån koldioxidfri värme, 
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miljömärkt el som möjliggör för kunder att se varifrån elen kommer, projekt för att öka elevers 

medvetenhet om elförbrukning, solceller på hustak, till satsningar som medvetet syftar till att bidra 

till beteendeförändringar. Denna utveckling är något som sker samtidigt i branschen, vilket kopplat 

till DiMaggio & Powells (1983) teori om isomorfism, innebär att företagen som studerats 

homogeniseras. Denna förändringsprocess kan tolkas så att företagen arbetar med dessa faktorer 

för att bidra till ett förändrat beteendemönster hos kunder, vilket då leder till minskade utsläpp och 

legitimitet. Det kan också vara så att denna förändring är ett resultat av företagen ser möjligheter att 

expandera kundkretsen genom ett sådant arbete. Oavsett anledning leder sådant arbete i slutändan, 

precis som med de överskridande samarbeten som finns gällande miljövänligare fordon, till 

samarbeten som underlättar för hela samhället att minska koldioxidutsläppen. Detta är även ett 

beteendemönster som verkar implementerats i rapporterna och blivit, kopplat till Thornton & 

Ocasios (2008) studie, en sorts CSR-logik. Detta är ett mönster som går att se genomgående i 

företagens diskussion och arbete med miljöområdet i företagens rapporter, men det är dock svårt 

att urskilja några tydliga ledare och följare av just denna process. CSR-logiken för de studerade 

företagen verkar därför inte längre enbart omfatta arbete med att minska koldioxidutsläpp från den 

egna verksamheten. Det leder även till möjligheter för kunder att vara med och bidra till den 

omställningen. Detta kan antas leda till legitimitet om sådant arbete motsvarar eller överträffar 

samhällets normer och förväntningar (jmf. Deegan, 2002). Om det är så att företagen med deras 

miljöarbete försöker påverka samhället att minska sina koldioxidutsläpp, kan det utifrån Carrolls 

(1991) pyramid, tolkas så att de till viss del uppnår den filantropiska delen av pyramiden. Detta på 

grund av att de i sådan tolkning arbetar för att förbättra för samhället och arbeta med projekt som 

inte i lika stor utsträckning förväntas av dem.  

Sammanfattningsvis går det inom miljöområdet se att de studerade företagen arbetar med faktorer 

som till större del rör samarbeten med andra aktörer. Det kan också tolkas som att företagen 

arbetar med faktorer vilka sträcker sig utanför verksamhetens koldioxidutsläpp. Denna 

förändringsprocess är något som, trots att det till en början funnits skillnader, något som 

homogeniseras över tid. I processen har det i vissa fall funnits företag som agerat ledare och andra 

följare. Det gemensamma handlings- och diskussionsmönster gällande samarbeten som därefter 

växt fram tyder på att CSR-logiken förändrats till att företag samarbetar med andra aktörer för att 

minska klimatutsläpp i samhället.   

4.3 Anställda 

Nedan presenteras och analyseras varje företags CSR-arbete för anställda under den period som 

rapporter finns tillgängliga. Detta kommer senare att leda till en sammanfattande analys för 

branschens CSR-arbete för anställda.  
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4.3.1 Vattenfall 

I Vattenfalls hållbarhetsrapporter ges till en början inte anställda mycket utrymme alls. Fram till år 

2008 förs endast diskussioner om hur företaget ska hantera övertalighet och öka antalet kvinnliga 

chefer i organisationen genom program i samarbete med KTH. Det är först år 2008 i samband med 

att det är tvingande för statliga bolag att presentera hållbarhetsrapporter enligt GRI som en stor 

utveckling av CSR-arbetet och diskussionen mot anställda sker. I samband med detta börjar 

Vattenfall att presentera sitt arbete för anställda utifrån ett mjukare perspektiv där företaget i sin 

rapport fokuserar på anställdas hälsa och livssituation utanför arbetet. Noterbart är att Vattenfalls 

hållbarhetsrapporter har utformats enligt GRI-standarden sedan år 2003. 

"Att erbjuda en arbetsmiljö som möjliggör en balans mellan arbete och familjeliv är en 

utmaning. Att ha barn är en naturlig del av livet, men om inte rätt villkor och inställning finns 

inom bolaget kan arbetande mammor och pappor hamna efter." (Vattenfall, 2008) 

"Dessutom leder mångfald till bättre beslutsprocesser, eftersom risken för "grupptänkande" 

minskar med ökad mångfald. En personalstyrka med mångfald är även bättre utrustad att 

förstå olika kundgrupper och deras specifika behov och önskemål." "För att stärka den 

kulturella mångfalden uppmuntras mobilitet genom arbetsrotation och utbytesprogram. 

Seminarier hålls även kring interkulturell kompetens, tillsammans med olika forum för 

erfarenhets- och kunskapsutbyte med personer stationerade utomlands. Språkträning ingår 

som en naturlig utvecklingsaktivitet. (Vattenfall, 2008) 

Citaten ovan är väldigt signifikativt för utvecklingen som sker med Vattenfalls arbete med CSR mot 

anställda under år 2008. Fokus tas från att handla om legala krav som ställs på företaget mot 

anställda till att i större utsträckning omfatta ett etiskt ansvar, vilket skulle kunna vara en indikator 

på hur Vattenfall har förändrat sin syn på vad begreppet CSR innefattar. Men också vikten av 

anställdas välbefinnande för att kunna bedriva en lönsam verksamhet. Samtidigt som företaget i sina 

tidigare rapporter har presenterat samarbeten för hur kvinnliga chefer enklare ska få chefspositioner 

i organisationen har denna diskussion utvecklats till att inte endast handla om kön. Vattenfall 

arbetar och diskuterar fortfarande hur deras mentorprogram ska leda till att kvinnor når högre 

positioner inom organisationen men dessa diskussioner mynnar ut i resonemang som (Citat 2) ovan. 

Diskussionen fokuserar nu mer på att företaget ska skapa mångfald och som tidigare nämnt inte 

bara en jämnare könsfördelning, vilket såklart också är en form av mångfald. Den största skillnaden 

som vi kan urskilja är att detta 2008 sker på ett bredare plan och företagets värderingar lyfts fram på 

ett tydligare sätt.  

Vad som sker i Vattenfalls arbete med CSR fram till 2012 ser vi som intressant. Företaget går från att 

ge anställda ett stort fokus i deras hållbarhetsrapporter till att endast nämna dem i marginalerna. 
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Den största delen där anställda får plats är nu i förklaringar till de GRI-indikatorer som går att utläsa i 

sluttexterna av deras hållbarhetsrapporter. På så sätt går utveckling till att återigen bli mer 

nyckeltalsorienterad fram till 2012.  

"Arbetsmiljö och säkerhet är ett viktigt hållbarhetsområde. Säkerhet är ett av Vattenfalls tre 

kärnvärden och företaget tillämpar nolltolerans för både arbetsplatsrelaterade olyckor och 

sjukfrånvaro." (Vattenfall, 2012) 

"Vattenfall arbetar aktivt med att förbättra medarbetarnas hälsa, bland annat genom att 

erbjuda regelbundna hälsokontroller och förebyggande åtgärder. Vattenfall stödjer aktivt 

medarbetare som varit långtidssjukskrivna så att de kan återvända till arbetet. Dessutom 

arbetar Vattenfall för att öka medvetenheten om hälsofrågor, bland annat har ett nytt koncept 

för hälsoutbildningar tagits fram under 2013." (Vattenfall, 2013)  

"Vattenfall säkerställer att alla anställda agerar på ett etiskt och icke-konkurrenshämmande 

sätt genom interna policys, instruktioner och regler som kommuniceras på intranätet." 

(Vattenfall, 2013) 

 

Det som sker år 2012 och 2013 i Vattenfalls hållbarhetsrapporter är att företaget nu återigen ger 

anställda ett stor fokus inte helt olikt 2008 års rapport. Fokus ligger återigen på att presentera 

anställda som individerna och inte endast kunna placera in anställda i ett nyckeltalsfack. Vad som 

främst har utvecklats sedan år 2008 är att företaget i större utsträckning diskuterar anställdas hälsa 

och hur de arbetar för att aktivt upplysa och uppmana medarbetar att själva förbättra den, genom 

exempelvis utbildningar. Men också att anställda även har ett ansvar att agera etiskt som 

ambassadörer för Vattenfall. Det blir tydligare att de anställda och Vattenfall har rätt till en viss 

kravbild mot varandra.  

4.3.2 Göteborg Energi  

 Göteborg Energi har i tidigare rapporter fram till och med år 2006 inte gett de anställda ett stort 

utrymme i koppling till deras CSR-arbete. Det främsta är fokus på att företaget har en ojämn 

könsfördelning och arbete för att öka mångfalden i organisationen genom en "jämställdhetsplan" 

från 2005.  

"Redan under 2005 beslutades om en ny jämställdhets och mångfaldsplan som ska gälla fram 

till 2008. Detta har givetvis satt fokus på frågor kring föräldraledighet, ökade krav på 

tillgänglighet för funktionshindrade samt hur vi på Göteborg Energi kan öka vår andel av 

medarbetare med invandrarbakgrund." (Göteborg Energi, 2006) 
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Även om det tidiga arbete mot anställda är nyckeltalsorienterat finns det tendenser till att Göteborg 

Energi påbörjar sin utveckling mot att presentera ett arbeta i mer mjuka termer som exempelvis om 

anställdas välbefinnande. Där frågor som mångfald och arbete för anställdas privatliv ska kunna gå 

att kombinera med ett arbete inom organisationen. Detta arbete är någonting som företaget 

fördjupar i kommande rapport 2008. 

"Arbetet sker både centralt och lokalt ute i linjeverksamheten med olika aktiviteter. Lokalt 

arbetar man med förutsättningarna i organisationen, "arbetssituationen", "stress", 

"samverkan och kunskapsdelning", samt "ledarskapet". (Göteborg Energi, 2008) 

"Projektet (DIVA-projektet) handlar om att tydliggöra konsekvenser av att jämställdhets- och 

mångfaldsaspekter genomsyrar allt arbete som sker inom Göteborg Energi. Syftet är att efter 

en kartläggning av nuläget utbilda alla chefer i mångfalds och jämställdhetsfrågor så att vi får 

en ökad kunskap och förståelse i genusfrågor, som sedan vidareförmedlas till medarbetarna på 

Göteborgs Energi." (GE, 2008) 

"Sjukfrånvaron inom Göteborg Energi är låg, strax under 4 procent, och relativt jämn över tid 

(femårsperiod). Målet är att bibehålla den låga nivån vilket uppfyllts även under 2008. Vi 

arbetar bland annat med förebyggande hälsovård. Rutiner om tidigt omhändertagande av 

våra långtidssjuka medarbetare har införts." (Göteborg Energi, 2008)  

De anställda får 2008 ett större utrymme i rapporten med ett mindre fokus på nyckeltal som är 

kopplade till dem. Även om det självklart finns kvar nyckeltal så som sjukfrånvaro så är fokus detta år 

större på anställdas välbefinnande och mångfaldsfrågor. Företaget presenterar år 2008 tydligare att 

de arbetar med att förmedla värderingar till anställda på alla nivåer i företaget genom 

projektarbetet DIVA, samt tydliga rutiner om ansvaret för anställda med risk att bli 

långtidssjukskrivna. Trots att organisationen har reglerade krav gentemot medarbetare blir 

presentationen tydligare att Göteborg Energi vill bidra med mer än vad som krävs, vilket också 

verkar ge resultat senare år. Göteborg Energi fortsätter att arbeta med rutiner även år 2010 både 

vad gäller anställdas hälsa och tidigare mångfaldsprojektet DIVA. Men utöver det tillkommer det inte 

mycket i arbetet mot anställda i rapporten för år 2010 bortsett från att arbetet och diskussionen 

fördjupas något mer.  

"Sjukfrånvaron inom Göteborg Energi är i år, 3 procent. Målet är att behålla den låga nivån. Vi 

arbetar på bred front bland annat med förebyggande hälsovård. Rutiner om tidigt 

omhändertagande av våra långtidssjukskrivna medarbetare fungerar tillfredsställande." 

(Göteborg Energi, 2010) 

"Jämställdhets- och mångfaldsfrågorna beaktas löpande bland annat i samband med 

kompetensutveckling, föräldraledighet och rekrytering, även vid anställning av 
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semestervikarier. DIVE-projektet, ett mångfaldsarbete avseende kartläggning och analys av 

rekrytering och kompetensutveckling, har genomförts under år 2010." (Göteborg Energi, 2010) 

Göteborg Energi ska vara en attraktiv arbetsgivare för alla vilket innebär att arbetet med 

jämställdhet och mångfald är mycket viktigt. Det innefattar bland annat frågor om 

löneutveckling, karriärmöjligheter, kompetensutveckling, föräldraledighet och rekrytering." 

(Göteborg Energi, 2013) 

Den främsta utvecklingen som skedde var vid rapporten för år 2008. Från år 2008 fram till och med 

2013 har presentationen av arbetet mot anställda inte förändrats i någon drastisk mening eller nya 

diskussioner om hur arbete ska fortskrida. Dock så har utvecklingen dessa år bestått i att Göteborg 

Energi fördjupar och omarbetar samt förbättrar sina redan tidigare projekt. Där återkoppling sker 

främst till att förebygga sjukfrånvaro och djupare presentera sin syn på att anställdas välbefinnande 

gynnar företaget.  

4.3.3 Kraftringen Lunds Energi 

Kraftringen som presenterar sin första tillgängliga rapport år 2009 ger även dem inte ett stort 

utrymme för anställda. Det fokus som anställda ges är diskussioner om mångfald och mänskliga 

rättigheter. Kraftringen börjar därmed inte med att lägga störst fokus på anställda i form av nyckeltal 

utan istället genom att presentera organisationens värderingar. Dock framgår inte hur 

organisationen ska sprida dessa värderingar så de anställda får ta del av dessa, utan endast vad 

företaget hoppas kunna uppnå genom dem. Detta kan enligt Christensens m.fl (2013) studie 

möjligtvis leda till att Kraftringen arbetar utifrån dessa och konkreta arbetssätt uppstår senare. 

Nästa rapport som presenteras år 2010 skiljer sig inte nämnvärt åt från 2009 års rapport, och det 

sker ingen nämnvärd förändring i arbetet för anställda.  

"Alla medarbetare är unika. Människors olikheter kan utgöras av kön, etnisk härkomst, ålder, 

handikapp, religion och sexuell läggning, men också av erfarenhet, utbildning, livssituation och 

värderingar. Detta tillsammans skapar en dynamisk mångfald, som tillför nya perspektiv och 

ideer." (Kraftringen, 2009) 

”När vi talar om arbetsmiljö menar vi både den fysiska miljön på arbetsplatsen och den psykosociala 

arbetsmiljön, det vill säga om psykiskt välbefinnande och trivsel i fråga om arbetsuppgifter, chefer och 

arbetskamrater." (Kraftringen, 2012)   

"För oss på Lunds Energikoncernen handlar jämställdhet och mångfald om att vi som jobbar i koncernen 

ska spegla dem vi jobbar för, alltså våra kunder och kommuninvånare. Därför strävar vi alltid, utifrån 

uppfyllda kompetenskrav, efter mångfald i personalsammansättning, vid rekrytering samt vid tillsättning 

av arbetsgrupper." (Kraftringen, 2012)  
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"Energibranschen har traditionellt varit en mansdominerande bransch, så även inom Lunds 

Energikoncernen. De senaste åren ser vi en positiv trend mot en jämnare könsfördelning även om 

statistiken visar att vi fortfarande har en bit kvar." (Kraftringen, 2012)  

Den tydligaste förändringen i Kraftringens arbete för anställda sker i rapporterna för år 2012 och 

2013. Ämnet får ett mycket större utrymme och arbetet för anställda sker allt bredare. Fokus ligger 

fortfarande på anställdas välbefinnande och mångfald inom organisationen. Dock presenterar 

företaget inte att de arbetar med något projekt för att uppnå de mål de har ställt eller för att nå ut 

med sina värderingar. Bortsett från att värderingarna är någonting som organisationen tar hänsyn till 

i deras rekryteringar och vid tillsättning av arbetsgrupper. Kraftringen är väldigt tydliga med att 

presentera sina för värderingar och vad de vill uppnå för de anställda, dock förmedlas det i 

rapporteringen inte lika tydligt hur företaget ska nå dit. Som Christensen m.fl (2013) menar behöver 

detta inte endast ses som tomt-prat, utan kan på längre sikt leda till en förändring. Dock är det en 

förändring som inte tydligt går att urskilja under rapporteringsperioden.  

4.3.4 E.ON 

E.ON som presenterar sin första rapport för den svenska marknaden 2013 har då ett utvecklat 

avsnitt om anställda och de ges ett stort utrymme i hållbarhetsrapporten. Men fokus i arbetet för 

anställda riktas främst mot företagets arbete att öka mångfalden i organisationen. E.ON samarbetar 

med Global Utmaning för att sprida sina värderingar i företaget och för att nå sina mångfalds mål 

inom organisation. I och med projektet presenteras också en medarbetare som ger sin syn på E.ONs 

arbete för att öka mångfalden. Även om det arbetet skulle kunna kopplas till det som kallas etisk CSR 

skyltar E.ON mycket med sitt arbete. Vilket ger en känsla av att det är reklam samtidigt som det kan 

vara ett sätt att visa på problematiken för utlandsfödda i rekryteringsprocessen genom att en 

anställd får göra sig hörd i frågan. 

"I Sverige och Europa syns oroväckande rörelser i den ekonomiska krisens spår, med 

främlingsfientlighet och protektionism. Vi vill vända den trenden. Vi har satt mål för fler 

utlandsfödda bland våra medarbetare. Vi arbetar aktivt med opinionsbildning där vi tydligt tar 

ställning för öppenhet och tolerans. I vårt samarbete med Global Utmaning fokuserar vi inte 

bara på energi." (E.ON, 2013) 

”Andel personer inom RU Sweden som är födda utanför Sverige eller har två föräldrar födda 

utanför Sverige ska överstiga 10 procent.” (E.ON, 2013) 

"För Naser Nakodchi och andra utländska akademiker kan det vara svårt att komma in på den 

svenska arbetsmarknaden. Naser sökte drygt 150 jobb, blev kallad till flera intervjuer, men fick 

aldrig napp. - Utan referenser, kontakter och språkkunskaper är det svårt. det var genom 

projektet Nationell matchning som det vände, säger Naser som menar att detta är drömjobbet 
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för en ingenjör. Framförallt har jag fått större kunskap om vindkraftutveckling, men också 

värdefulla erfarenheter av svensk företagskultur" (E.ON, 2013) 

Mångfald och jämställdhet får som sagt mycket utrymme i rapporten men också anställdas hälsa och 

arbetssituation diskuteras brett. Företaget ger möjligheter för anställda som vill eller måste söka sig 

vidare till nya arbetsgivare och arbetet med det presenteras konkret. Medan anställdas hälsa 

uttryckligen är ett viktigt ämne för E.ON så finns det inga konkreta förslag om hur företaget i 

framtiden ska tackla den psykiska ohälsan som växer hos personalen. Dock vill E.ON vara tydliga med 

att de finns där som stöd för sina anställda.  

"Aktiviteter som genomförts i E.ONs regi är utbildningar i att skriva CV, söka jobb i sociala 

medier, förberedelser inför anställningsintervju, workshops i att presentera sig själv, intervju 

med rekryteringsföretag med feedback på intervjun, samarbete med Almi för dem som 

funderar på att starta eget företag med mera. " (E.ON, 2013) 

"Psykisk ohälsa en växande orsak till sjukskrivning på arbetsplatser i Sverige. Kraven och 

stressen har ökat i samhället och inte sällan kommer psykisk ohälsa som en följd av detta. Som 

arbetsgivare har vi en viktig roll när det gäller att öka kunskapen, förändra attityder och krossa 

tabun som finns kring psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst, när som helst 

och det är viktigt att åra medarbetare känner att de får ett bra stöd av sin chef och sina 

kollegor." (E.ON, 2013)  

Vi kan genom rapporten för år 2013 från E.ON se att mångfald och anställdas hälsa är den 

inriktningen arbetet med anställda presenteras från. Där fokus inte ligger så mycket på nyckeltal. 

Dock ska det tilläggas här att E.ONs rapport är framställd som de skriver för att vara lättsam läsning 

och endast är inspirerad av GRI. Det vill säga att den inte är granskad av extern part och på så sätt 

möjligtvis också tar upp mer ämnen utöver vad som är reglerat vilket enligt (Matten & Moon, 

2008)kan uppfattas som riktig CSR. 

4.3.5 Sammanfattning Anställda 

Nedan presenteras ett diagram över kategoriseringen av branschens arbete med CSR som är riktat 

mot anställda. Efter detta förs en diskussion och analys över utvecklingen av detta arbete och 

företagens diskussion kring anställda. 
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Figur 6: Tidslinje för kategori anställda 

I Vattenfall och Göteborg Energi där vi har rapporter som är tillgängliga innan och efter år 2008 ser vi 

att just 2008 är året då arbetet och diskussionen om anställda verkligen tar vid. Vad som är 

intressant är att båda företagen presenterar sitt arbete, diskussion och resonemang i synen på hur 

anställdas miljö ska förbättras på ett gemensamt sätt. Det som karaktäriserar 

diskussionsutvecklingen om företagens anställda är att de fokuserar mjuka värden från år 2008 och 

framåt där jämställdhet och mångfald diskuteras. I rapporterna presenteras det tydligt att 

energibranschen historiskt och fortfarande är en mansdominerad bransch och att en förändring 

måste ske till att personalen ska likna samhällets struktur. Det är också ur denna diskussion som 

företagen i branschen i större utsträckning har börjat diskutera mångfald som en utvecklad del av 

jämställdhet. Detta är en diskussion som vi även kan se har utvecklats i samhället under samma 

period och det utvecklade arbete inom detta ämne kan vara ett sätt för företagen att visa på att de 

tar del i denna också för att uppnå ett godkännande från samhället, vilket också skulle ses som ett 

steg uppåt i Carrolls (1991) CSR-pyramid. Men även att det kan komma krävas liknande arbete i 

framtiden för att konkurrera i energibranschen.  

När Kraftringen och E.ON presenterar sitt synsätt på vad som behöver förbättras i anställdas 

arbetsmiljö skiljer de sig inte nämnvärt mot Vattenfalls och Göteborgs Energi. Dock finns det 

skillnader i hur företagen arbetar för att uppnå liknande mål. Vattenfall, Göteborg Energi samt E.ON 

presenterar konkreta projekt eller samarbeten med externa parter för att på ett utarbetat sätt 

förbättra situationen för anställda vilka har växt fram sedan 2004. Det finns här ett tydligt 
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gemensamt förändrat angreppsätt på det problem kring mångfald som presenteras i branschen 

mellan dessa tre företag, vilket enligt Thoronton & Ocasio (2008) skulle kunna ses som en del av CRS-

logiken i branschen. Medan Kraftringen i sina rapporter trycker på att de mål de själva har satt 

kommer att uppnås genom att de värderingar som ligger bakom dessa genomsyrar hela 

verksamheten vid exempelvis rekrytering. I detta avseende ligger kraftringen efter i presentationen 

eller till och med det konkreta arbete för att uppnå liknande mål som resterande företag i 

branschen. Forskningen från Christensen m.fl (2013) pekar på att målsättningar och diskussioner i 

framtiden leder till konkret arbete för att uppnå detta. Kanske finns det redan ett konkret arbete 

inom företag men det framgår i så fall inte utav rapporterna.   

Att presentera hur företaget ska uppnå sina mål med anställda är någonting som Kraftringen 

genomgående inte konkretiserar i lika hög grad som de andra tre företagen. Men företaget är de 

som tillsammans med E.ON har den bredaste diskussionen om anställda i urvalet och från sin första 

rapport drivit den längre än de andra. Till exempel stagnerar Vattenfall och Göteborg Energis 

diskussion om mångfald och anställdas fysiska hälsa från 2008 medan Kraftringen och E.ON börjar 

presentera diskussioner om att anställdas psykiska hälsa också måste uppmärksammas. Men som 

tidigare nämnt är Kraftringen de som presenterar minst konkret arbete för att uppnå de mål 

presenteras i företagets rapporter, vilket ökar uppfattningen om att de följer efter resterande 

företagens arbete med anställda (jmf. Abrahamson, 1991).   

I energibranschens rapporter mellan åren 2003 och 2013 sker en tydlig gemensam förändring i att 

arbetet för anställda och diskussionen om dem fördjupas och intensifieras från en tidigare 

nyckeltalsorientering till att bli mer mjuk och presentationer för anställdas välbefinnande i och 

utanför verksamheten intensifieras. Med det menar vi att det ges en djupare bild av anställdas 

arbetsmiljö i presens, vilket tyder på att hur företagen presenterar CSR idag kan tolkas som att de är 

högre upp i Carrolls (1991) CSR-pyramid än tidigare.  

4.4 Intressenter 

Nedan presenteras den utvecklingen av diskussion och arbete mot anställda som företagen presentar 

i sina externa rapporter. Detta kommer senare att jämföras och analyseras i senare avsnitt.  

4.4.1 Vattenfall  

Ämnet intressenter är något Vattenfall fram till 2010 inte presenterar något direkt CSR-arbete mot. 

Det enda som presenteras innan detta år är att företaget måste ta hänsyn till intressenter när det 

gäller beslutsfattande och detta nämns i vad som kan kallas förbifarten.  
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"Vattenfall arbetar därför inom hela leverantörskedjan, från skog till kraftverk. En av 

Vattenfalls stora utmaningar är att hitta producenter som uppfyller bolagets stränga krav på 

miljömässig och social hållbarhet" (Vattenfall, 2010) 

"Samtidigt som Vattenfall planerar att minska mängden kol i sin portfölj av strategiska och 

ekonomiska skäl, är vår viktigaste skyldighet gentemot intressenterna att hantera 

koltillgångarna vi har kvar på ett ansvarsfullt sätt." (Vattenfall, 2010) 

"Under de senaste åren har förväntningarna från vissa delar av samhället, särskilt det civila 

samhället, politikerna och medierna, ökat markant och Vattenfall har inte alltid kunnat leva 

upp till dem." (Vattenfall, 2010) 

Utvecklingen som sker i rapporten för år 2010 är i jämförelse med tidigare år lavinartad, i denna 

rapport lyfts intressenters betydelse för Vattenfall upp i stor skala. Men också Vattenfalls betydelse 

för intressenter främst i form av hur företaget ska kunna sprida sina värderingar till sin 

leverantörskedja. Då det nu lyfts fram hur viktigt det är att kunna hitta rätt leverantörer som ska 

kunna agera som ambassadörer för Vattenfall. Mot resterande av intressenterna förtydligas detta år 

att deras krav spelar in på företagets handlingar och att Vattenfall försöker agera på ett sätt som inte 

ska äventyra det förtroendet. Men också att företaget är medvetna om att de i alla avseenden inte 

klarar av att uppnå kraven från intressenter.  

"Högt ställda krav på arbetsmiljö och säkerhet gäller även för företagets leverantörer, som 

genom att skriva under Vattenfalls uppförandekod för leverantörer uppmanas följa bolagets 

riktlinjer." (Vattenfall, 2012) 

"Vattenfall försöker arbeta etiskt hållbart inom alla delar av verksamheten, inte bara inom den 

egna verksamheten utan även i samarbetet med bolagets cirka 47500 underleverantörer." 

(Vattenfall, 2012) 

"Vattenfalls hållbarhetsarbete baseras på FN:s Global Compacts principer, förväntningar av 

intressenter och direktiv från ägaren." (Vattenfall, 2012) 

Utvecklingen i rapporterna för åren 2012 och 2013 fortsätter i samma riktning som under 2010 där 

Vattenfall allt hårdare trycker på att leverantörer ska följa företagets etiska värderingar. Vattenfall 

som 2010 nämnde att det är svårt att hitta leverantörer som uppfyller deras krav presenterar nu 

olika ramverk och avtal som leverantörer förväntas att följa. På så sätt har Vattenfall något att falla 

tillbaka på när det gäller vilket ansvar de har för sina leverantörer. Samma sak gäller företagets 

arbete mot intressenter då de uttalat följer FN:S Global Compact principer vad gäller arbetet för att 

erkänna företagets ansvar mot intressenter. Vattenfall har på så sätt försökt att standardisera sitt 

engagemang mot intressenter från att tidigare inte ha presenterat något konkret arbete med 
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intressenter i sina rapporter. Genom att göra det garanteras intressenter ett visst utrymme i 

Vattenfalls rapporter i framtiden.  

4.4.2 Göteborg Energi 

Genomgående i Göteborg Energis rapporter presenteras det inte mycket information om arbete 

eller diskussioner riktad mot intressenter. Något som genomgående diskuteras är dock att företaget 

finns till för Göteborgs samhälle men den diskussionen stannar snabbt där. Först 2010 finner vi en 

diskussion där Göteborg Energi vill inkludera sina intressenter i sin hållbarhetsprocess, dock 

presenteras inget ytterligare i denna rapport om hur eller vad företaget gör för att uppnå detta. 

Arbetet mot intressenter utvecklas, men inte mycket, till år 2012 där Göteborg Energi presenterar 

sitt urval av leverantörer och att detta sker på ett sätt som stämmer överens med företagets 

värderingar. Samt att det sker leverantörsbesök för att kontrollera att de krav som ställts på 

leverantörer uppfylls och efterlevs löpande i den dagliga verksamheten.    

"Visionen om ett hållbart göteborgssamhälle ställer höga krav på dialogen med intressenter 

och eftersom Göteborg Energi i förlängningen ägs av alla kommuninvånare har koncernen ett 

stort ansvar för detta. Göteborg Energi har ambitionen att alla intressenter skall vara en del i 

hållbarhetsprocessen" (Göteborg Energi, 2010) 

"Enligt Göteborgs Energis metodik sker urvalet av leverantörer med utgångspunkt i Göteborgs 

Energis betydande miljöaspekter, synpunkter som inkommit om leverantörerna samt 

resultatet från kontrollerna." (Göteborg Energi, 2012) 

"Intressenterna både påverkar och påverkas av Göteborg Energis verksamhet. För att kunna 

förstå och leva upp till de förväntningar som finns förs en ständig dialog med de viktigaste 

intressentgrupperna. Som kommunägt företag har Göteborg Energi ett särskilt ansvar för 

Göteborgssamhället. Göteborgarna är både ägare och kunder till företaget." (Göteborg Energi, 

2013)  

"Vid upphandling av leverantörer ställer Göteborg Energi miljökrav. Varje år kontrolleras minst 

tio leverantörer vilket sker genom främst platsbesök, men ibland även genom 

telefonintervjuer eller självdeklarationer." (Göteborg Energi, 2013) 

År 2013 har Göteborg Energis arbete inte förändrats nämnvärt från tidigare år. De utvärderar 

fortfarande leverantörer och genomför leverantörsrevisioner samt att de ser Göteborgsamhället 

som den största gruppen intressenter. Dock presenterar Göteborg Energi inge ytterligare eller 

djupare diskussion i ämnet än tidigare.  
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4.4.3 Kraftringen Lunds Energi 

Även kraftringen presenterar rätt tunna rapporter om vi ser till ämnet intressenter. I rapporten för 

året 2010 diskuterar företaget kring intressenter där de anser att händelser runt om i världen 

påverkar Kraftringens intressenter och det finns bara en möjlighet att påverka lite av det.  

"Det händer mycket i vår omvärld. Händelser som påverkar villkoren för världens befolkningar 

och energiförsörjningen för olika intressenter. En del händelser ligger utanför våra och andras 

möjligheter till påverkan medan en del utveckling drivs genom internationella 

överenskommelser." (Kraftringen, 2010) 

Den största skillnaden mot år 2010 är att Kraftringen i sina rapporter efter 2012 presenterar en 

väsentlighetsanalys där företaget tar hänsyn till nyckelintressenternas åsikter om vad som är 

viktigast för Kraftringens verksamhet. På så sätt visar företaget att intressenters åsikter faktiskt 

värderas vilket skulle kunna leda till ökad legitimitet för organisationen (Deegan, 2002). Dock är det 

nästan allt som presenteras kring intressenterna i rapporterna för 2012 och 2013. Det presenteras 

inget konkret arbete för att uppnå det intressenterna anser vara av vikt för Kraftringen utan 

företaget för istället diskussioner om det, vilket i för sig senare kan leda till konkreta arbetsplaner 

(Christensen m.fl, 2013). Som företaget presenterar är det också ett mål att i framtiden inkludera 

leverantörer i allt större grad i kommande hållbarhetsredovisningar.  

"Leverantörskedjan blir allt viktigare och av den samlade miljö- och klimateffekterna från 

verksamheten kan leverantörskedjan utgöra en stor del. Lunds energikoncern har som mål att i 

framtiden även inkludera leverantörskedjan i hållbarhetsredovisningen." (Kraftringen, 2012)  

"Kraftringens verksamhet innebär många kontakter med olika grupper i samhället. Kunskap 

om och en kontinuerlig dialog med våra intressenter är en självklarhet och ökar kunskapen om 

de krav som ställs på oss. Det ger förutsättningar att kunna bedriva verksamheten effektivt och 

långsiktigt och hjälper oss att förstå vilka prioriteringar som måste göras." (Kraftringen, 2013) 

4.4.4 E.ON 

E.ON presenterar utförligt diskussioner samt arbete mot intressenter och då främst leverantörer i sin 

rapport från 2013. Det E.ON fokuserar på är att tydliggöra att leverantörer väljs ut med företagets 

egna värderingar i åtanke. Vad de tydligt framhåller är vikten leverantörskedjor har en påverkan på 

hur E.ON uppfattas och att det är av största vikt att de har ett ansvar i att välja rätt leverantörer. Om 

de inte gör det kan företagets förtroendekapital förstöras menar de.  

"Det är vårt ansvar att säkerställa att varken människa eller miljö kommer till skada på grund 

av den verksamhet vi bedriver eller vilka produkter och tjänster vi använder. Därför ställer vi 
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sociala, ekonomiska kvalitets- och miljömässiga krav genom hela leverantörskedjan" (E.ON, 

2013) 

”15 leverantörsaudits ska vara genomförda av, eller på uppdrag av, RU Sweden , under 2013-

2015. Urval görs utifrån en riskmatris bland de 200 leverantörer som står för 80 procent av 

inköpsvolymen.” (E.ON, 2013) 

"E.ON har ambition att utvärdera viktiga leverantörer, via en så kallad, leverantörsaudit, för 

att se att de uppfyller de krav vi ställer enligt vår Responsible Procurement Policy, bland annat 

kring miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och anti.korruotion. I slutet av år 2013 gjordes 

en audit under ett par dagar hos vår kinesiska leverantör av smarta elmätare." (E.ON, 2013) 

Företagets arbete med leverantörer slutar inte när de har granskat och valt ut leverantörer som 

uppfyller de krav som ställts. E.ON genomför varje år leverantörsrevision för att säkerställa att 

kraven efterlevs i leverantörers dagliga verksamhet.  

4.4.5 Sammanfattning Intressenter 

Nedan presenteras en tidslinje över kategoriseringen av branschens arbete med CSR som är riktat 

mot intressenter. Efter detta kommer en jämförelse och analys av utvecklingen av presentationen av 

detta arbete ske.   

  

Figur 7: Tidslinje för kategori intressenter 

Intressenter börjar presenteras lite försiktigt i rapporter runt år 2008 och då främst i Vattenfall och 

Göteborg Energi, Kraftringen är lite senare med det. I det tidiga skedet ligger större delen av fokus 
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på intressenters betydelse för företagen i branschen och att deras åsikter påverkar företagen i den 

dagliga verksamheten. Möjligtvis skulle detta kunna ses som ett socialt kontrakt företagen försöker 

efterleva för att uppfattas som legitima (Deegan, 2002). För trots att det framgår i diskussioner att 

intressenter påverkar företagen är det inget konkret som beskrivs. Kanske för att det genomsyrar 

verksamheten eller så presenteras detta i alla fall till en viss grad på grund av att intressenter och 

samhället förväntar sig det.  

Först 2010 presenteras ett konkret arbete med intressenter och nu i mycket större omfattning än 

tidigare. Vattenfall presenterar detta år tydligt att företag nu även ställer krav på en av sina 

intressentgrupper, nämligen leverantörer. Detta skiljer sig från tidigare år då intressenters påverkan 

endast diskuterats. Numera förväntas nuvarande och framtida leverantörer att efterleva bolagens 

egna värderingar och hållbarhetsarbete. Vattenfall presenterar på ett liknande sätt vikten av att 

leverantörer lever upp till deras värderingar och arbetar mot samma mål gällande ett hållbart 

samhälle. Denna diskussion blir gemensam för Vattenfall, Göteborg Energi och E.ON i rapporterna 

för år 2012-2013, där de tre företagen har en likartad diskussion och kravbild mot sina leverantörer. 

Att företaget också presenterar att de utför kontroller, så kallade leverantörsrevisioner för att 

säkerställa att tidigare kravbilder efterlevs av sina leverantörer ungefär samtidigt är därför inte 

förvånande. Det blir tydligt att företagen nu anser att det krävs arbete även utanför organisationen 

för att uppfattas som legitima och kunna konkurrera i samhället. Kraftringen skiljer sig här åter från 

de övriga tre företagen i arbetet med leverantörer då de endast planerat att i framtiden inkludera 

sin leverantörskedja i hållbarhetsredovisningen och skulle kunna benämnas som följare i denna 

aspekt (jmf. Abrahamson,1991).   

Kraftringens diskussion om att leverantörskedjan blivit viktigare att arbeta med är något som är 

gemensamt med övriga bolag i studien. Det är just inom det konkreta arbetet med leverantörer som 

Kraftringen skiljer sig från de övriga tre företagen, vilket enligt Christensen m.fl (2013) kan komma 

att utvecklas efter en diskussion om värderingar och antaganden. E.ON får ses som det bolag vilka 

sticker ut i den andra änden av arbetet med leverantörer. Företaget har en detaljrik presentation av 

hur arbetet för att säkerställa och kontrollera att leverantörer efterlever den kravbild som ställs på 

dem i jämförelse med de andra bolagen. Företagens presentation av intressenter och fokus på 

leverantörer i den gruppen är väldigt likartad. Det går att se en intressenttrend som tar vid 2010 i 

rapporterna som också utvecklas till att omfatta en större del av företagens påverkans effekt. 

Sammanfattningsvis går det att se att ett gemensamt diskussionsmönster kring leverantörer har växt 

fram sen rapporterna för år 2010, vilket enligt Delmestri (2009) tyder på att leverantörer numera 

ingår i den CSR-logik som eventuellt existerar i branschen.  



 

58 
 

 

4.5 Samhälle 

I detta avsnitt kommer utvecklingen av kategorin, samhälle, att beskrivas och analyseras. Till en 

början kommer utvecklingen kring samhället och dess subkategorier beskrivas i varje företag för sig 

för att sedan jämföras och analyseras i senare avsnitt.  

4.5.1 Vattenfall 

Företaget presenterar en välutvecklad diskussion om den påverkan och skyldighet Vattenfall har mot 

samhället genom att de bedriver sin verksamhet. Det Vattenfall gör för samhället är till stor del 

kopplat till den egna verksamheten. I rapporterna för åren 2004 och 2006 ligger fokus på att 

förmedla till samhället att deras insats räknas för att kunna förbättra miljön. Detta görs genom event 

som att dela ut gratis lågenergilampor till Vattenfalls kunder. Vattenfall presenterar också 

samarbeten med högskolor under denna period. Där projekt bedrivs för att öka studenters intresse 

och kunskap för teknik som är kopplad till energibranschen samt projekt som är direkt riktad mot 

Vattenfalls verksamhet.   

”Men Vattenfall bedriver inte bara projekt direkt gentemot studenter. Ett antal initiativ handlar 

om att bidra till de kunskaper som förmedlas till studenterna. I samarbete med Kungliga 

Tekniska Högskolan i Stockholm håller Vattenfall på att utveckla den pedagogiska metoden 

”dialogseminarium”. Med hjälp av metoden får studenterna avancerad kunskap om viktiga 

processer och tekniker inom kraftindustrin.” (Vattenfall, 2004) 

"Samtidigt startade Vattenfall en kampanj för att öka hushållens användning av 

lågenergilampor. Totalt 850 000 energisnåla glödlampor delades ut gratis till alla våra 

hushållskunder i Sverige och Finland." (Vattenfall, 2006) 

Detta samarbete med högskolor fortsätter sedan i 2008 års rapport och diskussionen om hur 

företaget måste agera för att skapa värde för samhället fördjupas. Vattenfall trycker nu på att det 

krävs goda ekonomiska resultat för att ge företaget en möjlighet att bidra med positiva effekter till 

samhället. Detta stämmer också bra överens med hur Carroll (1991) att den ekonomiska delen i ett 

företag måste vara hållbar för att i nästa steg kunna arbeta med CSR. Vattenfall ser sin egen 

påverkan på samhället som något globalt vilket inte går att avgränsa rent geografiskt, likt hur de 

diskuterar miljöfrågor.   

"Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energibolag och detta kräver mycket goda 

resultat längs hela värdekedjan för energi. För att kunna stödja en hållbar samhällsutveckling 

måste Vattenfall skapa värde inom områdena ekonomi, miljö och samhälle. Ekonomisk styrka 
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är av avgörande betydelse för att kunna skapa värde för samhället och miljön" (Vattenfall, 

2008) 

"Den verksamhet vi bedriver har en stor påverkan på samhället - globalt, regionalt och lokalt - 

och därmed är hela samhället vår kund." (Vattenfall, 2008) 

Från rapporten för år 2008 till och med den för år 2013 presenteras diskussioner om samhällsansvar 

och samarbeten med högskolor på ett likartat sätt i Vattenfalls rapporter. Med andra ord utvecklas 

inte CSR arbetet till att omfatta en ny nivå i Carrolls (1991) pyramid. Dock börjar företaget att trycka 

på att den syn och de ansvar de tar för samhället är inspirerat från ramverket FN:s Global Compact, 

vilket kan ses som ett steg mot att standardisera sin syn på samhället. Att anpassa sig till ramverk är 

något som Vattenfall gjort även i andra aspekter när det gäller arbetet med CSR.  

"Vi förstår att vi måste vinna samhällets förtroende genom våra handlingar och genom en 

öppen dialog. Vi fortsätter att stödja FN:s Global Compact-principer och inser och accepterar 

att vi har ett ansvar gentemot samhället som sträcker sig längre än det finansiella." 

(Vattenfall, 2010)   

"Det är viktigt för Vattenfall att de människor som bor i närheten av bolagets verksamheter 

påverkas i så liten grad som möjligt. Oavsett vilken typ av påverkan våra verksamheter kan 

medföra, försöker Vattenfall att vara så lyhört som möjligt när det gäller de berörda 

intressenternas behov och krav, oavsett kön, ålder folkgrupp." (Vattenfall, 2013) 

 

4.5.2 Göteborg Energi 

Göteborg Energi presenterar genomgående i rapporterna att företaget är till för Göteborgsamhället 

och begränsar sig därmed rätt tydligt geografiskt var de anser sig ha det största samhällsansvaret. 

Företaget arrangerar en årlig fotbollsturnering för unga i samarbete med IFK Göteborg för att sprida 

värdegrund och kunskap till barn med särskilda behov i Göteborgsområdet. Detta projekt är något 

som inte är direkt kopplat till verksamheten och skulle på grund av det enligt Matten & Moon (2008) 

kunna beskrivas som riktigt CSR. Dock är den största delen av samarbeten och projekt kopplat till 

samhället kopplat till den dagliga verksamheten då Göteborg Energi kräver visa motprestationer. 

Företaget har även samarbeten med samhällsaktörer i olika utvecklingsprojekt. Detta är inte något 

som är helt nytt eller utvecklas under perioden 2004-2013 utan existerar kontinuerligt och 

presenteras där efter.  

"Tillsammans med IFK Göteborg arrangerar Göteborg Energi fotbollsturneringen Energikicken 

för elever i årskurs 5 varje år. Ett fokus är att stärka barnens värdegrund och vid årets 
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turnering utökades evenemanget med speciella aktiviteter för barn med särskilda behov.” 

(Göteborg Energi, 2004) 

"Vi vill även bygga upp och stärka vår roll som god samhällsutvecklare. Därför har Göteborg 

Energi en omfattande sponsringsverksamhet eller som vi hellre kallar det samarbetsavtal. Vi 

arbetar med fyra delar: miljö, kultur, idrott och socialt ansvar. Alla våra samarbetsavtal är 

långsiktiga, och involverar motprestationer" (Göteborg Energi, 2006)  

"I de flesta av våra projekt med förnyelsebar energi, liksom i de flesta av våra 

utvecklingsprojekt har vi ett omfattande samarbete med partners i form av kommuner, 

högskolor och privat näringsliv." (Göteborg Energi, 2010) 

Den utveckling som sker i arbete och hur Göteborg presenterar sitt arbete för samhället är att 

diskussionen blir tydligare. Företaget tar upp konkreta exempel på vad deras samarbeten leder till 

och vilka samarbete de har. Som nedan att Göteborg Energis samarbete med Stadsmission och Bris 

är ett läxhjälpsprojekt. Dessa samarbeten har tidigare presenterats men då endast som 

samarbetspartner inte konkret vad detta leder till. Just samhällsarbetet som inte är kopplat till 

verksamheten har tidigare inte presenterats bortsett från en årlig fotbollsturnering som anordnas i 

samarbete med IFK Göteborg. Här ser vi en utveckling i och med att Göteborg Energi deltar i 

Göteborgs Pride-festival för att belysa alla människors lika värde oavsett sexuell läggning.  

"Bland de rent socialt relaterade sponsringsavtalen återfinns samarbeten med Stadsmissionen 

och Bris samt stöd till ett läxhjälpsprojekt i Gårdsten. (Göteborg Energi, 2012) 

"Under 2013 medverkade Göteborg Energi för första gången på West Pride - en kulturfestival 

som lyfter upp normkritik och HBTQ-personers livssituation. " (GE, 2013) 

 

4.5.3 Kraftringen  

Hur Kraftringen arbetar för samhället och vad de anser att företaget har för ansvar mot detsamma är 

något som inte presenteras speciellt utförligt i deras rapporter. Det som företaget främst 

presenterar är viktigt i deras arbete för samhället är att de har en hög leveranssäkerhet till sina 

kunder. Genom att kunna hålla en hög leveranssäkerhet anser Kraftringen att de bidrar till att 

samhället ska fungera och att detta är företagets största ansvar mot samhället. Frågan är hur mycket 

av det som presenteras i arbete mot samhälle som andra aktörer skulle se som CSR. Mycket handlar 

endast om att verksamheten ska fungera bra i den dagliga verksamheten och inte så mycket vad 

företaget gör utöver detta vilket är raka motsatsen till vad Matten & Moon (2008) menar är riktigt 

CSR. Vid sidan av det presenterar Kraftringen olika aktiviteter för att sprida kunskap/information till 

samhället som "Vattenkraftexperiment" där lag tävlar om att utvinna mest elektricitet. Dock är detta 
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något som företaget nämner kort i rapporten från år 2012. Det geografiska området som Kraftringen 

i sitt arbete och diskussion fokuserar på är begränsat till regionen Skåne, vilket vidare kanske inte är 

så konstigt då företaget inte agerar på en större marknad.  

"Onsdagen den 12 maj invigdes Vattenhallen Science Center på Lunds Tekniska Högskola. 

Lunds Energi har bekostat byggandet av ett helt nytt vattenkraftsexperiment, ett vattenfall, 

där två lag kan mötas och tävla om vem som kan utvinna mest elektricitet." (Kraftringen, 2010) 

"Istället handlar det om det om affärsmässig samhällsnytta där vi med hänsyn till ett socialt, 

ekonomiskt och miljömässigt ansvar säkerställer att kommuninvånarna får så god tillgång till 

energi som möjligt" (Kraftringen, 2012) 

"Vår målsättning för denna, vår andra hållbarhetsredovisning, är att alla medarbetare och 

ägare ska känna till vårt hållbarhetsarbete och vad det innebär på ett övergripande plan. Vi vill 

också göra våra kunder, leverantörer och invånare i lokalsamhället medvetna om vår strävan. 

Genom att ha en kontinuerlig dialog ökar vi förståelsen för varandra och för hur vi tillsammans 

ska arbeta för ett hållbart samhälle" (Kraftringen, 2012) 

"Kraftringen arbetar med tjänster, produkter och infrastruktur vars leveranssäkerhet och 

funktionalitet är en nödvändig del av vårt samhälle. Det finns ett stort samhällsintresse och 

krav på god styrning, effektiv verksamhet och öppenhet i offentligt ägda bolag. Representanter 

för Kraftringen ska agera föredömligt så att samhället, kunderna och andra intressenter har 

förtroende för oss." (Kraftringen, 2013) 

4.5.4 E.ON 

En stor del av det arbete för samhället som E.ON presenterar i sin rapport 2013 handlar om projekt 

och samarbete vilka inte är direkt kopplade till verksamheten. Framförallt är arbetet för samhället 

riktat mot barn och ungdomar. Dels genom att stödja projekt med målet att öka ungdomars 

matematikkunskaper och logiskt tänkande, öka deras deltagande i samhällsutvecklingen och på ett 

globalt plan kunna ge skolbarn i Kenya möjligheten att studera efter mörkrets inbrott. Dessa projekt 

och samarbeten skulle enligt Carrolls (1991) CSR-pyramid anses ligga i toppen, vilket symboliserar 

filantropi. Detta är också vad Matten & Moon (2008) skulle anse som riktig CSR då det inte direkt går 

att koppla till företagets dagliga verksamhet.  

”Pythagoras Quest är en matematiktävling för högstadieelever som arrangeras av Sydsvenska 

Industri- och Handelskammaren och Malmö Borgarskola, i samarbete med E.ON och Epsilon. 

Syftet är att främja svenska ungdomars utveckling i matematik och logiskt tänkande.” (E.ON, 

2013) 
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”E.ON samarbetar sedan två år med organisationen GIVEWATTS. För varje skolklass som 

besöker vår energiutställning eller genomgår vår digitala utbildning ”Vill du bli ett 

energigeni?” skänker vi en solenergilampa till en skola i Kenya.” (E.ON, 2013) 

"Vi arbetar tillsammans med Nationalencyklopedins Kunskapsstiftelse för att stärka barn och 

ungas deltagande i samhällsutvecklingen. Genom Nattvandring.nu arbetar vi med att bidra till 

ökad trygghet för unga. Alla dessa aktiviteter ser vi som en naturlig del av vårt 

samhällsansvar." (E.ON) 

Men som alla andra företag så sysslar inte E.ON endast med filantropi i deras bidrag till samhället. 

Som många andra bolag samarbetar E.ON med högskolor och universitet i samband med utveckling 

av förnyelsebar energi. I framställningen av dessa samarbeten ligger fokus i att de är långsiktiga och 

ska skapa ömsesidig nytta för båda parter.  

"Ett av projekten inom ramen för E.ON och Chalmers tioåriga forsknings- och 

utvecklingssamarbete handlar om allokering av vindkraftverk för att optimera 

energisystemet." (E.ON) 

4.5.5 Sammanfattning samhälle 

Nedan presenteras en tidslinje över kategoriseringen av branschens arbete med CSR som är riktat 

mot samhälle. Efter detta förs en diskussion och analys över utvecklingen av detta arbete och 

företagens diskussion kring samhälle där företagen jämförs.

 

Figur 8: Tidslinje för kategori samhälle 

Samhällsdiskussionen i företagens rapporter är något som hela tiden existerar i en stor utsträckning. 

Det företagen gör för att minska sin påverkan på samhället och för att agera som en god 
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"samhällsmedborgare" är främst kopplat till den egna verksamheten vilket skulle kunna jämföras 

med Carrolls (1991) första nivå i CSR-pyramiden. Genomgående presenterar respektive företag olika 

samarbeten med Högskolor och Universitet. Där företagen bidrar med möjlighet till forskning och 

undervisning i ämnen som i slutändan kommer gynna företaget. Antingen genom forskning mot att 

förbättra anläggningar eller möjlighet att rekrytera framtida personal med rätt kompetens. Detta 

gemensamma arbetssätt skiljer sig nämnvärt åt mellan företagen det framgår även här att 

samarbeten blir allt viktigare för att kunna utveckla respektive verksamhet. Vad som tidigt urskiljer 

Göteborg Energi mot de övriga tre företagen är att de årligt sponsrar en fotbollsturnering för 

ungdomar. Detta projekt är inte kopplat till verksamheten i den meningen att de inte får ut mer än 

goodwill av detta. Om Göteborg Energi inte bedrev detta projekt skulle företaget inte anses som 

oetiskt varför det enligt Carroll (1991) kan klassificeras som filantropi eller riktigt CSR (Matten & 

Moon, 2008). 

Likt de andra teman som har analyserats blir beskrivningen av vad företagens samarbeten ska bidra 

till mer tydligare i rapporterna från år 2010 och framåt. Göteborg Energi sticker fortfarande ut i den 

bemärkelsen att de utökar och förtydligar att deras samarbete med Stadsmissionen och Bris ska 

bidra till läxhjälp för ungdomar samt. På så sätt går även detta samarbete som den årliga 

fotbollsturneringen in under ett filantropiskt synsätt av CSR. Vilket Vattenfall och Kraftringen inte 

presenterar något tydligt arbete mot utan deras bidrag till samhället är fortfarande av viss framtida 

ekonomisk vinning för företagen. Dock presenterar E.ON i sin hållbarhetsredovisning ett flertal 

samarbeten och projekt som också kan anses vara av filantropisk art.  

Som tidigare nämnt är denna form av CSR ingenting företag skulle förlora anseende av om de inte 

arbetade med (Matten & Moon, 2008). Dock så saknar både Vattenfall och Kraftringen tydliga 

arbeten som kan anses av filantropisk art. En faktor till varför det kan se ut så är att Vattenfall är 

statligt ägt och därmed inte kan spendera sitt kapital på projekt som inte förväntas ge något tillbaka. 

Om så är fallet finns inte möjligheten för företaget att anpassa sin CSR till Carrolls (1991) högsta nivå 

av CSR. Att Kraftringen inte arbetar med denna sorts CSR kan också kopplas till ägandeformen då 

företaget är kommunalt ägt. Då finns möjligtvis synen inom bolagets ledning att ägarnas kapital ska 

spenderas på att utveckla bolagets ställning. Vilket också mer eller mindre är uttryckt i företagets 

rapport från år 2012 där det beskrivs att den samhällsnytta Kraftringen bidrar med ska vara av 

affärsmässig art. Att ett bra ekonomisk resultat måste ligga till grund för att kunna bidra till 

samhällsnytta är en gemensam diskussion som företagen delar i sina rapporter. Även om det råder 

skilda meningar om vad samhällsnytta är så är det genom samarbeten och projekt som företagen 

arbetar för att uppnå det. Det går dock att se en utveckling av ett gemensamt handlingsmönster där 

företagen i allt större utsträckning än tidigare arbetar med aktiviteter som visar på att de tar ansvar 
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för samhället. Vissa av dessa går att koppla till verksamheten och det miljöområde som företagen 

befinner sig i. Det finns också andra aktiviteter som inte har någon direkt koppling till miljön utan 

snarare riktas mot samhället som helhet. Detta gemensamma mönster som växer fram i branschen 

tyder, utifrån Thornton & Ocasios (2008) studie, på en CSR-logik som ger uttryck för att företagen tar 

ansvar för en större del av samhället snarare än den egna verksamheten.   

 4.6 Sammanfattande analys av CSR 

I detta avsnitt kommer de fyra kategorierna som tidigare nämnts att sammanfattas och analyseras 

utefter hur gemensamma handlings och/eller diskussionsmönster kring CSR uttryckts och förändrats i 

den svenska energibranschens externa rapporter.  

Hur de fyra företagen i den svenska energibranschen presenterar sitt arbete med och diskussion om 

CSR har förändrats från att i stort sett endast fokuserat på miljö till att även omfatta ett flertal andra 

aspekter inom CSR. Idag är rapporterna mer omfattande både i längd samt innehållsmässigt. 

Företagen har i mångt och mycket utvecklat diskussioner och arbete med hållbarhetsfrågor i takt 

med varandra och innehållet i rapporterna homogeniseras även om det till en början finns skillnader. 

Detta går i linje med DiMaggio & Powells (1983) idéer om att företag inom samma bransch med 

tiden kommer att homogeniseras då de verkar inom samma kontext. 

Gemensamt mellan företagens tidiga rapporter var att företagen lade, utöver den ekonomiska 

delen, övervägande störst fokus på miljö. Det gemensamma handlings- och diskussionsmönstret 

gällde hur företagen kunde effektivisera den egna verksamhetens koldioxidutsläpp samt att man 

arbetade med att investera i miljövänligare energislag. Detta gjordes, enligt rapporterna, för att 

anläggningarna skulle bli mer miljövänliga och att företagen på så sätt skulle kunna dra 

konkurrensfördelar från det. Den tidiga CSR-logiken kan utifrån Thornton & Ocasios (2008) studie 

således anses omfatta arbeten med miljö där företagen till störst del fokuserar på att minska 

koldioxidutsläpp från den egna verksamheten.   

Det går utifrån analysen av de olika områdena se att anställda, samhälle och intressenter är något 

som under den tidsperioden fått allt större utrymme. Det gemensamma handlings- och 

diskussionsmönstret inom energibranschen omfattar därmed numera utöver de ekonomiska och 

miljömässiga delarna även samhället. Detta skulle kunna tolkas som att CSR-logiken numera 

omfattar att företag arbetar med fler faktorer än miljön, det vill säga samhället (jmf. Thornton & 

Ocasio, 2008). Med samhället menar vi i detta fall arbete riktat mot omvärlden som inte går att 

hänföra till miljöarbetet. Det är noterbart att energibolagen inledningsvis under den tidsperiod som 

studerats lagt lite fokus på just samhället i sina rapporter. Detta har utifrån Matten & Moons (2008) 
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syn på CSR inneburit att de studerade företagen haft svårt att arbeta med vad de menar är riktigt 

CSR, vilket beror på att de ser riktigt CSR som samhällsförbättrande. En förklaring till varför 

företagen i de tidigare rapporterna inte fokuserat på samhället, miljö exkluderat, är förmodligen att 

det är inom miljöområdet energiföretagen har störst påverkan.   

Det är också främst arbetet och diskussionen om miljön som varit någorlunda konstant under den 

tidsperiod som studerats. Med det menas att företagen i stor utsträckning fokuserat på de olika 

energislag som finns i verksamheten och hur dessa påverkar miljön. I deras rapporter finns även en 

tydlig diskussion om att de hela tiden vill utveckla sin energiproduktion så att den innehåller 

energislag med mindre klimatpåverkan. De områden som främst skiljt sig åt mellan företagen är hur 

tidigt och i vilken omfattning de presenterar arbete med forskning, överskridande samarbeten och 

miljötjänster. Även om företagen skiljt sig åt vad gäller arbete och diskussion kring dessa områden är 

det en skillnad som till stor del försvunnit med tiden. Företagen tenderar alltså homogeniseras trots 

att det till en början finns skillnader, vilket återigen kan kopplas till DiMaggio & Powells (1983) idé 

om att företag inom samma bransch homogeniseras. 

Det går även i och med den förändring som skett inom miljöområdet se att företagen utvecklat nya 

återkommande, gemensamma handlingsmönster, vilka fokuserar mer på samarbeten med aktörer 

utanför den egna verksamheten. Även om de fyra företagen fokuserar på att förbättra den egna 

verksamhetens miljöpåverkan framgår det i rapporterna att den utvecklingen måste vara ekonomisk 

hållbar. Men trots att det finns en ekonomisk grund i det arbetet går det att tolka vissa samarbeten 

som delvis filantropiska. Det skulle då kunna ses som de studerade företagen i viss mån närmat sig 

den filantropiska delen i Carrolls (1991) pyramid. För även om miljöarbetet inte omfattar rena 

donationer till samhället kan deltagande i debatter, arbete för beteendeförändring och utveckling av 

miljöbilar och andra tjänster anses vara något som utöver konkurrensfördelar även bidra till en 

positiv effekt på samhället. I denna utveckling kan Vattenfall till viss del ansetts ha varit ledare, detta 

på grund av att det är dem som i störst utsträckning påbörjar en sådan diskussion och arbete. Men 

det ska dock tilläggas att även E.ON redovisar ett liknande arbete i sin rapport och att de också skulle 

kunna vara ledare om deras tidigare rapporter på koncernnivå hade studerats. Göteborg Energi är 

det företaget som därefter följer utvecklingen och Kraftringen kan, utifrån Abrahamsons (1991) 

studie, anses vara följare då de är dem som anpassar sig sist till förändringen. Sammanfattningsvis 

går det inom miljöområdet se att det utvecklats ett återkommande, gemensamt handlingsmönster 

kring att företagen arbetar med forskning, samarbeten med aktörer gällande miljövänliga fordon och 

miljötjänster kopplat till kunder. Detta visar på att CSR-logiken, kopplat till Thornton & Ocasios 

(2008) studie numera omfattar arbete med aktiviteter som inte enbart kan hänföras till att minska 

koldioxidutsläpp från den egna verksamheten. Därmed går det se att deras miljöarbete tillskillnad 
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från tidigare inkluderar samarbeten med fler aktörer utanför branschen i företagens omvärld. Denna 

förändringsprocess är något som, trots att det till en början funnits skillnader, homogeniseras över 

tid. I denna process kan Vattenfall, som tidigare nämnts, benämnas som ledare där övriga företag 

varit följare. Det gemensamma handlings- och diskussionsmönster gällande ovanstående faktorer 

som därefter växt fram tyder på att CSR-logiken förändrats (jmf, Thornton & Ocasio, 2008). 

Även presentationen av företagens anställda är något som har utvecklats under den tidsperiod som 

studerats. I de tidiga rapporterna är det gemensamt bland företagen att diskussionen och arbete för 

anställda presenteras väldigt kortfattat. När arbetet väl nämns presenteras främst data i kvantitativa 

termer som påvisar hur det ser ut i företagen genom nyckeltal. Det är först senare år som 

jämställdhet, mångfald och de anställdas situation på arbetsplatsen hanterats. Det går av 

rapporterna urskilja att den förändring som skett uppkommit vid ungefär samma tidpunkt hos de 

enskilda företagen. Även det visar på att nya idéer som implementeras homogeniseras i hela 

branschen, kanske inte på en gång, men över tid (jmf. DiMaggio & Powell, 1983). I företagens arbete 

och diskussion kring anställda har det som tidigare nämnts blivit mer fokus på kvalitativa termer. Det 

skrivs exempelvis om hur företagen mer konkret arbetar för att förbättra jämställdhet, mångfald och 

hälsa. Det är precis som i övriga kategorier också så att man inte enbart fokuserar på den egna 

verksamheten. Företagen bedriver exempelvis olika samarbeten med andra organisationer. Det finns 

också exempel på att jämställdhet och mångfald diskuteras på internationell och nationell nivå. Det 

går även utläsa att företagen presenterar arbete för att medarbetarna ska må bra utanför arbetet. 

Dessa faktorer vittnar om att rapporterna i allt högre grad fokuserar på arbeten utanför 

verksamheten. Det verkar alltså som att den logik som tidigare funnits utvecklats till att företagen i 

större utsträckning ska arbeta för anställda, inte bara inom verksamheten utan även utanför den. I 

denna utveckling är det återigen Kraftringen som kan benämnas som följare (jmf. Abrahamson, 

1991). Detta beror på att de inte i lika stor utsträckning beskriver vad som görs för att förbättra 

jämställdhet, mångfald och hälsoarbete. De andra aktörerna är dock likvärdiga i hur detta arbete 

presenteras och mycket tyder på att även Kraftringen kommer att följa denna gemensamma 

utveckling. Utvecklingen av gemensamma handlings och diskussionsmönster visar på att de 

företagen numera faktiskt arbetar för anställdas välbefinnande på arbetsplatsen. CSR-logiken 

omfattar därmed anställda, dock inte enbart på företagsnivå men även deras situation utanför 

verksamheten i deras vardagssituation. CSR-logiken inom omfattar således anställda ur ett större 

perspektiv där samarbete med andra aktörer är en viktig del i deras arbete (jmf. Thornton & Ocasio, 

2008).  

De företag som studerats ger i de tidiga rapporterna, som ovan nämnts, väldigt lite utrymme om hur 

de ser på och arbetar med relationen till intressenter. Den analys som gjorts vad gäller intressenter 
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omfattar i studiens kodning främst leverantörer och en allmän diskussion om hur företagen hanterar 

övriga intressenter. Även företagens arbete med intressenter är något som utvecklats över tid. Det 

är främst Vattenfall som kan benämnas ledare vad gäller hur de diskuterar och arbetar med 

leverantörer, men även E.ON beskriver sådant arbete i sin rapport.  Dock är det Vattenfall som först 

tar hänsyn till och sätter tryck på leverantörsleden. Göteborg Energi tar några år senare efter 

Vattenfall och presenterar även de vikten av att leverantörer ska bedriva en hållbar verksamhet och 

att den verksamheten ska kontrolleras och granskas. Kraftringen är det företag som, enligt 

Abrahamsons (1991) begrepp, är de som tydligast går att urskilja som följare då de 2013 ännu inte 

har implementerat leverantörskedjan i hållbarhetsrapporterna. Det går alltså även här se att 

företagen homogeniserar sitt arbete med intressenter och blir mer lika trots att det till en början 

finns skillnader. Precis som i diskussionen om kategorin samhället tyder det, återigen kopplat till 

DiMaggio & Powells (1983) teori, på att företag i samma bransch homogeniseras. Även diskussionen 

om och arbetet med intressenter vittnar om att företagen skiftat fokus från den egna verksamheten 

till omvärlden runt om den. Diskussionen och arbetet med intressenter, framförallt leverantörer är 

något som ständigt återkommer och implementeras till ett gemensamt handlings- och 

diskussionsmönster mellan åren 2010-2013. Det visar på att CSR-logiken i branschen även inom 

detta område verkar skifta mot att samarbeten är en central del i de studerade företagens CSR-

arbete (jmf. Thornton & Ocasio, 2008). Att företagen numera arbetar med och ställer krav på 

leverantörer visar också på att CSR-logiken omfattar ett större perspektiv som sträcker sig utanför 

den egna verksamheten.  

Även vid analysen av samhället går det se att fokus har skiftat från projekt kopplat till företagens 

egen verksamhet till projekt utanför den i hur företagen arbetar med CSR. Vad gäller samhället läggs 

idag ett större fokus på projekt och arbeten vilka skulle kunna ses inneha den filantropiska karaktär 

som återfinns högst upp i Carrolls (1991) CSR-pyramid. Även om det under tidiga år fanns exempel 

på liknande arbeten är det först på senare år av det undersökta tidsintervallet som det etableras. 

Dessa arbeten och projekt sker ofta i samarbete med andra aktörer i samhället som exempelvis BRIS 

och Nattvandring.nu. Det ska dock poängteras att sådana aktiviteter inte enbart är filantropiska utan 

även genererar ett starkare varumärke. I de fyra företagens CSR-arbete för samhället går det se att 

just samarbeten med andra aktörer ligger till grund för den största delen av arbete som sker. Denna 

process är även det något som homogeniserats i företagens rapporter vid ungefär samma tidpunkt, 

vilket gör att det är svårt att urskilja ledare och följare i den förändring som skett. 

Homogeniseringsprocessen ligger i linje med DiMaggio & Powells (1983) idé om att företag inom 

samma bransch efterliknar varandra. Att det växt fram ett gemensamt sätt att arbeta med 

aktiviteter som till viss del är filantropiska tyder även på att det i framtiden kan komma att krävas 
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denna typ av filantropiskt arbete i den svenska energibranschen. Sådana gemensamma handlings- 

och diskussionsmönster gällande filantropiska samarbeten tyder, utifrån Thornton & Ocasios (2008) 

studie på att CSR-logiken omfattar samarbeten med andra aktörer. Men även att företagen i den 

svenska energibranschen tar hänsyn till fler faktorer i samhället. CSR-logiken har således utvecklats 

till att företag arbetar mot fler individer och grupper i samhället, vilket inte lika tydligt går att koppla 

till den egna verksamheten.  

I matris 1 nedan presenteras en sammanfattande utveckling av de återkommande gemensamma 

handlings-och/eller diskussionsmönster som de fyra företagen presenterat i sina rapporter och hur 

dessa kan ge uttryck för CSR-logiken i branschen.  
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Tabell 3: Sammanfattning av CSR-logiken och dess utveckling i den svenska energibranschen 

 

Gemensamma handlings- 
och/eller 
diskussionmönster år 2004 
efter teman. 

Gemensamma handlings- och/eller 
diskussionmönster år 2013 efter 
teman. 

Sammanfattning av 
gemensamma handlings- och 
diskussionsmönster i branschen.   

Miljö 
För att motverka det 
rådande klimathotet finns 
det ett gemensamt 
handlingsmönster där 
företagen fokuserar på att 
göra den egna 
verksamheten så 
miljövänlig som möjligt 
med satsningar på 
förnyelsebar energi. 

Miljö 
Det gemensamma handlingsmönstret 
kring att företagen vill minska utsläpp 
från den egna verksamheten finns 
kvar. Det utvecklas under den 
tidsperiod som studerats ett 
gemensamt handlingsmönster kring 
att företagen samarbetar med andra 
aktörer och att fokus också läggs på 
arbeten riktade utanför 
verksamheten. Det växer således 
fram ett mönster kring att företagen 
arbetar med den omvärld de 
befinner sig i snarare än enbart den 
egna verksamheten. 

Branschen 
Det går utifrån de kategorier 
som studerats se flera 
gemensamma och 
återkommande handlings- och 
diskussionsmönster. Det 
tydligaste mönstret är att 
företagen arbetar med fler 
faktorer än ekonomin och 
miljön. Deras arbete med CSR 
omfattar numera alla de delar 
som CSR enligt Carroll (1991) 
består av.  
 
Inom dessa områden växer det 
även fram ett gemensamt 
handlingsmönster kring att 
företag i sitt CSR-arbete 
samarbetar med aktörer utanför 
branschen.  
 
Företagen fokuserar numera 
inte enbart på att ta socialt och 
miljömässigt ansvar för den 
egna verksamheten. De arbetar 
också med den omvärld de 
befinner sig i. Detta kan 
exemplifieras med att de 
inkluderat leverantörskedjan i 
deras arbete med CSR.  
 
Dessa gemensamma handlings- 
och diskussionsmönster vittnar 
om att CSR-logiken i branschen 
har förändrats (Jmf Thornton & 
Ocasio, 2008). Detta från att 
tidigare i sitt arbete fokuserat 
på den egna verksamhetens 
miljöpåverkan, till att omfatta 
fler faktorer med ett större 
fokus på samarbeten och den 
omvärld företagen befinner sig i.  

Anställda 
I rapporterna presenteras 
främst nyckeltal kring 
jämställdhet och hälsa. Det 
gemensamma verkar 
således vara att presentera 
hur det ser ut i 
verksamheten. 
 

Anställda 
I rapporterna får anställda numera 
mycket större utrymme. Det har 
utvecklats ett gemensamt handlings- 
och diskussionsmönster där 
företagen konkret diskuterar och 
arbetar för jämställdhet, 
diskriminering och hälsa. Detta 
omfattar inte enbart situationen på 
arbetsplatsen utan även de 
anställdas vardagssituation.   

Intressenter 
Det finns i företagens tidiga 
rapporter inga tydliga 
områden med 
gemensamma handlings- 
och diskussionsmönster 
kring intressenterna.  

Intressenter 
Även intressenter har fått mycket 
större utrymme under den tidsperiod 
som studerats. Det gemensamma 
handlings- och diskussionsmönstret 
för branschen omfattar främst 
leverantörerna. Branschen diskuterar 
och arbetar numera med att 
säkerställa att leverantörer lever upp 
till miljömässiga och etiska riktlinjer. 

Samhälle 
I rapporterna förekommer 
det samarbeten både inom 
och utanför verksamheten. 
Detta är dock inget som får 
stort utrymme och inte 
heller är gemensamt för de 
företag som studerats.  
 

Samhälle 
Det växer numera fram 
gemensamma handlingsmönster 
kring att företagen som studerats 
genom samarbeten arbetar med 
organisationer utanför 
verksamheten. Dessa samarbeten 
utvecklas till att gränsa mot att vara 
av filantropisk karaktär.   
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Utifrån matris 1 går det att tydligare se hur gemensamma handlings- och diskussionsmönster i de 

analyserade kategorierna bildar en CSR-logik i den svenska energibranschen. Till en början arbetade 

främst företagen med att minska koldioxidutsläpp från den egna verksamheten. Detta är något som 

har kommit att förändras och företagens diskussion och arbete med CSR omfattar numera ett flertal 

andra faktorer än bara miljöarbete. Gemensamt för alla faktorer är att det blivit allt större fokus på 

samarbeten med andra aktörer och att arbetet numera omfattar en större del av samhället.  

5. Slutsatser 

I denna avslutande del kommer studiens slutsatser att presenteras för att besvara studiens syfte och 

frågeställning.  

Studien påvisar att en stor del av utvecklingen gällande CSR-rapporterna i den svenska 

energibranschen har skett enligt ett gemensamt mönster där de skillnader som tidigare har funnits 

har kommit att suddats ut med åren. I likhet med Thornton & Ocasios (2008) forskning påvisar 

studien att det går att härleda aktörer som är ledande eller som de uttrycker det, institutionella 

entreprenörer, i förändringsprocessen för branschens gemensamma arbetssätt med CSR. Där 

Kraftringen tydligt i många avseenden i utformningen av rapporterna följer de tre övriga företagen. 

Då det finns ett gemensamt tydligt mönster i presentationen av arbetet och diskussionen om CSR 

bland energibolagen tyder det på en existens av en CSR-logik inom branschen. 

Det går tydligt att se att energibranschens rapporter förändras till att spegla det 

informationssamhälle vi lever i idag. Från att främst ha lagt ett stort fokus på att presentera CSR-

arbetet och diskussioner om miljö har detta utvecklats till att omfatta många fler ämnen. Just den 

utvecklingen visar på att företagen i den svenska energibranschen söker efter den legitimitet som 

arbetet och diskussioner om CSR kan förväntas ge på fler områden än tidigare. Vad som dock inte 

går att utläsa är ifall denna utveckling beror på krav från förändrade värderingar och normer i 

samhället eller om det är så att företagen idag verkar för uppnå någon högre grad av legitimitet.   

Studien indikerar även på att CSR numera är ett arbete som i energibranschen kräver överskridande 

samarbeten med såväl samhället i stort som aktörer i andra branscher. Genom den presentation av 

dessa överskridande aktiviteter går det att utläsa att en större del av dem inte direkt går att koppla 

till företagens dagliga verksamhet, vilket kan tyda på en högre grad etiskt syn på CSR utifrån Carrolls 

(1991) CSR-pyramid. Med det så menar vi inte att det som sker är av filantropisk art och att 

företagen inte har eller kommer ha ekonomisk vinning av dessa samarbeten i framtiden. Utan att 

vissa delar av dessa samarbeten tyder på en förflyttning högre upp i Carrolls (1991) CSR-pyramid. På 
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så sätt kanske denna form av samarbeten som inte är helt ekonomiskt grundade krävs för att de 

svenska energibolagen ska kunna nå sina mål med den dagliga verksamheten.  

Det går således att konstatera att företagen i sina rapporter numera redovisar faktorer bortom det 

ekonomiska och miljömässiga ansvaret. Allt större fokus läggs på att företagen vill vara en god 

samhällsmedborgare, vilket visas av att företagen med större fokus presenterar arbeten och 

diskussioner om faktorer vilka ligger utanför den egna verksamheten. Det är dock inte något som 

enbart gäller deras arbete med anställda, samhälle och leverantörer. Detta presenteras även inom 

miljöområdet där det också finns tydliga tendenser till att företagen tar hänsyn till aktiviteter som 

rör samarbeten med andra aktörer och den omvärld de befinner sig i. Det förändrade arbetet med 

CSR som uttrycks i rapporterna har trots att det tidigare existerat skillnader senare homogeniserats. 

De gemensamma handling- och diskussionsmönster som i processen växt fram visar därmed att CSR-

logiken har förändrats. Det krävs således att företagen i branschen presenterar ett arbete och 

diskussion om hållbarhetsfrågor som inte enbart är kopplade till den egna verksamheten för att de 

ska uppfattas som goda samhällsmedborgare.  

6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer en diskussion kring studien lyftas fram tillsammans med förslag på vidare 

forskning.  

Det hade varit intressant att intervjua personer inom dessa företag för kunna se om det existerar 

skillnader i hur de ser på företaget CSR-arbete och den CSR-logik som kartlagts i denna studie 

gällande de företag som studerats. Detta för att se om deras uppfattning om arbetet och 

utvecklingen av CSR är annorlunda än det som går att utläsa från rapporterna. Det hade också 

inneburit att arbeten som inte beskrivits i rapporterna hade kunnat ta plats i studien, vilket hade 

bidragit till en mer heltäckande och säker bild av vad företagen faktiskt arbetar med.   

Något ytterligare som skulle ha varit intressant att studera men som ligger utanför vår studie är hur 

kravet på hållberhetsredovisning enligt GRI-standarden för statligt ägda bolag har kommit att 

förändra arbetet med CSR. Både för de statliga företagen och i branschen som de bolagen agerar i.  

En intressant tanke som väcktes i arbetet med denna studie var att mycket av det arbete som 

presenterades av företagen kunde tolkas som filantropi men också lika gärna kunde tolkas som 

marknadsföring. Så ett ytterligare förslag till framtida forskning vore att se på utvecklingen av CSR 

inom en bransch vad gäller filantropi. Är det vanligare idag att aktiviteter och samarbeten mellan 

aktörer gällande CSR består av en filantropisk del än vad det historiskt sett varit? Samt om sådant 

arbete sker av ren välvilja eller om det ständigt finns en baktanke med sådant arbete.  
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