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Inledning

Denna studie inleds med bakgrund, problemdiskussion och en enklare förklaring av
begreppet Corporate Social Responsibility och dess koppling till intressenter och
kommunikation. Stycket behandlar vidare problemformulering och syftet med arbetet.
Inledningen består avslutningsvis av disposition för uppsatsen i syfte att på ett enkelt sätt ge
läsaren möjlighet att bekanta sig med arbetets upplägg.

1.1 Problembakgrund
Företag blir allt mer beroende av hur deras olika intressentgrupper uppfattar dem.
Problematiken för verksamheter består främst i att de måste uppfylla de yttre kraven som
intressenter ställer i kombination med att meningen om vad ett ansvarsfullt företag innebär
skiftar mellan de olika grupperna (Morsing & Beckmann, 2006). Tony Apéria, som arbetar på
Nordic Brand Academy, har gjort undersökningen Anseendebarometern och berättar att det
numera inte räcker för företag att ha bra produkter, utan att de även måste ta ett
samhällsansvar och agera etiskt eftersom det är något som kunderna tycker om. Vidare
förklarar han att starka etiska värderingar och socialt ansvarstagande i kombination med
kompetens är egenskaper som kunder uppskattar. (Ringström Fagerlund, 2014)
Uttrycket CSR innebär att företag och verksamheter frivilligt väljer att ta samhällsansvar och
medverka till en bättre omvärld. Det handlar om att ta ansvar utöver det som krävs av lagar
och avtal (Grafström, Göthberg & Windell, 2008; Löhman & Steinholtz, 2003). Enligt CSR
Sweden, Sveriges ledande företagsnätverk gällande samhällsansvar och samhällsengagemang,
innebär ett aktivt CSR-arbete stärkt relation med företagets alla intressenter (CSR Sweden).
CSR ska betraktas som ett åtagande och löfte till omvärlden och om det inte efterföljs, eller
om det försummas, kan företagets goda anseende riskera att försämras (Borglund, De Geer &
Hallvarsson, 2009).
Frågor angående etik, samhällsansvar och hållbarhet har fått allt större betydelse vilket gjort
att krav på att visa sitt ansvar ökat. Intressenters krav har gjort att pressen blivit större på
företag att ta mer ansvar vilket gjort att allt fler organisationer integrerar CSR som en del av
företagets verksamhet. (Aggerholm, Andersen & Thomsen, 2011). Borglund et al
(2009) menar att det idag inte handlar om företag ska arbeta med CSR utan hur de ska göra
det. På bara två år har insamlingen till så kallade 90-konton, till exempel Unicef, Rädda
Barnen, Cancerfonden, SOS Barnbyar med flera, ökat med så mycket som 60 procent, vilket
enligt Tommy Jonsson som är controller på Svensk Insamlingskontroll beror på att företag
försöker ta större samhällsansvar genom att stötta välgörenhetsorganisationer (TT, 2014). I en
intervju gjord av Johansson och Selling Hafstad (2013) svarar Ellos kvalitets- och
miljökoordinator, Lena Berger Andersson, på frågan om CSR som marknadsstrategi kan ge
några konkurrensfördelar att hon istället väljer att se det som så att om företag inte arbetar
med CSR så kommer det inte längre finnas kvar. (Johansson & Selling Hafstad, 2013)
En viktig del för CSR-relaterat arbete är relationen mellan företag och intressenter.
Verksamheter som favoriserar intressentgrupper framför varandra eller inte vårdar
relationerna riskerar att försvinna från marknaden (Clarkson, 1995). 95 procent av de 150
största företagen på Stockholmsbörsen beskriver på sina respektive hemsidor att de i någon
form engagerar sig i arbete rörande CSR. Flertalet av dessa ger även stort utrymme åt arbetet i
sina årsberättelser eller särskilda hållbarhetsredovisningar (Borglund et al., 2009). Vetskapen
om att företag investerat i CSR kan leda till vinst för företaget. Det fenomen kallas för “the
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business case for CSR”. Begreppet stödjs av allt mer forskning och visar att individer och
intressenter tenderar att handla med företag som på något sätt är aktiva med CSR-arbete och
att de på så vis belönar de som är engagerade i CSR-aktiviteter. (Bhattacharya, Korschun &
Sen, 2009)

1.2 Problemdiskussion
CSR anses vara en intressentrelationsbyggande aktivitet där företagets relationer gynnas av
involveringen i samhällsaktiviteter (Waddock & Smith, 2000). Av just den anledningen
spenderar många företag runt om i världen stora summor på CSR-initiativ varje år för att
stärka sitt rykte gentemot sina olika intressenter, framförallt kunderna (McDonald & RundleThiele, 2008).
Konceptet samhällsansvar har en lång historia och det är möjligt att hitta spår av fenomenet
med företag som engagerar sig i samhället så långt tillbaka som det funnits företag (Carroll,
1999). Begreppet CSR uppstod internationellt för första gången i företagsvärlden på 1950talet. Företag började då anse att organisationer inte bara gick ut på att skapa vinst utan att de
även bar ett samhällsansvar. Dock tog begreppet inte riktigt fart förrän på 1980-talet då
intresset för att se hur CSR verkligen fungerade och hur det kunde implementeras i
verkligheten började. Under de följande åren av 1990-talet ökade både intresset och
användandet av CSR, till stor del på grund av kriser och skandaler som uppstod på många
företag runt om i världen. Företagen levde helt enkelt inte upp till de moraliska förväntningar
som omvärlden hade. (Morsing & Beckmann, 2006). På grund av dessa företagskriser kom
allt fler att ifrågasätta och misstro större internationella företag (Grafström et al., 2008).
Under 1980-talet blev fenomenet och strategin CSR uppmärksammat i den amerikanska
företagskulturen. Tankarna kring CSR spred sig till Europa och numera involverar de flesta
europeiska regeringarna CSR i det dagliga arbetet. EU presenterade 2001 The Green Paper:
Promoting a European framework for CSR och de arbetar för att företag inom unionen ska
använda sig av ramverket och ta ett allt större ansvar gentemot samhället. (Perrini, Pogutz, &
Tencati., 2006).
Flertalet företag och organisationer har idag tagit till sig att konsumenter allierar sig och söker
sig till de verksamheter med gott rykte och som tar socialt och miljömässigt ansvar. Det i sin
tur har lett till att företag jobbar mer fokuserat och målinriktat kring arbetet med dessa frågor.
(Andriof, 2003)
För att bygga upp allmänhetens och intressenternas förtroende samt få hållbara resultat
samtidigt som företaget ska lyckas med CSR krävs det bra kommunikation. Det är av högsta
grad viktigt att företag inte lovar mer än vad de kan hålla. Att inte hålla sitt löfte skulle kunna
få förödande konsekvenser vad gäller den trovärdighet och anseende som företaget tidigare
har byggt upp. Samhälleligt ansvarstagande måste grunda sig i företagets faktiska aktiviteter
inom CSR (Grafström, et. al., 2008). Aaker (2005) betonar att detta är en utmaning för
företagen.
Ett företag binds samman med sina intressenter och marknaden där företaget verkar genom
sin strategi och en viktig beståndsdel i detta är CSR (Perrini et al., 2006). Om ett företags
strategi är välutvecklad har de en konkurrensfördel och för att den ska vara hållbar i längden
krävs det att strategin är accepterad av samhället där företaget verkar (Chandler & Werther.,
2006).
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1.3 Syfte
Syftet med denna studie är att skapa en större förståelse kring begreppet CSR. Vidare är syftet
att se hur företag arbetar med CSR samt hur de kommunicerar det arbetet till omvärlden och
till de aktörer som påverkar eller påverkas av företaget. Uppsatsen kommer därför behandla
följande forskningsfråga:
Hur arbetar företag med CSR och hur kommunicerar de CSR-relaterat arbete till sina
intressenter?

1.4 Avgränsning
Uppsatsen kommer till viss del att beröra de nedersta stegen i CSR-pyramiden, men till största
delen fokusera på de två översta, det filantropiska och etisk ansvaret. Avgränsningen har
utformats på det sättet då det för de flesta svenska företag är en självklarhet att ta ekonomiskt
och juridiskt ansvar. De två översta ansvarsområdena är de områden som många förknippar
med CSR-arbete och de är därför mest intressanta att undersöka.
Uppsatsen kommer att avgränsas till de intressenter som respondenterna tar upp och
diskuterar kring. Vi har vidare valt att inte titta på huruvida företagets CSR-relaterade arbete
ger några konkurrensfördelar eller ej. Vi vill i denna undersökning endast undersöka hur de
olika företagen väljer att kommunicera deras CSR-relaterade arbete till sina olika intressenter.
Den teoretiska kommunikationsdelen är avgränsad till Kotlers integrerade
marknadsföringsstrategimodell då den berör de marknadsföringskanaler som de berörda
företagen kan tänkas använda. Denna teoridel kommer ej att beröra kommunikationsprocessen
med sändare, budskap, mottagare och störningar. Den process är ej medtagen då den inte
anses beröra den del av kommunikation som uppsatsen fokuserar på. Kommunikationsteorin
fokuserar inte heller på tvåvägskommunikation då frågeställningen endast frågar efter hur
företagen kommunicerar sitt arbete.

1.5 Disposition

Inledning	
  

Teore5sk	
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Metod	
  

Empiri	
  

Analys	
  

Slutsats	
  

Figur 1. Disposition

Inledning
Detta kapitel inleds med problembakgrund för att introducera läsaren för ämnesområdet.
Därefter behandlas problemdiskussion, syfte och problemformulering för att ge läsaren
förståelse till den valda frågeställningen.
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Teoretisk referensram
Detta avsnitt presenterar uppsatsens teoretiska referensram, vilken teori som ligger till grund
för undersökningen. Teorierna i detta kapitel syftar till att beskriva och definiera CSR,
intressenter och kommunikation. Kapitlet kommer även att belysa intressentmodellen och den
kommunikationsmodell som valts, integrerad marknadsföringskommunikation, och vidare ge
en förklaring till kopplingen mellan ett företags CSR-arbete och hur de kommunicerar med
sina intressenter.
Metod
Här presenteras den metod som studien ligger till grund för. Kapitlet ger en förklaring till
vilket vetenskapligt förhållningssätt som använts samt diskuterar de för- och nackdelar som
råder med respektive val. I metodkapitlet tas även uppsatsen reliabilitet och validitet upp och
diskussioner förs angående de val som gjorts.
Empiri
I detta kapitel presenteras de utvalda fallföretagen samt de intervjupersoner som ställt upp.
Vidare behandlar empirikapitlet det material som samlats in via de personliga intervjuer som
författarna genomfört med respondenterna genom att ställa de frågor som utarbetats i
intervjuguiden.
Analys
I detta kapitel ställs den teoretiska referensramen mot den empiriska insamlade data. Kapitlet
behandlar också jämförelse av de intervjuade företagen för att identifiera skillnader och
likheter mellan de olika tillvägagångssätten i kommunikationen utav det CSR-relaterade
arbetet mot intressenter.
Slutsats
I det avslutande kapitlet presenteras slutsatserna och frågorna i den inledande delen av
uppsatsen besvaras. Kapitlet tar även upp författarnas egna reflektioner och
rekommendationer till fallföretagen samt ger förslag på vidare forskning inom ämnet.
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2

Teoretisk referensram

Det här kapitlet fyller sitt syfte genom att presentera teorier som rör CSR, intressenter och
kommunikation utav CSR. Teorikapitlet inleds med en förklaring av begreppet CSR och följs
av en förklaring av intressenter och intressentmodellen för att slutligen avslutas med att ta
upp teorier kring kommunikation utav CSR-arbete.

2.1 Vad innebär CSR?
CSR har växt fram ur de tre områdena hållbarhet1, Corporate Accountability2 och Corporate
Governance3 och handlar om företagens samhälleliga ansvar.
Att definiera begreppet CSR är inte enkelt och det finns flera definitioner då det i dagsläget
inte finns någon universell tolkning. Utöver det påverkar även det faktum att de olika
definitionerna som finns kan tolkas olika av olika företag (Okoye, 2009). Det är just detta som
gör att CSR får olika betydelser för olika aktörer (Grankvist, 2009). Det är rimligt att anta att
ett försäkringsbolag inte har samma ansvarsuppgift som ett skogsföretag. Vidare skiljer det på
vad ett läkemedelsföretags verksamhet naturligt kan bidra med och vad ett verkstadsbolag kan
(Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009). Därför är det även svårt att bara genom att se att
ett företag arbetar med CSR-frågor förstå vad det är som de egentligen arbetar med inom CSR
(Broomhill, 2007). Enkelt uttryckt är CSR att ta ansvar för frågor som rör verksamhetens
främsta intressenter som till exempel aktieägare, leverantörer, anställda, kunder eller
lokalsamhällen (Borglund et al., (2009).
I oktober 2011 publicerade EU-kommissionen en ny policy gällande CSR. Den uppdaterade
definitionen av CSR lyder: “The responsibility of enterprises for their impacts on society”
(European Commission, s. 6) och för att möta det samhälleliga ansvarstagandet menar
kommissionen att “enterprises should have in place a process to integrate social,
environmental, ethical human rights and consumer concerns into their business operations and
core strategy in close collaboration with their stakeholders” (European Commission, s. 6).
Fritt översatt kan EU-kommissionens definition av CSR förklaras som företagens ansvar över
sin påverkan på samhället och för att tillgodose sitt sociala ansvar menar kommissionen
vidare att företag bör ha inrättat en process för att integrera sociala, miljömässiga, etiska
mänskliga rättigheter och konsumentfrågor i sin verksamhet och i sin huvudstrategi i nära
samarbete med sina intressenter. (European Commisson)
CSR kan, och bör, behandlas och utvecklas precis som andra kärnverksamheter och dess
strategier såsom marknadsföring, forskning och utveckling eller investeringar. Det är viktigt
att ha en klar bild av vad arbetet kring CSR ska handla om, att det ska spegla företagets mål,
vision och värden. CSR finns inte bara för att skapa sociala eller miljömässiga värden utan
även för att bidra till att öka värdet i företaget. (McElhaney, 2009)
CSR-arbetet ska inte misstolkas som välgörenhet. Det handlar inte om att företag offrar sin
egen utveckling för samhällets bästa, utan CSR är ett sätt att tjäna pengar samtidigt som
1

Hållbarhet: Den direkta översättningen är företagsmedborgarskap och beskriver hur företag ser på sig själva
och sin roll med rättigheter och skyldigheter (Jutterström & Norberg, 2011).
2
Corporate Accountability: Innebär företagets trovärdighet och sätter fokus på företagets förmåga att hantera
olika typer av situationer (Löhman & Steinholtz, 2003).
3
Corporate Governance: Handlar om hur företag sköts. Det handlar även om hur öppna företagen är och därmed
även om deras trovärdighet (Crane, McWilliams, Matten, Moon & Siegel, 2008).
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företag hjälper samhället. Anledningen till att företag väljer att arbeta med CSR är till största
del för att intressenter efterfrågar det och att förtagen är måna om att ha en god relation till
dem. (Löhman & Steinholtz 2003)
Om ett företags intressenter däremot mister förtroendet för verksamheten så krävs det att
företaget, förutom att de visar att de kan sin verksamhet, även visar att de är goda
samhällsmedborgare för att förtroendet ska komma tillbaka. Som ett steg i att bevara
intressenters förtroende blir det därför allt viktigare att ha en genomtänkt policy vad gäller
CSR. Det gäller därför för företag att integrera samhälleligt och miljömässigt ansvarstagande i
sin affärsstrategi och i sin verksamhet i första hand eftersom det inte räcker med en separat
CSR-strategi. (Borglund et al., 2009)

2.2 CSR ur historiskt perspektiv
Utformandet och arbetet runt CSR ha under skiftande tidsepoker varierat men uppfattningen
om företags samhällsansvar har funnits lika länge som det funnits företag (Carroll, 1999). Det
svenska jordbrukssystemet utsattes under den stora jordbruksdöden på 1800-talet för stora
strukturomvandlingar och verksamheter kom att drivas på ett allt mer industriellt och
modernare vis. På varje bruk fanns en jordbruksägare som utöver sin ämneskunskap också
hade husbondeansvar. Det innebar att hon, eller han, hade ansvar för såväl lön och
arbetsledning som ett samhällsansvar för folket på bruket. Under mitten av 1800-talet fram till
mitten av 1900-talet övergick Sverige till ett allt mer industrialiserat samhälle och strax efter
sekelskiftet år 1900 arbetade fler människor i Sverige inom industri än genom jordbruket
(Borglund et al., 2012).
Den nya världen innebar utökad infrastruktur, nya energisystem och tillströmning av folk till
städerna. För landsbygden innebar det ett hårdare klimat med verksamheter som fick lägga
ner och allt hårdare konkurrens. Industrialiseringen innebar också att starkare organisering av
arbetskraften trädde fram. År 1902 bildas Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF). Det
innebär den ena grunden för den svenska modellen, vilket innebär att det därmed finns ett
regelverk för hur partförhandlingarna ska gå till. Denna del ger också de två parterna ett
forum där de får möjlighet att förhandla i sakfrågor. (De Geer, Johansson, Widell & Östlind,
2008). Den andra delen i den svenska modellen handlade om ansvarsfördelning, en
uppgörelse mellan de borgerliga partierna och socialdemokratin. Grundtanken i detta stycke
var då att privata näringslivet skulle ansvara för produktionen av varor och tjänster och att den
offentliga sektorn skulle ansvara för sociala frågor. Det kom att innebära att den privata
sektorn på så vis friskrev sig från samhällsansvar. (De Geer et al., 2008)
Under 1980-talet kom stora delar av den svenska modellen att ifrågasättas och under 1990talet med inträdet i EU och andra starka internationella influenser försvann stora delar av
denna modell (Borglund et al., 2012). Under samma tidsperiod, på 1980-talet, tog intresset för
begreppet CSR fart då företag började anse att organisationer inte bara gick ut på att skapa
vinst utan att de även bar ett samhällsansvar. Företagsvärldens intresse för hur arbetet
fungerade och hur det kunde implementeras i verkligheten började tillta. Under de följande
åren av 1990-talet ökade både intresset och användandet av CSR. Detta till stor del på grund
av de kriser och skandaler som uppstod på många företag runt om i världen till följd av att de
inte levde upp till omvärldens moraliska värderingar. (Morsing & Beckmann, 2006)
Då vårt samhälle under 2000-talet blivit allt mer öppet och globaliserat har de svenska
företagen mött allt mer ökat krav på CSR, vilket lett till att de flesta verksamheter idag arbetar
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med någon form av CSR, även om alla företag inte är medvetna om det (Borglund et al.,
2012).

2.3 De olika delarna i CSR
Det finns fyra ansvarsområden som alla bidrar till helheten i CSR och som visar på tanken bakom
begreppet. De olika ansvarsområdena har Carrol visat i form utav en pyramid som hon skapade
1979 för att på ett enkelt sätt definiera innebörden av CSR. Nerifrån och upp är de olika områdena
ekonomiskt ansvar, juridiskt ansvar, etiskt ansvar och filantropiskt ansvar. Det är dessa fyra
ansvarsområden som utgör Carrols CSR-pyramid. Det handlar om att ett företag ska ta ett totalt
ansvar, det vill säga att företaget är vinstdrivande, att företaget följer lagen, agerar etiskt och att
företaget är en god samhällsmedborgare. (Carrol, 1991)

Figur 2. CSR-pyramiden (Carrol, 1991). Egen illustration.

2.3.1 Ekonomiskt ansvar
Företags ekonomiska ansvar är grunden i för hela CSR-pyramiden. Det primära ekonomiska
ansvaret för företag är att vara vinstdrivande, men det ingår även andra ansvarsområden som
företaget har mot sina intressenter. Bland annat handlar det om att producera vad kunderna
efterfrågar, sälja det till ett pris som samhället och kunderna tycker stämmer överens med
produktens värde samt att få den ekonomiska prestationen att maximeras på lång sikt i
företaget. När ett företag är vinstdrivande ger det inte bara utdelning till sina ägare utan även
till samhällets välfärd genom att arbetstillfällen skapas (Buchholtz & Carrol, 2003).
2.3.2 Juridiskt ansvar
CSR-arbete kan betraktas som en informell lag, men det finns även lagar angående
arbetsmiljö, miljölagar, marknadsföringslagar och köplagar som måste efterföljas. Dessa lagar
är till för att följas och om inte företag följer dessa blir det svårt för företaget att bli långvariga
på marknaden (Buhmann, 2006). Buchholtz & Carroll (2003) anser att det juridiska ansvaret
innebär att företag håller sig inom lagens ramar. Det är även av vikt för samhället att kunna se
att företag håller sig till de lagar och regler som finns (Carroll, 1991). Internationella lagar har
skapats för att uppmuntra företag att rapportera om sina aktiviteter inom CSR. Denna
rapportering handlar ofta om att göra något utöver lagarna, det som inte är förpliktigat men
som ses som positivt att kommunicera (Buhmann, 2006).
2.3.3 Etiskt ansvar
Det etiska ansvaret är svårare att definiera än det juridiska ansvaret som företag har. Etiskt
ansvar handlar om normer och värderingar och att reflektera över moraliska frågor som hur
företaget uppträder i samhället. Exempel kan vara hur en viss handling kan påverka en eller
flera individer eller miljön i ett samhälle (Brytting, 2005). Brüle och Stannegård (2007) anser
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att om företag tar ansvar för vad de anser är samhällets bästa så är det att visa på att uppträda
etiskt. Etiskt ansvar är det ansvar som samhället förväntar sig av företag att ta utöver det
ekonomiska och juridiska ansvaret (Buchholtz & Carroll, 2003). För att ett företag ska kunna
säga att de tar samhällsansvar så är det minsta de måste göra att agera etiskt (Lantos, 2001).
Det kan bland annat handla om att se till allas gemensamma bästa, men även att som företag
inte kränka någon individ eller annan verksamhet och visa respekt för alla i samhället
(Brytting, 2005).
2.3.4 Filantropiskt ansvar
I toppen av CSR-pyramiden finns det filantropiska ansvaret som inte är en lika stor del av
samhällsansvaret som de andra tre delarna i CSR-pyramiden. Detta ansvar ses som en bonus,
det vill säga att det är inte något som samhället förväntar sig utav företaget och att det inte
heller är något som styrs av lagar eller regler (Carroll, 1998). Det filantropiska ansvaret kan
till exempel röra volontärarbete samt olika typer av engagemang i samhället och företagets
omvärld. Detta ansvar kan vara av ekonomisk karaktär som att ge ut stipendier, sponsra olika
organisationer eller ge bort pengar till välgörenhet, men det kan även vara ett engagemang av
medarbetarkaraktär. Det kan till exempel handla om att företaget ingår i en grupp med ideella
föreningar eller offentliga organisationer, eller att de låter de anställda vara engagerade i olika
ideella föreningar på betald arbetstid (Buchholtz & Carroll, 2003). Grafström et al. (2008)
menar att det finns flera positiva effekter av det sistnämnda, bland annat att personalen känner
en stolthet över företaget där de arbetar, blir mer effektiva samtidigt som företaget skapar sig
en positiv företagsimage då de ses som ansvarstagande. Collins (1993) anser att företag som
klarar av att skapa en marknadsföringsstrategi tillsammans med sitt filantropiska ansvar har
en konkurrensfördel gentemot andra verksamheter på marknaden.

2.4 Skeptiker till CSR
Milton Friedman (1970) menar att ett företag tar sitt ansvar genom att se till så att det
produceras produkter eller skapas tjänster som efterfrågas och att företaget skapar
arbetstillfällen. Han har kritiserat tanken om att företag ska ha skyldigheter utöver lagen och
att fokusera på annat än att generera vinst. Han menar på att samhällsnyttan maximeras när
företagets vinst maximeras. Detta tar han upp i en berömd artikel från 1970 i New York
Times Magazine, “The business of business is business”.
Företagsledare ska tillgodose ägarnas önskemål annars blir den istället en samhällsföreträdare
som agerar på ett politiskt sätt vilket endast är möjligt för personer som är demokratiskt valda.
Det är därmed politikers, och inte företagsledares, uppgift att arbeta med sociala frågor
(Borglund et al, 2009). En ytterligare del som kritisera vad gäller CSR-relaterat arbetet är att
det sägs bidra till friktioner inom organisationer. Denna teori grundar sig i att de olika
avdelningarna inom ett företag anser att CSR-arbetet bör ha olika fokus, såsom
personalansvariga inom personalfrågor och miljöansvariga inom miljöområdet. (Jutterström &
Norberg, 2011) Företag ska givetvis följa etiska branschregler och lagar men de ska inte
avvika från huvuduppgiften att maximera sin vinst. Att anställa arbetslösa istället för
kvalificerade personer som redan har arbete är fel. Likaså att minska föroreningarna mer än
vad som krävs är att spendera någon annans pengar för ett allmänt socialt intresse. (Friedman,
1970)
Ett annat argument som brukar komma upp i samband med CSR-kritiska diskussioner är att
företagsledningar inte klarar av att avgöra vilka intressenter som är de viktigaste. Det i sin tur
försvårar beslutsprocesser och ger styrningsproblem. Därmed kan ett företags arbete med

8

CSR-frågor leda till sämre välstånd. Det sägs därför att ledningen endast ska ha ett mål, att
skapa största möjliga finansiella värdet. Det vill säga maximera värdet för aktieägarna.
(Borglund et al, 2009)

2.5 Vad innebär intressenter?
Det spelar igen roll inom vilken bransch ett företag verkar, organisationen har alltid ett antal
intressenter att förhålla sig till (Johnson, Scholes & Whittington, 1999). Intressenter kan både
vara individer och grupper som på ett eller annat sätt, indirekt eller direkt, påverkar eller blir
påverkade av företagets verksamhet (Freeman, 1984). Ljung, Olsson och Nilsson (2007)
räknar upp olika aktörer som generellt anses vara ett företags intressenter, bland annat ägare,
personal, leverantörer, långivare, kunder, kommun och stat.
Ett annat sätt att se på intressenter är att se de som primära och sekundär intressenter. Primära
intressenter är sådana som för företaget är absolut nödvändiga för att kunna fortsätta med sin
verksamhet. Det kan till exempel vara personal, kunder, investerare, återförsäljare och viktiga
aktieägare. De sekundära intressenterna kan vara sådana aktörer som inte direkt är nödvändiga
för företagets överlevnad men som företaget ändå har ett intresse för och som dessutom har ett
intresse för företaget. Exempel på sådana intressenter kan vara media, branschorganisationer,
intressegrupper och andra icke-statliga organisationer (Waddock, Bodwell & Graves, 2002).

2.6 CSR och intressentmodellen
För att som företag veta på vilket sätt de ska arbeta med CSR och inom vilket område de ska
verka gäller det att kunna identifiera och känna till sina intressenter. Det är viktigt att företag
vet vilka intressenter de har och hur de berörs av verksamheten men också hur de i sin tur
berör organisationen. I ett arbete med att identifiera intressenter kan det vara fördelaktigt att ta
hjälp av intressentmodellen och på så vis kartlägga företagets relationer. (Borglund et. al.,
2009)
Det var 1984 som Freeman utformade intressentmodellen (Freeman, 2010) och den har sitt
fokus på vilka relationer företaget har och vilka aktörer de har ett ansvar gentemot. Det är inte
enbart aktieägarnas intresse som styr verksamheten utan även andra aktörer som kan vara av
intresse för företaget (Crane & Matten, 2010). Det är även stor skillnad vad gäller hur stort
intresset för CSR är i olika länder, branscher och regioner och vad kraven är. Därför är det för
en chef viktigt att känna till vad och i vilken utsträckning de olika intressenterna efterfrågar
CSR (McWilliams, Siegel & Wright, 2006).
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Figur 3. Intressentmodellen. Egen illustration.

Andra intressenter kan vara leverantörer, anställda, kunder, samhället och
intresseorganisationer. Olika intressenter har olika krav och förhoppningar på företaget och
för att bibehålla en god relation gäller det att tillgodose delar av deras krav. Det gäller därför
för ledningen i företag att hitta en balans mellan intressenternas vilja och den egna
överlevnaden. Ansvar är en stor del i att öka förtroendet för företaget och på lång sikt stärka
sin position på marknaden. (Borglund et al., 2009)
Några av de saker som krävs av ett företag för att intressenterna ska vara nöjda är att företaget
ska vara produktivt, skapa avkastning till kapitalägare, skapa jobb åt de anställda, producera
efterfrågade produkter åt kunder och föra diskussioner med intresseorganisationer. Detta
samtidigt som de tänker på miljön och tar ansvar för de effekter deras verksamhet bidrar med
till samhället. När de samlade förväntningarna på ett företag uppfylls så anses företaget ha en
“licens to operate”, eller mandat att verka, för att översätta till svenska. Det innebär i sin tur
att företaget har fått ett inofficiellt godkännande från sina intressenter att bedriva sin
verksamhet. (Ibid.)
Det är företagets strävan efter att uppnå en jämvikt mellan intressenterna, eller ett stabilt
förhållande till omgivningen, som är utgångspunkten i intressentmodellen. Det finns ett antal
intressenter som har en relation till företaget och mellan intressenterna och företaget finns ett
beroendeförhållande. Det gäller i båda riktningarna, företaget ses som beroende av
intressenterna och intressenterna ses som beroende av företaget. För att båda parter ska vara
nöjda krävs det att det finns en balans mellan det bidrag som intressenterna lämnar till
företaget och den belöning som intressenterna får från företaget. Det är komplicerat att
tillmötesgå alla intressenters krav fullt ut, även om det är det som är målet. Men oftast
resulterar det i ett mer realistiskt mål att det blir en kompromisslösning mellan intressenters
krav eftersom det många gånger kan finnas motstridiga krav mellan intressenter. (Ax,
Johansson & Kullvén, 2009)

10

Personal
De anställda är som intressentgrupp mer beroende av företaget än många andra tack vare att
de får sin lön utbetald utav företaget. Saknar företaget förmågan att betala ut löner så får
personalen inte heller någon inkomst. I gengäld mot lön, trygghet, sysselsättning och god
arbetsmiljö bidrar de anställda till företagets drift och utveckling genom sin arbetsinsats och
sina kunskaper. (Parment, 2008)
Kunder
Kunderna är den mest inflytelserika intressentgruppen i en marknadsekonomi, eftersom de är
de som har makten att byta leverantör. Om inte kunderna är nöjda, eller om de inte tycker att
förväntningarna infrias kan de välja att gå till någon annan leverantör. Om kunderna lämnar
kan vinsten försvinna och företagets handlingsutrymme minskar. Därför är det viktigt att
tillfredsställa kunderna och även att få dem att stanna kvar så att det inte blir en negativ effekt.
(Löhman & Steinholtz, 2003)
Ägare
Det är ägarna som investerat kapital i företaget och de vill se sin investering öka i värde och
få bra direktavkastning. I utbyte mot att de investerar i företaget får ägarna stor makt och
inflytande. Ägarna har möjlighet att styra verksamheten, göra om den och avsätta personal om
de så anser det nödvändigt (Magnusson & Forssblad, 2003)
Staten
Staten och den offentliga sektorn bidrar till företag genom att stå för samhällservice, som till
exempel utbildning, arbetsmarknadsåtgärder och infrastruktur. För det vill staten ha tillbaka i
form av att företag tar samhällsansvar, att det visar på att de är en god medborgare, så kallad
Good Corporate Citizen4. Företaget betalar även skatt på vinsten de gör och ser till att det
skapas fler arbetstillfällen. (Gezelius & Wildestam, 2007)
Intresseorganisationer
Ibland händer det att kunder och medborgare tappar intresset för partierna i Riksdagen, och då
är det lätt att intresset för organisationer som behandlar och aktiverar sig i rena sakfrågor
ökar. Sådana grupper kan vara miljöorganisationer som på olika sätt kan påverka företag. Om
företag arbetar proaktivt med sådana organisationer och försöker tillmötesgå deras krav så
finns det möjlighet att det resulterar i att det kommer fram nya produkter eller förbättrade
tillverkningsprocesser. Det finns även exempel där affärsidéer kommit som ett resultat från ett
nära samarbete med miljörörelser. (Ibid.)
Leverantörer
Leverantörer är också en viktig intressentgrupp. Det är dem som levererar varor och tjänster
till företaget. För att en leverantör ska fortsätta leverera krävs det at företaget är en god kund,
som ser till att betala sina fakturor i tid. Ett nära samarbete med leverantören ger större
fördelar för ett företag, ibland kan företag till och med välja en annan leverantör där det vet de
får bra kvalitet i rätt tid framför en leverantör som har det bästa priset. (Parment, 2008)
Media
Media tillhör den grupp som Greenley, Hooley, Broderick och Rudd (2004) väljer att kalla
sekundära intressenter. Det är sådana intressenter som kan påverka, eller påverkas av,
företaget. Viktigt att veta i relationen till media är att det är en sådan intressentgrupp som kan
4

Good Corporate Citizen: Den direkta översättningen är företagsmedborgarskap och beskriver hur företag ser på
sig själva och sin roll med rättigheter och skyldigheter (Löhman & Steinholtz, 2003).
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vända sig emot företaget om de inte tycker att sättet som de primära intressenternas behov
tillmötesgås på är tillfredsställande (Clarkson, 1995).

2.7 Vad innebär kommunikation?
Kommunikation innebär låta få del i och meddela vilket innebär kontakt mellan individer. Då
enheter kommer i kontakt med varandra skapas gemensamma tolkningar och innebörder av
budskap och händelser. (Parament, 2008) Det är av stor relevans för verksamheter att
informationsarbetet och kommunikationsvetenskapen fungerar och att företaget är medvetet
om vilka kanaler som användes och varför (Larsson, 2001).
De medier eller kanaler som företag använder sig av för att kommunicera med sina
intressenter kallas för kommunikationsmix. Denna kommunikationsmix kan bestå av ett
flertal kanaler men för många, framförallt mindre företag, innebär det oftast ett fåtal.
(Gezelius & Wildenstam, 2007)
Kommunikationen kan delas upp i två tillvägagångssätt; kommunikation som interaktionseller linjär kommunikation. Den interaktiva kommunikationen är en process där deltagarna,
för att nå ömsesidig förståelse, tillsammans skapar information och delar den. Det innebär att
det inte finns sändare och mottagare utan att alla de inblandade parterna är deltagare. Det
andra sättet är linjär kommunikation mellan en sändare och en mottagare där sändaren vill
förmedla en typ av signaler till den mottagande parten.(Larsson, 2001)

2.8 CSR och kommunikation
Det finns olika kommunikationsvägar och strategier för företag då de vill förmedla något med
sitt arbete angående till exempel sociala frågor och miljöansvar (Ammenberg, 2004). Då
dagens konsumenter bombaderas av budskap och meddelande från företag är det viktigt att
verksamheter omsorgsfullt koordinerar sin kommunikation gentemot kund så att budskapet
blir tydligt (Armstrong, Harris, Kotler & Piercy, 2013). Konceptet integrated marketing
communications, eller fritt översatt integrerad marknadsföringskommunikation, bidrar med en
modell som underlättar för just det och Kotler, Armstrong, Wong och Saunders (2008) menar
att det hjälper företag att binda ihop företagets budskap och identitet. De menar vidare att det
gäller att ha en samlad strategi för kommunikationen, om det så gäller tv- och radioreklam
eller om det gäller hemsidor eller personlig kundkontakt.
Vanligt är att kommunikation för företag delas upp i en extern del och en intern del där de
båda delarna innefattar såväl informella som formella kontakter. Vidare kan det vara svårt att
veta var gränsen går för extern kommunikation och intern kommunikation då det blivit allt
vanligare att blanda de båda. Externt kommunikationsarbete får fler interna kopplingar och
tvärt om, den interna kommunikationen används i marknadsföringssyften externt. (Larsson,
2001)
Företag skapar och kommunicerar sina CSR-strategier dels för att stärka sina
intressentrelationer, men även för att motverka kritik som kan komma i framtiden. Det är
dock inte enbart genom media som företag har möjlighet att kommunicera sina CSRaktiviteter på. För att nå ut till sina intressenter kan företag exempelvis använda sig av
hållbarhetsredovisning, årsredovisning, webbsidor och företagsbroschyrer. (Borglund et al.,
2009)
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Då CSR ska förmedlas är marknadsföring bland de effektivaste tillvägagångssätten och
genom kommunikationen skapas positivt rykte kring verksamheten vilket medför bra känslor
och attityder hos kunden (Lii & Wu, 2011).

Figur 4. Integrerad marknadsföringskommunikation (Kotler et al., 2008). Egen illustration.

Reklam är ett verktyg företag kan använda sig av i sin marknadsföring för att främja sin
försäljning av de produkter eller tjänster de har. Vanligtvis består reklamen av någon form av
betalt utrymme där olika budskap förmedlas, ofta i form av text och bild. (Kotler et al., 2008)
Personlig försäljning innebär att företagets försäljning sker i form av att personligen sälja till
de kunderna och personligen bearbeta de potentiella kunderna (Gezelius, 2007)
Publika relationer täcker ett stort område och kan innebära i princip allt från krishantering till
hur ett företag ska utforma sin årsredovisning eller sitt brevpapper (Berglund & Boson, 2010).
De olika delar som finns i PR kan sammanfattas med akronymen PENSILS som står för;
Publikationer, Evenemang, Nyheter, Samhällsengagerade aktiviteter, Identifieringsmedier5,
Lobbying, Socialt ansvariga aktiviteter (Kotler, 1999).
Direktmarknadsföring innebär att kommunikationsköparen har direktkontakt med individer
som noggrant valts ut. Bland de vanligaste kanalerna för denna typ av marknadsföring är epost, sms, telefon och direktreklam. (Berglund & Boson, 2010)
Säljfrämjande åtgärder är en marknadsföringsmetod som går ut på att förtaget delar ut olika
tester och förmåner på sina produkter. De kan till exempel bestå av rabattkuponger.
varuprover, provsmakning eller mervärden6. (Gezelius, 2007)
Media spelar en stor roll i hur CSR kommuniceras. Det är i media som debatter förs, kritik
riktas och omdömen ges. Det är även där som företag har möjlighet att lansera sina kampanjer
och där de får svara på och försvarar sig mot kritik från samhället. Utan media finns det en
risk att CSR inte skulle utvecklats på det sätt som det gjort, men det finns även de företag som
underkommunicera sina aktiviteter av rädsla för att bli kritiserade. (Borglund et al., 2009)

5
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Brevpapper eller till exempel visitkort (Berglund & Boson, 2010).
Mervärden: Förmån i form av till exempel: Köp två betala för en. (Gezelius, 2007).

De senaste tio åren har antalet företag som väljer att särredovisa sitt arbete kring hållbarhet
ökat (Pflugrath et al., 2011). Det sägs att det är genom redovisningen som företaget
kommunicerar sitt arbete till sina intressenter. (Grönlund, Tagesson & Öhman, 2008) Inom
hållbart arbete ingår aspekterna miljö, samhällsansvar samt ekonomisk påverkan och det
arbetet väljer allt fler företag att redovisa i en så kallad hållbarhetsredovisning (Westmark,
2012). En hållbarhetsredovisning är företagets främsta kanal för att kommunicera sina frågor
angående hållbar utveckling. Att göra en icke finansiell redovisning är för företag inte
obligatoriskt men många väljer att göra det för att på så vis skapa en transparent bild av
företaget och en mer utlämnande rapport (Ziek, 2009). Det är dock viktigt att ta i beaktning att
intressentkretsen kan se olika ut kring olika företag. Oftast är det i mindre företag inga
avancerade förhållanden mellan intressenter och företag, därför kan informationsfrågor i
mindre företag ha en mindre betydelse. (Grönlund et al., 2008)
För företag som arbetar med CSR-frågor finns ett ramverk till hjälp för att veta vad som ska
kommuniceras ut till företagets olika intressenter. Global Reporting Initiative, GRI, har för
företag blivit ett betydelsefullt verktyg. I Sverige finns ingen lagstiftning som säger vad ett
företag måste ta med i en hållbarhetsredovisning, även om aspekter så som miljö, arbetsmiljö,
jämställdhet och ekonomifrågor täcks av svensk lagstiftning. (Åsberg, 2012)
Det finns inte något minimikrav på en hållbarhetsredovisning, så länge företag följer GRIs
riktlinjer på ett korrekt sätt (Barklund & Ljungberg, 2010). GRI definierar redovisningens
innehåll som en reflektion av verksamhetens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan
som influerar och påverkar intressenters beslut. (Global Reporting Initiative, s. 8)
Det är en fördel att redovisa företagets miljömässiga, ekonomiska och samhälleliga påverkan
då det skapar goda relationer till företagets intressenter (Westmark, 2012). Det är dock viktigt
att veta vad som ligger bakom de olika rapporterna då det är vanligt att verksamheter
använder CSR och arbetet med hållbarhet endast i syfte att marknadsföra sig själva
(Ammenberg, 2004).
Intressenters uppfattning om ett företag kan på grund av CSR innebära både övervärdering
och undervärdering. För att förväntningarna inte ska innebära något negativt för företaget
gäller det för verksamheten att minimera gapet mellan intressenters förväntningar på
företagets CSR-arbete och det faktiska arbetet som företaget bedriver. Därför bör CSR-arbetet
utföras på ett mätbart vis och kommuniceras objektivt. (Davis & MacDonald, 2010)
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3

Metod

I detta kapitel presenteras de metodval och ansatser som valts samt motivering till dessa.
Stycket tar vidare upp vilka för- och nackdelar som finns med de val som gjorts och en
diskussion kring uppsatsens reliabilitet och validitet förs.

3.1 Val av metod
Vetenskapligt uppsatsarbete bör vara balanserat, objektivt, sakligt och uppsatsens valda
metoder bör vara hjälpmedel för att uppnå detta (Ejvegård, 2003). Vid genomförandet av
studien lämpar sig olika undersökningsupplägg olika bra beroende på problemställningens
formulering. Avgörande är huruvida studien är extensiv eller intensiv, deskriptiv eller kausal.
En extensiv studie innebär att den har för avsikt att vara bredare och undersöker flera enheter
medan en intensiv går djupare på färre enheter. En deskriptiv studie handlar om att författarna
försöker beskriva ett fenomen medan den kausala studien försöker förklara. (Jacobsen, 2002)
Med metod menas det vetenskapliga sätt som forskaren närmar sig det valda ämnet och hur
ämnet är tänkt att behandlas (Ejvegård, 2003).
3.1.1 Extensiv & Intensiv
En intensiv utformning bör väljas då syftet med studien är att förklara eller ge en bild av
något. Denna utformning passar sig även bäst vid en oklar frågeformulering eller om
frågeställningen är lätt att missförstå. Den extensiva utformningen däremot passar sig bäst om
syftet med studien är att kunna generalisera, dock blir problemet i det fallet att informationen
inte är djupgående och att resultatet styrs av de frågor som ställs i formuläret. För att
generalisering ska göras krävs det att de enheter som undersöks väljs på ett sådant sätt att de
kan agera representativt. (Jacobsen, 2002)
Då intensiv och extensiv utformning används i kombination kallas detta för
designtriangulering och brukar vanligtvis utföras på två olika sätt. Det ena genom att
undersökningens relevans kontrolleras genom att en extensiv studie jämförs med en intensiv.
Det andra sättet görs på motsatt vis, det vill säga att den intensiva jämförs med den extensiva
och på så vis ser om resultatet är relevant. Denna metod bidrar till att resultatet närmar sig
målsättning både vad gäller relevans och generalisering. (Ibid.)
Denna studie bygger på intensivt upplägg med syfte och avsikt att förklara begreppet CSR,
hur företag arbetar med CSR-relaterade frågor samt hur företag kommunicerar det arbetet till
sina intressenter. Studien strävar ej på ett göra någon generalisering även om den kan
användas av företag och branscher för utökad kunskap om ämnet CSR och hur
kommunikationen av det CSR-relaterade arbetet kan gå till.
3.1.2 Deskriptiv & Kausal
Vid en undersökning kan det förekomma olika former av syften till exempel beskrivande eller
förklarande. En deskriptiv, eller beskrivande, undersökning handlar om att en, eller flera,
författare sätter sig in i verkligheten och fördjupar sig i den och på så vis får större insikt i hur
ett specifikt fenomen ser ut (Matsson & Örtenblad, 2008). Denna typ av metod består ofta av
begrepp och på förhand definierade avgränsningar av det utvalda ämnet (DePoy & Gitlin,
1999). Den kausala, eller förklarande, studien däremot har som syfte att visa på varför en
specifik händelse uppstod eller varför ett visst fenomen inträffade Det vanliga är att en
beskrivande problemformulering innefattar ordet hur medan den förklarande formuleringen är
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formulerad med varför. Då den beskrivande frågan ser på likheter och skillnader så ser den
förklarande problemformuleringen snarare på varför de skillnader och likheter finns.
(Jacobsen, 2002)
Denna uppsatens frågeställning är formulerade med hur och strävar efter att beskriva ett
fenomen. Dels hur de valda fallförtagen arbetar med CSR och hur de arbetar med
kommunikationen av deras CSR-relaterade arbete. Syftet är också att se vilka skillnader och
likheter de olika företagen har i sitt arbete med CSR och synen på kommunikation till de olika
intressentgrupperna.

3.2 Val av ansats
Vid val av ansats finns det två typer av ansatsval och strategibeslut att fatta i
uppsatsprocessen; deduktiv ansats eller induktiv ansats (Bryman & Bell, 2011). En möjlighet
är också att kombinera de två ansatserna och därmed använda en öppen ansats. Utöver de
valen görs val om huruvida de data som är insamlade ska vara kvalitativ eller kvantitativ.
(Jacobsen, 2002)
3.2.1 Deduktiv & Induktiv
Deduktiv ansats innebär att studien utgår från teori för att sen undersöka huruvida empirin
stämmer överens med vad teorin säger. Denna metod kan innebära att forskaren först skapar
sig en bild, via teori, för att samla in egen empiri och se huruvida den stämmer överens med
den tidigare insamlade informationen.(Depoy & Gitlin, 1999)
Det negativa och risken med denna ansats är att forskaren vid datainsamlingen letar efter en
viss typ av information som stödjer de förväntningar författaren har och att det därmed kan
leda till snedvridet resultat. Det blir på så vis lätt att forskaren missar viktig information då
empiri som undersöks söks på ett vis så att den stödjer den tidigare teorin. Forskaren bör vid
denna ansats också ta hänsyn till risken för att respondenten ger svar på forskarens tolkning av
verkligheten snarare än hur de själva upplever den. Denna deduktiva svaghet innebär att det
ställs ett större krav på frågorna som ställs, att de uppfyller de krav som finns innan
frågeprocessen startar och att frågorna upplevs relevanta för respondenterna. (Jacobsen, 2002)
Den andra typen av strategi är induktiv ansats, vilket innebär att författaren börjar med att
samla empiri för att därefter se vad teorin säger (Depoy & Gitlin, 1999). Forskaren har enligt
denna typ av ansats ingen tidigare information eller kunskap om ämnet då empirin samlas in,
med målsättning att tidigare kunskaper inte ska begränsa datainsamlingen. Det innebär att
inga tidigare erfarenheter eller förväntningar påverkar de data som samlas in och att resultatet
därmed avser att bli en mer korrekt spegling av verkligheten.(Thurén, 2007)
Dock har kritik framförts mot den induktiva ansatsen då det anses vara omöjligt för forskare
att gå in i en undersökningsprocess utan någon tidigare kunskap och att de alltid kommer att
göra en viss avgränsning. Även induktiva ansatsen har kritiserats för att ej ge en korrekt bild
av verkligheten då den, likt deduktiva ansatsen, tolkas flera gånger vilket innebär en risk i
form av skevt resultat. Den öppna ansatsen är en kombination av de ovanstående två
ansatserna och syftar till att forskaren till exempel begränsar den information denne tar in
eller att den startar datainsamlingen medvetet med ett öppet sinne för övrig
information. (Jacobsen, 2002)
Denna uppsats är skriven med en deduktiv ansats då det ansågs nödvändigt att besitta viss
grad av information innan samlingen av empiri påbörjades. På så vis är intervjuguiden
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uppbyggd efter den teoretiska referensramen. Dock har uppbyggnaden av frågor och
insamling av empiri skapats med försiktighet för att undvika att de ställda frågorna inte ska
uppfattas söka viss typ av empiri, utan att de istället ska vara så raka och konkret ställda som
möjligt. Frågorna arbetades också igenom väl för att vara så relevanta som möjligt och ställda
på ett vis att de inte skulle kunna misstolkas innan de nådde de tillfrågade intervjuobjekten.

3.2.2 Kvalitativ & kvantitativ
Forskning kan delas in i de två kategorierna kvalitativ eller kvantitativ ansats. Dessa ansatser
är sätt för hur information samlas in och de olika metoderna passar i olika sammanhang men
principiellt skiljer de sig inte från varandra (Backman, 2008). Den kvalitativa metoden
fokuserar på att samla in information i form av ord medan den kvantitativa metoden främst
samlar in material i form av siffror (Johansson, 2003)
Vid kvalitativ undersökning är intervjun den absolut viktigaste informationskällan (Yin,
2007). Metoden används fördelaktigt i en studie då syftet för forskaren är att tolka, förstå eller
utreda ett begrepp för att skapa klarhet. Ansatsen passar då ett mindre antal enheter undersöks
i syfte att samla mer djupgående information. (Jacobsen, 2002)
Kvalitativ ansats är flexibel på så vis att den ger undersökarna möjligheten att ändra eller
justera problemformulering under arbetets gång eller samband med att ny information samlas
in (Backman, 2008). Dock menar Larsson (1986) att kvalitativa undersökningar inte får någon
extern giltighet då respondenterna är för få för att svaren ska kunna generaliseras. Han menar
att ytterligare problem och nackdel med den kvalitativa ansatsen är att den är resurskrävande
och att det finns risk för att intervjuaren påverkar respondentens svar då intervjun sker i form
av ett samtal.
Den kvantitativa insamlingsmetoden utgår oftast från frågeformulär med fasta och givna
svarsalternativ vilket leder till att svaren som kommer in blir mätbara. I denna metod bör
forskaren vara medveten om att det finns risk för att det redan i intervjuguiden generaliserats,
vilket leder till att resultatet blir skevt. Kritik har också framförts mot denna metod då den
anses ge en bild av objektivitet, vilket det ej alltid är tänkt att göra. (Patel & Davidsson, 2003)
Kritik har framförts då det i den kvantitativa metoden finns risk för att det redan i skapandet
av intervjuguiden generaliserats. Undersökningsformen har också fått kritik för att skapa
distans mellan den undersökande individen och den tillfrågade respondenten. Det innebär att
förståelsen minskar och att respondenten inte kan ge riklig beskrivning av en situation. Utöver
kvalitativ och kvantitativ metod finns det blandad metod, det vill säga en intervju som består
av både fasta frågor och öppna frågor. Denna metod kan på så vis minska nackdelarna hos de
båda metoderna (Jacobsen, 2002).
Det finns flera definitioner av triangulering men det handlar alltid om att blanda flera metoder
i syfte att de ska ta bort de andra metodernas svagheter och på så vis skapa ett mer trovärdigt
resultat. (DePoy & Gitlin, 1999)
Syftet i studien är att få klarhet i hur företag arbetar med CSR och hur de kommunicerar det
arbetet till sina intressenter. Det har lett till att en kvalitativ undersökningsmetod valts på ett
mindre antal enheter. Detta i syfte att förstå och skapa en bild av hur fallföretagen arbetar med
CSR-relaterade frågor och hur de väljer att kommunicera det arbetet. Det stämmer därmed väl
överens med vad Jacobsen (2002) anser att en kvalitativ ansats bör bestå av. Vidare har den
kvalitativa ansatsen valts för att studiens syfte har varit att samla information och empiri i
form av ord och inte i siffror.
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Att den kvalitativa metoden möjliggör förändring av problemformulering i uppsatsen var
något som ansågs som en stor fördel. I samband med att ny information uppdagades fanns
möjlighet att justera frågeställningen. Kritiken om generalisering ansågs dock ej som något
större hinder då syftet med studien ej är att tala för alla företag utan snarare skapa förståelse
och ge en förklarande bild av fallföretagens CSR-relaterade arbete och sättet de
kommunicerar det på.
Kvalitativ insamling kan vara resurskrävande men anses få ett bättre resultat om
undersökningen och insamlingen av empiri görs genom att fysiskt vara på plats, vilket var
något som ansågs fördelaktigt för uppsatsen. Intervjuerna har därför gjorts ute hos de
tillfrågade företagen. Eftersom det finns en risk att intervjuaren påverkar respondentens svar
under intervjun har frågorna ställts lika till alla respondenter.

3.3 Fallstudie
Backman (2008) menar att användning av fallstudier lämpar sig väl då ett eller ett mindre antal
verksamheter ska studeras för mer djupgående studier. Användningen av fallstudier passar bra då
forskarna studerar ett verkligt sammanhang och ett nytt och modernt fenomen. Metoden ger även
författaren möjlighet att välja flera insamlingsmetoder, observationer och intervjuer och kan med
fördel användas, som tidigare nämnts, på flera företag. (Yin, 2014).
En fallstudie kan baseras på information som både är kvalitativ och kvantitativ, vilket innebär att
den inte behöver baseras på en direkt observation. Fördelen med detta sätt att arbeta är att det kan
förklara varför resultatet uppstår och inte bara vilka resultaten är. (Yin, 2014) En ytterligare fördel
med fallstudier är att problemställningen kan justeras eller ändras allt efter arbetets gång
(Ejvegård, 2009).
Många fallstudier fokuserar på några enstaka fall i hopp om att förstå, förklara, beskriva eller gå
till botten med ett specifikt ämne. Detta hindrar dock inte många forskare från att försöka
generalisera och applicera på fler. (Jacobsen, 2002) En ytterligare nackdel med fallstudier är att
det kan ge begränsat med utrymme för generalisering, och att författarna kan påverka studiens
resultat då svaren som ges kan tolkas på flera vis (Yin, 2014).
Uppsatsen är baserad på studier gjorda på tre företag genom personliga intervjuer där
respondenterna har besvarat frågor. Intervjuerna är genomförda direkt med väl vald person inom
företaget och med den individ som ansetts mest insatt i gruppens ämne. Då antalet företag valdes
togs det i beaktning att det skulle gå att jämföra de olika verksamheterna med varandra. Om
endast ett företag valts skulle teorin vara för bred och ej tillhandahålla gruppen den information
som behövdes. Studien fokuserade på en bransch som ansågs införstådda med miljötänket och
därmed också insatta i ämnet för att minimera risken för att välja fel verksamheter. Arbetssättet
ansågs tacksamt då huvudsyftet med arbetet ej var att generalisera och behandlingen av svar har
skötts varsamt så att de ej misstolkas. Arbetssättet har också varit gynnsamt då frågeställningen
har justerats och ändrats allt eftersom att ny information samlats in och uppdagats.

3.3.1 Fallföretag
Då uppsatsen skrevs valdes företag inom el- och energibranschen i olika storlekar som på
något sätt arbetar med CSR-relaterade frågor. De medverkande företagen valdes i tre olika
storlekar i syfte att se om respektive företags CSR-arbete urskiljer sig och huruvida det i så
fall påverkas av företagets storlek. Val av bransch påverkades av att det är en bransch med
många intressenter på sin intressentkarta, ibland med motstridiga krav, för att se om
fallföretagen valt att kommunicera olika till de olika intressentgrupperna. Förtagsvalen
grundade sig vidare på att det skulle vara företag verksamma i Sverige och på så vis ha
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förankring i det svenska samhället. För att företag som inte är aktiva inom CSR ej skulle
kontaktas valdes företag selektivt ut baserat på information hämtat från företagshemsidor.
Därefter kontaktades 4 företag i hopp om att minst tre av dem ville ställa upp på intervjuer.
De företagen som kunde tänka sig att ställa upp kontaktades omgående för bokning av
intervju.

3.4 Datainsamling
3.4.1 Primärdata
Då information samlas in som förstahandskälla direkt från en person eller grupp för första
gången kallas det för primärdata. Den består främst i frågeformulär, intervjuer och
observationer utan mellanhänder, och utförs av undersökaren själv vilket gör den anpassad till
den specifika frågeställningen. Individuella besöksintervjuer är att föredra, trots att de är mer
tidskrävande, när undersökningen sker på få antal enheter. På så vis framgår den enskilda
personens perspektiv i intervjun. Primärdata medför i större utsträckning kontroll över
informationen och medför också större tillförlitlighet än vad sekundärdata gör. (Alvesson &
Sköldberg, 2008)
Den primärdata som samlats in har varit i form av personliga intervjuer med de utvalda
företagen och deras representanter. Stor vikt har lagts vid primärdatainsamlingen då den, till
skillnad från sekundärdata, på ett annat sätt kan kontrolleras och samlas in i det precisa syftet.
Tabell 1. Översikt över insamlingstillfällen av primärdata.

Jacobsen (2002) menar att det mest ideala är att använda sig av både primärdata och
sekundärdata då det därmed vid en sådan datainsamling går att styrka och kontrollera
varandra för att på så vis uppnå ett mer tillförlitligt resultat. Denna studie bygger därför på en
kombination utav primärdata och sekundärdata för att höja nivån på tillförlitligheten av
uppsatsen.
3.4.2

Sekundärdata

Då forskaren inte själv samlat in information från källan kallas detta sekundärdata, det vill säga
information som baserar sig på vad andra samlat in. Vid insamlingen av sekundärdata, bör
forskaren vara medveten om att den oftast samlats in i ett annat ändamål än för just det precisa
ämnet forskaren studerar. Viktigt vid sekundärdata är också att forskaren måste syna den
information som samlats in kritiskt. Vid studien måste författaren ta hänsyn till var informationen
kommer ifrån och om texten är trovärdig. (Ejvegård, 2003)
Uppsatsens sekundärdata har främst använts i den teoretiska referensramen och har varit i form av
litteratur, artiklar och tidigare forskningskällor. Utöver den tidigare nämnda sekundärdata så har
också respektive företags hemsidor varit till hjälp med information angående företagen, dess
historia och för att se hur de väljer att exponera sitt arbete runt samhällsansvar och etiskt ansvar.
Det har lagts stor vikt vid att den sekundärdata som använts är tryckt akademisk litteratur och
övrig information är hämtad ifrån vetenskapliga artiklar och studier
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Vid sökning av de vetenskapliga artiklarna har följande ord och fraser använts:
CSR, corporate social responsibility, intressenter, stakeholders hållbarhet, samhällsansvar,
kommunikation, integrerad maknadsföringskommunikation.

3.4.3 Intervju
Intervjudelen är enlig Yin (2014) bland de viktigaste delarna i informationsinsamlingen vad
gäller en fallstudie. En strukturerad intervju består vanligvis av frågor med en viss
ordningsföljd, färdiga svarsalternativ och med stor kontroll av forskaren. Den ostrukturerade
intervjun är istället uppbyggd så att författarna snarare presenterar ett ämne för respondenten
och att den sen får röra sig fritt inom ämnet. (DePoy & Gitlin, 1999)
Utöver det kan forskaren be respondenten att vidareutveckla eller ge ytterligare mer svar till
frågan, för att uppmuntra respondenten till ett utförligt svar. (DePoy & Gitlin, 1999) Jacobsen
2002 menar i enighet med Depoy och Gitlin att (1999) att den öppna intervjun ej ska bestå av
bestämda frågor eller svarsalternativ, men den ska inte heller vara allt för ostrukturerad. Då
intervjun tar lång tid att analysera och sammanställa är det viktigt att författarna har valt
intervjurespondenter med omsorg (Ejvegård, 2009). I undersökningsprocessen är ofta
utformandet av frågor och att formulera dem så att de konkretiseras bland det svåraste. För att
försäkra sig om att de viktiga delarna i studien berörs och blir belysta bör intervjuguiden
arbetas igenom med de valda ämnena (Jacobsen, 2002).
Då intervjun är den viktigaste datakällan i informationsinsamlingen lades det, i enighet med
Yin (2014), stor vikt på denna i uppsatsen. Studien har strävat efter, och lyckats, att hålla
intervjuerna personliga med fysisk närvaro på respondenternas arbetsplats. Intervjun har
utformats i syfte att förstå fenomenet och att intervjuobjektet i så liten utsträckning som
möjligt ska påverkas av den forskande. Intervjuguiden är utöver de ovanstående aspekterna
också utformad på ett sätt så att frågorna matchar den teoridel som samlats in. Detta i syfte att
förenkla för den senare sammanställningen av primärdata. Frågorna i intervjun strävar efter att
vara ställda på ett vis så att de ej missförstods och formulerades därför på ett så tydligt sätt
som möjligt.

3.5 Analys av data
Uppsatsens analys följer den teoretiska referensramen och har strävat efter att vara så enkel
som möjligt i sin struktur. Uppdelningen i analysen är gjord i två delar, en inomfallsanalys
och en mellanfallsanalys. Den första delen, inomfallsanalys, jämför den för studien insamlade
empirin med tidigare forskning för att se om det däremellan finns likheter och skillnader.
Detta stycke är uppdelat företag för företag för att läsaren tydligt ska få en inblick i respektive
verksamheten. Den andra delen, mellanfallsanalysen, fokuserar på att ställa de olika
fallföretagen mot varandra för att belysa eventuella skillnader och likheter.
Mellanfallsanalysen kombinerar vidare företagens jämförelse med den insamlade teorin för att
se om tidigare forskning styrks av den nya. För att göra översikten och jämförelsen enkel har
matriser utformats av det empiriska materialet.

3.6 Metodavgränsningar
Då en empirisk studie ska genomföras är det en nödvändighet att avgränsa ämnet, detta för att
inriktningen ska vara tydlig (Jacobsen, 2002). Att söka på allt som tillhör området skulle helt
enkelt inte vara realistiskt eller möjligt (DePoy & Gitlin, 1999).
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En studies avgränsningar kan antingen göras explicita eller implicita. Då de är explicita så har
författaren tydligt uttalat vad den valt att fokusera på och vilka bitar de inte kommer att ta
med. Är däremot avgränsningen implicit så har den gjorts omedvetet baserat på fördomar och
andra antaganden. Dock har kritik framförts då parter menar att det är omöjligt att inte göra
avgränsningar då problemformuleringen utformas och att dessa avgränsningar i så stor
utsträckning som möjligt ska göras explicita.(Jacobsen, 2002)
Det är vanligt vid avgränsning att författarna baserar sin sökning på de ord som finns i
frågeformuleringen och på så vis avgränsar de ord som ej är med i sökningen (DePoy &
Gitlin, 1999). Forskaren ska tydligt kunna redogöra för vilka delar denne valt bort samt
motivera varför dessa val gjorts. Vidare menar han att det därför är viktigt med en bra
frågeställning och att det inte är förrän forskaren vet vad den ska söka efter som den vet vad
den inte ska fokusera på. (Jacobsen, 2002)
Uppsatsen har valt att fokusera på svenska företag verksamma inom elbranschen, vilket
innebär att explicita avgränsningar gjorts både vid val av geografiskt område och vid val av
bransch. De sökningar som gjorts har rört olika formuleringar av CSR samt teorier relaterade
till intressenter och kommunikation. Därmed har vissa närliggande teorier valts bort.
I skapandet av studien har avgränsningarna utformats explicita och därmed har valen blivit
genomtänkta och motiverade.

3.7 Reliabilitet och validitet
Validitet innebär att empirin är giltig och relevant, vilket betyder att det som mäts är det som
är avsett att mätas men också att det som mäts är relevant (Wiedersheim-Paul & Eriksson,
2011). Uttrycket kan vidare delas in i två delar; intern validitet och extern validitet. Den
interna delen avser huruvida författaren har studerat det ämnet de avsåg att studera och att
deras resultat inte har påverkats av externa faktorer. (DePoy & Gitlin, 1999) Denna interna
validitet kan testas på två sätt; genom att kontrollera undersökningens resultat mot tidigare
och andras resultat och genom att författarna själva granskar sitt eget material och resultat
kritiskt (Jacobsen, 2002). Den externa validiteten avser huruvida resultatet kan generaliseras
eller ej, exempel på det kan vara huruvida det går att dra slutsatser på hela populationen
baserat på de resultat studien har fått fram (DePoy & Gitlin, 1999). Den interna validiteten av
arbetet kan även testas med hjälp av uppgiftslämnarvalidering som görs genom att de personer
som lämnat uppgifter konfronteras med de resultat som författarna av studien kommit fram
till. På så vis ges uppgiftslämnaren ytterligare en chans att bekräfta eller dementera resultatet.
Dock finns det en nackdel med detta arbetssätt då resultatet många gånger kan innebära en
beskrivning som den intervjuade individen inte själv kände till eller var på det klara över.
(Jacobsen, 2002)
Då flera undersökningar instämmer med varandra stärks studiens giltighet. Ett av de mest
gedigna sätt för att öka undersökningens validiteten på är genom att använda sig av
metodtriangulering. Metoden går ut på att flera typer av vinklar ställs mot varandra. Om de
visar på liknande eller samma resultat talar de för att giltigheten i resultatet är hög. En riktigt
kritisk genomgång av källorna tar även med de källor som ej inkluderats och förklarar varför
de ej är med samt motiveras varför de utelämnats. Detta för att visa läsaren vilken information
som ej inräknats i resultatet. Den externa validiteten visar som tidigare nämnts på
överförbarheten, vilket kvalitativ data vanligtvis inte fokuserar på. Metoden strävar oftare
efter att förstå ett begrepp och genom generella fenomen skapa en uppfattning. Vid kvalitativa
studier utforskas vanligtvis ett mindre antal enheter och om forskaren utifrån det försöker att
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generalisera riskeras resultatet att bli missvisande. Dock är det inte omöjligt att försöka sig på
generalisering men det krävs då att resultaten backas upp av andra källor och med bra
argument. (Ibid.)
Reliabilitet innebär att den insamlade empirin är tillförlitlig och trovärdig, vilket då betyder
att undersökningen går att lita på. För att avgöra reliabiliteten på resultatet gäller att den
insamlade datan bedöms med ett kritiskt förhållningssätt. Vidare är det viktigt att se till
huruvida olika faktorer i undersökningsprocessen påverkat resultatet. Aspekter som räknas in
här är till exempel undersökningens upplägg, sammanhanget som informationen samlats in i
eller om någon form av intervjuareffekt förekommit. Bortsett från insamlingsmomentet är det
också viktigt för trovärdigheten att den insamlade datan behandlats och analyserats på ett
korrekt sätt. (Jacobsen, 2002)
I skapandet av uppsatsen har fokus legat på den interna validiteten och att externa faktorer
som kan påverka resultatet negativt har försökts elimineras. Stor vikt har också lagts vid att de
ämnen och frågor som tas upp vid intervjutillfället är relevanta och att de besvaras i det
avsedda syftet.
Vi har haft som ambition att förklara de delar som vi valt att ej ha med samt att motivera de
val som gjorts för att ge resultaten största möjliga trovärdighet.
Studien syftar ej till att generalisera de resultat som framkommit. De valda företagen har ej
valts för att representera alla företag utan endast i syfte att beskriva hur just fallföretagen
arbetar med fenomenet CSR.
Det finns två tumregler när det gäller källans närhet. Den ena är att informationen ska vara så
ny som möjligt och den andra är att informationen i största möjliga utsträckning bygga på
förstahandskällor (Johansson, 2003).
Jacobsen (2002) menar att det är viktigt att vara källkritisk och att det vid tre typer av tillfällen
är extra viktigt att granska sina källor:
När det ej är möjligt att samla in förstahandsinformation - det vill säga att uppsatsen av en
eller annan anledning kräver att informationen samlas in sekundärt.
När fokus ligger på hur någon annan uppfattat en händelse eller situation - Denna typ av
information är värdefull då svaren kan vara utförliga och reflekterande. Men forskarna bör
också vara medvetna om risken för att informationen för att ge ett visst intryck förvrängts
eller anpassats.
När författarna syftar till att få reda på vad som gjorts eller sagts - Genom att författarna
använder sig av texter som direkt och utan förvrängning antecknats kan de få en mer klar och
korrekt bild av vad som verkligen inträffat eller sagts. (Jacobsen, 2002)
En annan viktigt aspekt vid källkritik eller källgranskning är att forskarna vid användning av
sekundärdata reflekterar över vad materialet har för syfte. Det vill säga vad det fanns för
anledning till att informationen samlades in i första hand och vad de tidigare författarna hade
för bakgrund eller motiv till sin insamling. (Johansson, 2003)
Vid insamlingen av primärdata har forskaren själv stor kontroll över situationen och de
resultat som samlas in blir därmed mer tillförlitliga. Med sekundärdata däremot vet forskaren
oftast inte hur datan samlats in eller vem som gjort det. (Thurén, 2007)
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Uppsatsens information har inhämtats med försiktighet och med full förståelse för att
information som är sekundär kan vara missvisande då den ej behöver ha varit inhämtad i
samma syfte som uppsatsen är skriven. I de fall då primärdata varit möjlig att samla in har så
gjorts, men då det ej alltid är möjligt så har sekundärdata använts. Den datan har tagits in med
kritiska ögon i syfte att upptäcka om den förvrängts eller baserad på felaktig fakta.
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4

Empiri

I detta kapitel presenteras den empiri som samlats in för studien. Stycket behandlar intervjuer
från tre fallföretag som alla är verksamma inom el- och energibranschen. Vidare presenteras
deras arbetssätt med CSR samt kommunikationen angående det arbetet de utför gentemot sina
intressenter. Intervjuerna baserades på en intervjuguide och samtliga av de tre intervjuerna
genomfördes vid personliga möten med företagen E.ON, Öresundskraft och Falkenberg
Energi.

4.1 E.ON
4.1.1 Företagspresentation
E.ON bildades år 2000 då de två industriföretagen VEBA och VIAG slog sig samman i syfte
att bli ett renodlat energiföretag med inriktning på gas och el. E.ON Sverige har idag cirka
3800 medarbetare och omsätter cirka 39 miljarder kronor per år. E.ON förser varje år drygt en
miljon kunder med el, gasol, naturgas, värme och kyla. Mål är att bli den mest gillade
partnern för hållbara energilösningar i branschen (E.ON.se)
Catja Appelros arbetar som Head of Corporate Sustainability, eller hållbarhetschef som hon
benämner det på svenska. Hon har arbetat för E.ON i tre år varav två av dessa i den nuvarande
befattningen. Den tidigare tjänsten var som Corporate Responsibility-specialist, en titel och
befattning som ändrades vid omorganisering. Det dagliga arbetet innefattar att koordinera,
samordna och driva hållbarhetsarbetet för verksamheten i Norden.
4.1.2 CSR på E.ON
E.ON började sitt CSR-arbete runt år 2003 i syfte att förbättra relationen till samhället och på
så vis bygga ett starkare varumärke. Till en början handlade arbetet främst om information där
E.ON förmedlade kunskap om energi och el till allmänheten och sponsrade organisationer.
CSR har senare utvecklats till att bli en integrerad del av affärsstrategin och idag ses arbetet
som ett strategiskt verktyg som syftar till att både förbättra relationen med kunder men även
att se helheten när energisystem ska ställas om. Appelros tjänst innebär att arbeta med
hållbarhetsdefinitionens olika delar såsom miljöpåverkan och samhällspåverkan. Exempel på
det dagliga CSR-arbetet kan vara att se över antikorruptionslagar och göra
leverantörsuppföljningar. I ansvaret ingår även att se till att chefer inom respektive disciplin
arbetar med och implementerar CSR inom vardera förgreningen. Vid nyanställning hålls en
timmes hållbarhetsföreläsning som en del i introduktionskursen för att de nya medarbetarna
ska förstå att varje persons beslut eller handling får konsekvenser utifrån hållbarhetsaspekten.
Därmed förväntas de anställda ta in CSR i avvägning då de fattar beslut och på så vis blir
verksamheten mer hållbar.
Den största anledningen till att E.ON idag arbetar med CSR är att det finns en affärsmässig
efterfrågan medan arbetet i uppstarten gick ut på licens to operate, att få samhällsacceptans.
Hållbarhet är en trend och fler kunder ställer högre krav på arbetet vilket innebär att företaget
därför behöver bli bättre på det. I ett större perspektiv med klimatutmaningar är det
nödvändigt att energisystemet med stora anläggningar görs om till mindre småskaliga system
med vindkraft och solenergi. Därmed kommer E.ON behöva ändra strategi från att tidigare
sålt så mycket som möjligt till att sälja så lite och anpassat som möjligt, samtidigt som de
förblir lönsamma. Sedan länge har företaget varit medvetna om att deras verksamhet inte
kommer att se likadan ut om 20-30 år och att det därför är lika bra att börja arbeta mot
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framtidens energi redan nu. Framtidens energi kommer att kräva mycket intelligens och det är
därför viktigt att hitta ett hållbart system som kan bemöta förändringen och bidra till
utvecklingen.
På kort sikt har E.ON hållbarhetsmål inom miljö men även andra delar såsom
medarbetardimensioner med mångfald, jämställdhet, och säkerhet. Kortsiktigt arbetar
företaget även med antikorruption, kundnöjdhet och leverantörsuppföljningar som även de är
en viktig del av hållbarhetsbegreppet. På lång sikt är ett av de största målen
energieffektivisering med större andel förnybar energi. Det långsiktiga perspektivet innebär,
som tidigare nämnts, även att energiförsäljning med dagens kvantitativa försäljning ska
övergå till anpassad energirådgivning.
Som en del i CSR-arbetet stödjer E.ON flera välgörenhetsorganisationer. De är dock
noggranna med att skilja på sponsringsavtal och samhällsengagemangsprojekt och lägger stor
vikt vid att organisationerna ska ha koppling till verksamheten eller branschen. Exempel på
samhällsengagemangsprojekt som drivs är energikunskapsprogrammet där E.ON erbjuder sig
att komma ut till skolor och genomföra energilektioner. Genom projektet har de möjlighet att
göra undervisning om energi mer underhållande och intressant. Syftet är bland annat att öka
kunskapen hos elever och att i förlängingen bidra till större kunskap hos morgondagens
kunder. Lektionerna bidrar också till att väcka intresse hos eleverna så att de i framtiden
kanske vill jobba inom branschen.
“Framtidens energilösning kanske ligger i någon av de
fjärdeklassarna som kommer dit”
C. Appelros (personlig kommunikation, 22 april 2014)
Sponsringsavtalen grundar sig i att E.ON vill få ökad exponering. Ett exempel är
huvudsponsring av Svenska Fotbollsförbundet där de syns med logga på deras kläder. I
exemplet med fotbollsförbundet så har de även ett samarbete som de kallar för energifonden.
Samarbetet går ut på att både E.ON och fotbollsförbundet lägger pengar i en fond som
fotbollsklubbar runt om i landet sedan kan ansöka. Fonden ger klubbarna medel till att
energieffektivisera sina klubblokaler och grundtanken är därmed att klubbarna kan frigöra
mer kapital då de sänker sina energikostnader. På så vis får de pengar över till annat som att
köpa mer kläder eller anordna läger. Liknande samarbete förs även med simförbundet där de
har projektet Vattenprovet som går ut på att stödja skolor med simundervisning.
Tillsammans med Skandia skänker E.ON pengar till en stiftelse som varje år möjliggör för 27
000 nattvandrare att bedriva sin verksamhet och skapa en tryggare miljö ute på landets gator.
Pengar skänks även till Nationalencyklopedins kunskapsstiftelse som bidrar med medel till
projekt på skolor, oftast i utsatta områden. Stiftelsen ger skolorna möjlighet att utföra
aktiviteter de annars inte hade haft ekonomi till. E.ON försöker vara tydliga med tolerans och
öppenhet och att de med sitt CSR-arbete fokuserar på frågor som rör barn, ungdomar, energi,
mångfald och demokrati.
Vidare berättar Appelros att det inte direkt finns några nackdelar eller baksidor med CSR men
att det finns svårigheter. Exempel kan vara i inköps- och leverantörskedjan då de köper in olja
eller delar från andra länder och att veta hur den eller de delarna är tillverkade.
“Det är väldigt svårt att täcka allt och det krävs mycket kunskap”
C. Appelros (personlig kommunikation, 22 april 2014)
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Det krävs resurser vid arbete med CSR-frågor och på lång sikt är det svårt att se vad resultatet
kommer att bli. Kortsiktigt kostar det pengar och tar tid, men hade E.ON inte trott på arbetet
långsiktigt så hade de inte vågat investera. Hållbarhet är något företaget tror på långsiktigt,
även om det är svårt att räkna hem pengarna.
“Det är svårt att bygga ett business case för CSR. Det finns så
mycket som inte går att sätta kronor och ören på.”
C. Appelros (personlig kommunikation, 22 april 2014)

4.1.3 Intressenter på E.ON
E.ON har en stor intressentkarta och de viktigaste intressenterna är kunderna och
medarbetarna. Utöver dem så arbetar företaget mycket med politiker såväl lokalt som på
riksplan och på EU-nivå. Appelros säger att ett exempel är att det på längre sikt inte finns
överenskommelse om skatteregler angående biogas. På så vis blir det svårt att göra större
investeringar. Därför har E.ON utfört viss lobbyverksamhet gentemot politiker i syfte att
gränsöverskridande och långsiktiga överenskommelser om biogas ska drivas igenom.
Journalister och media är ytterligare en viktig intressentgrupp. Energibranschen utmålas inte
helt sällan som bovar utifrån ett klimatperspektiv. Det är därför viktigt för verksamheten att
media inte ger en felaktig bild av branschen, då den är komplex och ibland svår att förklara.
En annan viktig intressentgrupp är miljöorganisationer. När tillexempel ett vindkraftverk ska
etableras eller förändringar i vattenkraften görs, finns ofta invändningar från lokala
miljöorganisationer. Det är därför viktigt att ha en bra dialog redan från början så att E.ON vet
om det är lönt att gå in i ett visst område.
Företagets CSR-arbete är inte utformat för att gynna någon intressentgrupp mer än någon
annan. Men vissa grupper kanske får lite fördel då E.ON strävar mot att vara goda
samhällsmedborgare. Ett exempel är då strömavbrott inträffat och företaget tvingas att flyga
med helikopter på låg nivå längs med ledningar för att se var de gått sönder. För att inte störa
eller skrämma hästar så går de ut med sms om när de kommer att flyga så att hästägarna på så
vis kan undvika att ha sina hästar ute just då. Appelros menar att det ibland finns svårigheter
med intressentgruppers motstridiga krav. Till exempel vill inte närboende ha en
vindkraftspark nära inpå sig men på samma gång vill alla bli av med kolkraft, olja och
kärnkraft.
4.1.4 Kommunikation på E.ON
I fjol gjorde E.ON sin första nordiska hållbarhetsredovisning och deras andra kommer om
några veckor men i övrigt menar de att de är dåliga på att kommunicera sitt CSR-arbete.
Tidigare har de förlitat sig på hållbarhetsredovisningen från den globala organisationen där en
engelsk komplett hållbarhetsredovisning gjorts. Dock så upplever de nu att de krav som
kommer från lokala intressenter är högre än vad den engelska versionen klarar av att
tillmötesgå. Det tar mycket tid och kraft att utveckla en bra hållbarhetsredovisning och när
den sen ska utvecklas och förbättras tar det ytterligare tid och kraft. Internkommunikation är
bland det svåraste att göra då det är så mycket som ska kommuniceras. Appelros menar att det
finns svårigheter i att kommunicera CSR separat då det är något som är så integrerat i
vardagen, och att det därmed blir en konflikt i hur det ska förklaras.
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“Det är inget självändamål att folk ska fatta att det här är CSR.
Utan syftet är ju att man ska känna sig trygg i att E.ON är ett bra
företag och att vi gör bra saker.”
C. Appelros (personlig kommunikation, 22 april 2014)
Det är svårt att avgöra vad som kan sägas är CSR och vad som är saker företaget bara gör.
Risken är att om en medarbetare får frågan om E.ON arbetar med CSR så svarar de nej då de
inte känner till begreppet men att medarbetaren på specifika frågor angående till exempel
miljö, energieffektivisering och säkerhet kan ge flera exempel.
E.ON känner av att kravet på CSR-kommunikation ökat, dels från kunder men framför allt i
samband med att företagskunders intresse för hållbarhetsfrågor ökat. Kommunikation och
dialog till de olika intressentgrupperna tar sig uttryck på olika sätt. Exempel på olika kanaler
är runda-bords-möten, separata möten och seminarier på Almedalsveckan. En utav de bästa
kanalerna för E.ONs CSR-information är deras hemsida. Då kunder är inne på ”min sida” bör
information, enligt Appelros, integreras och inflikas på ett naturligt “visste ni att?”- sätt.
E.ON förespråkar att kommunikation kring CSR genomgående integreras med vanlig
information från företaget till exempel på fakturan, utan att det ska ta fokus från det kunden
vill utföra.
E.ON tror inte på puscha ut CSR-relaterade nyheter genom separata utskick utan ser hellre att
informationen om CSR ska vara enhetlig med allt de gör och att det ska finnas en
affärsmässig nytta. Vid sidan om den informationen så finns hållbarhetsredovisningen för de
som vill ha ytterligare information och för de företagskunder som är intresserade så finns
också en powerpointpresentation som säljare från E.ON kan ha med sig när de åker ut till
dem.

4.2 Öresundskraft
4.2.1 Företagspresentation
Öresundskraft ägs av Helsingborgs stad och är ett av de större energibolagen i Sverige med
kärnverksamhet inom energi, bredband och fordons gas. Öresundskraft har en
nettoomsättning på 3 miljarder kronor, omkring 400 anställda och drygt 260 000 kunder.
Deras vision är “Energi för en bättre värld - Kraft för regionen”. (Öresundskraft.se)
Ulrika Norvenius arbetar som kommunikationschef och sitter i koncernledningen med ansvar
för varumärkes- och kommunikationsfrågor och har arbetat på Öresundskraft i tre och ett
halvt år.

4.2.2 CSR på Öresundskraft
Öresundskrafts definition av CSR är bred och för dem handlar det om att ha ett hållbart
miljötänk och hitta hållbara energilösningar men även om att ta ett samhällsansvar och att
bidra till den hållbara utvecklingen i ett bredare perspektiv. Detta i kombination med att få en
balans även ur ett ekonomiskt perspektiv och sammanfattar att CSR omfattar omsorg, miljö,
samhälle och omvärld. Öresundskraft bidrar bland annat till den så kallade Miljöverkstaden
som finns i Helsingborg där de hjälper till i syfte att grundskoleelever ska lära sig mer om
hållbar energi och energianvändning. De har arbeta med CSR-frågor länge men själva
begreppet CSR introducerades mer intensivt först för cirka tre år sedan.
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I Öresundskrafts kärnvärden och vision är omsorg om omvärlden med i arbetet långsiktigt på
alla plan. En ytterligare viktig del i deras arbete är att arbeta för en bra arbetsmiljö, för ett
hållbart arbetsklimat och att ha mångfald även ur den aspekten. CSR-begreppet är för
Öresundskraft väldigt brett och blir på så vis även något otydligt. De har inget nedtecknat
speciellt för vad CSR är för dem men det är ett arbete som genomsyrar hela verksamheten.
“Det ligger i vårt företags-DNA att arbeta med CSR.”
U. Norvenius (personlig kommunikation, 23 april 2014)
Externt sett är miljön en jätteviktig aspekt för Öresundskraft och att deras långsiktiga mål,
precis som vision “Energi för en bättre värld - Kraft för regionen”, efterlevs. Där arbetar de
för hållbara energilösningar, förnybar energi, ställa om energiprocesserna så att de blir
hållbara på riktigt och att på så vis driva utvecklingen framåt. De arbetar också mycket med
sponsring, behjärtansvärda ändamål och att ge tillbaka till regionen. Några exempel på det är
att de stödjer Jonsters Charity som hjälper utsatta barn, de stöttar Hemlösas Hus i Helsingborg
och sponsrar viss ungdomsidrott i närområdet. De har även samarbetat med hembygdsparken i
Ängelholm för säkersälla att de arv som en sådan byggnad har ska gå vidare.
Internt arbetar Öresundskraft mycket med sin företagskultur där de försöker att hitta ett bra
och hållbart arbetsklimat även över tid.
“Att leva som vi lär framför allt. Att hela tiden förbättra
miljövärden, byta ut bränslen och bygga anläggningar som är
hållbara över tid.”
U. Norvenius (personlig kommunikation, 23 april 2014)
Avdelningen som Norvenius arbetar på styr bland annat över sponsring och
hållbarhetskommunikationen såväl intern som externt. Öresundskraft försöker visa sitt CSRarbete enhetligt utåt och genom det bygga ett starkare varumärke. Ett starkt varumärke
innebär fler kunder vilket i sin tur innebär mer muskler och större möjlighet att påverka och
förändra saker.
Inom koncernen finns det miljömål och då behovet av att visa upp mer detaljerat vad
Öresundskraft faktiskt gör har ökat har de precis tagit fram en miljöredovisning. Anledningen
till det sägs vara för att det lättare ska gå att följa över tid vad som görs men även för att få
omgivningen att förstå vilket arbete de faktiskt utför. En del av den vinst Öresundskraft gör
går tillbaka till staden och används till välfärd och andra investeringar i samhället. Det är
därför inte ett stort steg för Öresundskraft att även delta i samhällsarbetet, vilket också ligger
till grund för att arbeta mer med CSR-relaterade frågor. Det i sig är ett hållbart sätt att ta vara
på kapitalet. Det är även ett starkt argument till varför det som helsingborgare är fördelaktigt
att vara kund hos Öresundskraft. Pengarna går inte vidare utomlands till någon annan ägare
utan stannar i staden och investeras på nytt.
“Eftersom kunderna är medborgare i staden och det är staden som
äger oss så kan de se sig som delägare.”
U. Norvenius (personlig kommunikation, 23 april, 2014)
CSR-arbetet är ett arbete som tar tid och kräver resurser. Hade inte Öresundskraft trott på att
det kommer att löna sig på sikt skulle de inte heller arbetat med det. De skulle däremot vilja
paketera hela CSR-begreppet bättre, och göra det tydligare, inte bara ur miljösynpunkt.
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4.2.3 Intressenter på Öresundskraft
Öresundskrafts viktigaste intressenter är kunderna, det är dem som de finns till. Även ägarna,
kommunen och politiker är viktiga intressenter och de ser det som viktigt att arbeta hårt
gentemot dessa grupper för att få förtroende. Då mycket av verksamhetens område är lagstyrt
och reglerat är politiker på olika nivåer en jätteviktig intressentgrupp. Hur de kan styra så att
politikernas beslut gynnar Öresundskraft eller förebygga beslut som kan missgynna dem
spelar en väsentlig roll.
Samarbetspartners är ytterligare en väsentlig intressentgrupp eftersom möjligheten att arbeta
tillsammans med andra är viktig. Till exempel har de precis startat ett samarbete för att bygga
värmeledning mellan för Landskrona och Lund, för att på så vis kunna använda kapaciteten
mer optimerat i ett större område. Verksamheten har ingen press på sig att leverera positiva
kvartalsrapporter på samma sätt som ett börnoterat bolag har. Norvenius ser det som en
positiv aspekt att de är kommunägda och de tack vara det kan ha mer långsiktiga mål och
planer. Det blir enklare att driva utvecklingen av hållbara energilösningar.
Sponsringen som Öresundskraft arbetar med är både en affärsbaserad insats för att skapa bra
nätverk och arenor, men också riktat mot utsatta grupper i samhället för att stötta, vilket är en
genomtänkt strategi. De använder egentligen inte ordet sponsring utan vill hellre uttrycka det i
form av partnerskap. Arbetet går inte bar ut på att de köper en skylt för att synas utan det är
mer ett givande och tagande, en så kallad win-win-situation.
4.2.4 Kommunikation på Öresundskraft
Det CSR-arbete som utförs kommuniceras främst genom media. Exempel på det är att de
brukar släppa pressreleaser. De använder sig även av hemsidan och sociala medier såsom
Facebook7 och Twitter8 men även av mer klassiska forum som årsredovisning och som
tidigare nämnts miljöredovisning.
De håller föredrag där de informerar om vad de gör i olika forum både runt om i Skåne men
även i andra sammanhang som tillexempel i Almedalen. Vidare så har de kommunicerat en
del av sitt CSR-arbete genom varumärkeskampanj, det vill säga köpt medieutrymme. Där har
de bland annat haft en kampanj för att motverka mobbning som gick ut på att kunderna la tio
kronor extra per faktura i ett års tid och då gick Öresundskraft in och dubblade den summan
för ett sen skänka pengarna till Friends för att motverka mobbning runt om i regionen. På
lägre sikt ser de samhällsrelaterade arbetena som något som kan ge tillbaka till Öresundskraft.
Till exempel att de barn de stöttat via olika projekt och aktiviteter får en bättre uppväxt och
blir intresserade utav att studera vidare, kanske till ingenjör och eventuellt även börjar arbeta
inom branschen. Om inget annat så hoppas de att barnen när de växer upp blir mer medvetna
energianvändare.
Kommunikationen av CSR-arbetet ser olika ut beroende på vilka intressenter de
kommunicerar till. Till exempel om målet är att försöka förmedla ett budskap till konsumenter
så är det viktigt att använd ett enkelt språk som är lätt att förstå sig på. Detta på grund av att
konsumenter ofta varken har lust eller ork att sätta sig in i något som är för långt eller
invecklat. Vänder de sig däremot till politiker så är det av vikt att de inger förtroende och
kommunicerar mer baserat på kompetens. När kommunikationen förs med samarbetspartners
7

8

Facebook: Ett nätverk på internet där personer tar del av varandras vardag (Ström, 2010)

Twitter: Ett mindre format av en slags dagbok på internet som påminner om offentliga sms
(Carlsson, 2010)
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så är den ofta detaljinriktad och än mer fokuserad på förtroende då det kan handla om att
övertyga en partner om att Öresundskraft är det rätta företaget att arbeta med i den aktuella
frågan.
Förväntningarna på CSR-arbetet upplevs ha ökat och med de ökade förväntningarna av själva
arbetet kommer även förväntningarna på kommunikationen kring det samma. Intressenter
förväntar sig att de ska berätta vad det är de gör. Utöver det så har kraven från EU och
Helsingborgs stad, som har en ambitiös miljöplan, ökat. Öresundskrafts ägare och styrelse är
de grupper som förväntar sig mest av kommunikationen utav det CSR-relaterade arbetet. De
upplever sällan att kunderna själva står och ber om att få information om just CSR. Det
optimala, rent kommunikationsmässigt, är när Öresundskraft släpper en pressrelease som
oberoende media plockar upp och sedan skriver om. Det vill säga att någon annan berättar för
allmänheten hur bra de är. Det skapar mer förtroende om de själva sätter in en annons eller
köper mediautrymme. Utöver pressreleaser så försöker Öresundskraft använda sig av sin
hemsida som de tycker är en tacksam kanal att förmedla information genom. Öresundskraft
tar gärna också vara på personalen och ser de som ambassadörer för företaget. Får de dem till
att prata gott om företaget uppfattas det oftast också som mer förtroendeingivande än om
ledningen själva går ut med informationen.
Öresundskraft tror mycket på den miljöredovisning de gjort men då den är lång och innehåller
mycket detaljer ska de försöka göra en kortare variant med ett lättare innehåll som de kan ge
ut till flera av deras intressentgrupper. Det är av vikt att de gör bra saker som de kan berätta
om och inte bara berättar om saker de har planer på att genomföra. Något som däremot är
mindre förtroendeingivande är att betala stora mängder pengar för att marknadsföra sitt
samhällsengagemang och sitt hållbarhetsarbete. Det viktigaste är att hitta en balans och få en
mediamix som är genomtänkt och väl integrerad. Det uppnås genom att använda alla kanaler
balanserat.
“Att köpa för mycket mediautrymme för att berätta att man är
hållbar är inte särskilt hållbart.”
U. Norvenius (personlig kommunikation, 22 april 2014)
Ibland kan Öresundskrafts intressenter ha motstridiga krav. Ett exempel kan vara att kunderna
generellt sett vill ha låga priser samtidigt som förväntningarna på Öresundskraft är att de ska
utveckla och investera hållbart på sikt. Elnätet är ett sådant exempel där priserna pressats
samtidigt som det på sikt är en nödvändighet att de investerar i ett smart elnät. Pengarna till de
investeringarna måste komma någonstans ifrån. Till exempel behövs det ett elnät som i
längden ska kunna hantera solel och vindel. Blåser det mycket en dag så ska systemet klara av
stor last medan det nästa dag kanske inte blåser någonting alls.
”De flesta kunder är inte beredda att betala det dubbla för solel,
även om de överlag är för förnybar energi.”
U. Norvenius (personlig kommunikation, 22 april 2014)
Det är hela tiden en balansgång och utmaning att gentemot kunder pressa priserna och
samtidigt driva utveckling och investeringar framåt. Ett annat exempel är att det regelverk
med skatter som råder idag inte gör en investering i storskalig solpark ekonomiskt försvarbar,
det går alltså inte att få lönsamhet i affären. Och där uppstår ett dilemma då de inte kan driva
på hållbarhetsutvecklingen som de hade önskat då det helt enkelt inte får igen pengarna.
Öresundskraft har dock gjort försök att stimulera utvecklingen av småskalig elproduktion,
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genom att erbjuda konsumenterna som producerar sol- och vindel ersättning för sin
överskottsel. De försöker även se till det lilla och de lägger stor vikt vid att leva som de lär. I
det sammanhanget försöker de i så stor utsträckning som möjligt se över sina egna poster. De
har många firmabilar som drivs antingen med gas eller el. De har också varit föregångare
genom att sätta upp en elbilspool som drivs av solel där allmänheten kan hyra bil.
Öresundskraft strävar också efter att leva hållbart vad gäller sopsortering och minska
pappersförbrukningen i kopiatorer. De försöker se både stort och smått på hållbarhet och på
både kort och lång sikt. En samhällstrend som Öresundskraft upplevt de senaste åren är att
intressenters förväntningar på att de ska vara transparenta ökat. Företag idag förväntas vara
goda på riktigt och att det de gör måste genomsyra hela verksamheten.

4.3 Falkenberg Energi
4.3.1 Företagepresentation
Falkenberg Energi startade år 1903 och har sedan starten arbetat för förnybar energi. Deras
affärsidé är att på ett affärsmässigt sätt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör de genom att
erbjuda förnybar energi. De jobbar för att motivera och ställa krav på leverantörer och
samarbetspartners i syfte att underlätta för kunder att agera medvetet. Vidare ska de bedriva
sin verksamhet så att ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet uppnås.
Jens Melin har arbetat på Falkenberg Energi i sju år som miljöchef, ett arbete som fokuserar
på miljö- och kvalitetsarbetsuppgifter. Utöver tjänsten som miljöchef har han även
resultatansvar för elhandeln.

4.3.2 CSR på Falkenberg Energi
Falkenberg Energi använder sig inte direkt av uttrycket CSR utan för dem handlar det om
miljöarbete, att fokusera på hållbarhet och att ha en tydlig miljöprofil. Det är något som i
grund och botten är en förväntan från deras ägare, Falkenbergs kommun, men som nu även
börjar krävas av kunderna.
År 1996 var det en brytpunkt för Falkenberg Energi då elbranschen avreglerades och att
ägarna i samband med det ville ha ett tydligare miljöperspektiv. Falkenbergs kommun har
alltid haft en stark miljöprofil och år 2004 blev Falkenberg Energi första elbolag i Sverige att
sälja 100 procent förnybar energi. Idag är målet att alla energityper som de råder över i grund
och botten ska vara förnybara, det vill säga att elen de säljer endast ska komma från förnybara
källor. Fjärrvärmen kräver däremot att de har lite gas utifall att det händer något.
Internt arbetar de för att se till att de val som görs i vardagen ska ha ett miljövänligt
tillvägagångssätt. Till exempel vid köp av bilar väljer bilar som är miljövänliga och hållbara
över tid, de ser även till att prioritera att åka tåg framför flyg vid resor.
“Vi är inte jätteduktiga på mål.”
J. Melin (personlig kommunikation, 29 april 2014)
När det kommer till att ha särskilda mål med miljöarbetet så ser det olika ut för de olika
affärsområdena. Exempel är fjärrvärme där det affärsområdet är starkt knutet till omvärlden
och den ekonomi som råder. Hur bra den verksamheten lyckas beror till stor del på hur
mycket förnybar energi som används, då den förnyelsebara energin är billigare. På såväl lång
som kort sikt strävar Falkenberg Energi efter att förbättra sin ekonomi genom att öka andelen
förnybar energi, både då det är fördelaktigt rent ekonomiskt och ur miljösynpunkt. Det arbetet
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kan bestå i allt från drifttoppsoptimeringar till nyinvesteringar som ska betala sig på sikt. På
elhandelssidan arbetar de för att kunder ska miljöeffektivisera och de tror att det gör att
trovärdigheten som ett hållbart elbolag ökar.
“Vi ser gärna att kunderna tar ansvar för sina egna elräkningar och
minskar sin förbrukning.”
J. Melin (personlig kommunikation, 29 april 2014)
Falkenberg Energis sponsringsavtal har medvetet valts med lokal förankring. I år har de valt
att inte vara aktiva med sponsring men de sponsringsprojekt de tidigare varit involverade i har
de valt ut för att de antingen har varit lokala eller har branschanknytning.
Ett exempel på sponsring har varit med Rotary Falkenberg och projektet “Vi går för vatten”
där pengar skänks till vattenprojekt i Afrika. Sponsringen vill de främst ska gå till lokal
ungdomsidrott, kultur och miljöprojekt i närområdet. Tidigare har de även bidragit till rädda
barnen men de har valt att avsluta det då de vill ha mer lokal profil på det CSR-relaterade
arbetet.
“Vi har kunder i över 200 av de 300 elnäten i Sverige”
J. Melin (personlig kommunikation, 29 april 2014)
Falkenberg Energis dilemma är att de är ett lokalt och litet energibolag, men att de har kunder
runt om i hela Sverige. Kundkretsen sträcker sig över 200 av de 300 elnät som finns i Sverige.

4.3.3 Intressenter på Falkenberg Energi
För Falkenberg Energi är ägarna en utav de viktigaste intressentgrupperna och de har varit
tydliga med att det ska ägnas mycket resurser till förnybar energi och att de ska vara drivande
i hållbarhetsfrågor. Kunderna är även de en viktig intressent och i en kundundersökning som
utfördes år 2012 ställdes en fråga rörande samhälls- och miljöarbete. Så många som 95
procent av kunder ansåg att deras arbete på de områdena var viktigt eller mycket viktigt. Det
är svårt att säga vad deras kunder attraheras av mest i frågan lokalt kontra miljövänlighet men
det som deras kundgrupper värdesätter är en kombination av de båda.
“Om det är sponsringen av Falkenbergs FF ungdomsfotboll eller om det är pengar in i
kommunkassan vet jag inte vad som är viktigast, men våra kunder ser i allafall nyttan med att
vi finns lokalt.” J. Melin (personlig kommunikation, 29 april 2014)
Övriga intressentgrupper, exempelvis naturskyddsföreningen, är också en inflytelserik part
Falkenberg Energi använder sig av deras märkning “Bra miljöval”. Falkenberg Energi måste
uppfylla deras krav och det driver utvecklingen av miljöperspektivet. Naturskyddsföreningen
skärper sina kriterier med jämna mellanrum och på så vis gynnar och driver det även
hållbarhetsutveckling hos Falkenberg Energi.
“Det är ju krasst ekonomi kontra miljövärde.”
J. Melin (personlig kommunikation, 29 april 2014)
De olika intressentgrupperna drar ofta åt olika håll och de har inte sällan motstridiga krav.
Många gånger finns det ekonomiska intressen och styrning som drar i bromsen då
investeringar ska göras om de tar lång tid att återfå investeringen. Som ytterligare exempel på
motstridigheter bland intressenter finns vindkraftsinvesteringar. Där finns det alltid motstånd
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med folk som inte vill bli störda eller vill ha vindkraftvärken för när inpå sig, trots att de är för
själva källan till energi. Kommunens krav på Falkenberg Energi rent ekonomiskt är hårt och i
många aspekter strängare än vad gäller det miljömässiga perspektivet.

4.3.4 Kommunikation på Falkenberg Energi
Falkenberg Energi är inte så mycket för att kommunicera. De ser hellre att de gör saker än att
prata om att de gör saker. De är däremot medvetna om att det många gånger tyvärr blir som
att arbetet inte är utfört om det inte kommuniceras. Mycket av deras strategi kring
kommunikation grundar sig i att de är oroliga för att kommunicera för mycket och väljer
därför att underkommunicera istället för att eventuellt berätta om saker de tänkt göra men som
inte blir av.
“Vi är nog lite dåliga på kommunikation rent allmänt.”
J. Melin (personlig kommunikation, 29 april 2014)
En kommunikations kanal de däremot använder är deras hemsida där de går ut med
information till sina intressenter. En del i att försöka bli bättre med kommunikationsarbetet är
att gå ut med pressmeddelanden. Det gör de i hopp om att bli omskrivna i media. De använder
även gärna Falkenberg kommuns hemsida där de ger allmänheten information om de
miljöprojekt de arbetar med och har genomfört. En annan anledning till varför
kommunikationen är så lågt prioriterad är för att Falkenberg Energi känner sig som ett så pass
litet elbolag med begränsade resurser så att de inte har möjlighet att investera i en bättre
kommunikationsstrategi. De ser därför till att försöka använda samma
kommunikationsmaterial i så stor utsträckning som möjligt till de olika intressentgrupperna,
men att de försöker anpassa formspråk och formuleringar för att passa målgrupen.
“Ibland vill vissa se mer nyckeltal och andra vill se mer flaggor
och ballonger.”
J. Melin (personlig kommunikation, 29 april 2014)
Att Falkenberg Energi är ett litet bolag med knappa resurser visar sig på flera sätt då de även
väljer att inte marknadsföra sig via tv eller radio. De tycker inte heller att det passar till deras
lilla verksamhet. De kunder som Falkenberg Energi har har antingen lokal förankring eller så
är de aktiva kunder som själva väljer att söka upp elbolag. Därför anser de inte att de behöver
ha så stort fokus på marknadsföring som de stora bolagen som slåss om kunderna på ett annat
vis.
“Kunder hittar oss genom att de söker information själv. Antingen
är det de lokala kunderna eller de aktiva kunderna som kommer till
oss.”
J. Melin (personlig kommunikation, 29 april 2014)
Falkenberg Energi har märkt ett ökat krav på miljöarbetet från kunder. Kraven kommer även i
form av lagstiftning. Krav kan ibland låta negativt men i det här fallet är det positivt och både
Falkenberg Energi och branschen som sådan behöver kraven för att miljön ska må bättre.
Intresseorganisationer och samhällsutvecklingen i stort ställer allt högre krav och de kan te sig
på olika sätt. Falkenberg Energi är beläget i Falkenbergs hamnområde, med närhet till Ätran
med utsikt över Kattegatt. Området har tidigare endast varit avsett för industrier med bland
annat Vin & Sprits påfyllnadslokaler. Men efter att Vin & Sprit lämnat grannfastigheten så
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har detaljplan om privat bostadsområde röstats igenom. Till exempel kan det bli en fråga om
de kan ha kvar de pannor de har i anslutning till sina kontorslokaler då de både bullrar och
släpper ut kväveoxid. Den typen utav skiftningar och intressen i samhället är något som de
också måste anpassa sig till.
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5

Analys

I detta kapitel jämförs teori med den för studien insamlade empirin. Först tas en
företagspresentation upp och sedan jämförs teori och empiri i en inomfallsanalys för var och
ett av de tre företagen. Därefter följer en jämförelse mellan företagen i en mellanfallsanalys
för att se till de likheter och skillnader företgen har.

5.1 Inomfallsanalys E.ON
5.1.1 CSR
Då det inte finns någon universell tolkning på vad CSR innebär så finns det flera definitioner
på begreppet (Okoye, 2009). Vilket gör att det får olika betydelser för olika aktörer
(Grankvist, 2009). Appelros bekräftar att begreppet är vitt och brett och att det finns många
aspekter att ta hänsyn till. E.ON har valt att ha två personer som enbart arbetar med CSRfrågor gentemot konsumenter och respektive avdelningsansvariga och de hanterar allt som hör
till hållbarhetsdefinitionen. Appelros ger exempel miljöpåverkan, social påverkan, hur
företaget arbetar med medarbetarna, antikorruption och leverantörsuppföljningar. E.ON driver
även ett flertalet sponsringsavtal, samhällsengagemangsprojekt och samarbeten som en del i
sitt CSR-relaterade arbete. De hjälper till med föreläsningar i skolor för att öka kunskapen om
energi hos elever men även hos lärare. De ser det som att det kommer ge mer kunskap idag
men på sikt även mer kunniga konsumenter och fler som vill arbeta inom branschen.
E.ON har också valt att vara en av huvudsponsorerna till Svenska fotbollsförbundet där de får
synas med sin logga på deras kläder för att exponeras och de får även ett visst antal biljetter.
Utöver det sponsringsavtalet har de även upprättat en fond med Svenska fotbollsförbundet där
olika klubbar runt om i landet kan ansöka om bidrag för att energieffektivisera sina
klubblokaler. På så vis kan klubbarna få ner sina kostnader och därigenom få loss mer kapital
att lägga på annat. På liknande vis arbetar även verksamheten med simförbundet där de
tillsammans stödjer simundervisning i skolan. För att öka kunskapsnivån och ge skolor i
utsatta områden möjlighet att utföra aktiviteter de annars inte hade haft råd med så skänker
verksamheten pengar till nationalencyklopedins kunskapsstiftelse. Där är fokuset på att
aktiviteterna främst ska handla om att öka ungdomars engagemang i samhället och öka
demokratiförståelsen.
EU-kommissionens definition och rekommendationer för CSR säger att företag bör ansvara
för sin påverkan på samhället och för att tillgodose sitt sociala ansvar. De menar ytterligare att
företag bör inrätta en process för att integrera sociala, miljömässiga, etiska och mänskliga
rättigheter i sin verksamhet och i sin huvudstrategi (European commision). Då alla de olika
delarna som kan räknas in under CSR ska fungera krävs det att de koordineras och samordnas
på ett större företag. På grund av detta är det en nödvändighet att respektive chef eller
områdesansvarig ansvarar för att arbetet implementeras korrekt på respektive avdelning på en
daglig basis. E.ON började arbeta med CSR-frågor, även om de inte alltid använt begreppet
runt år 2003 i syfte att förbättra relationen med samhället och på sikt också stärka sitt
varumärke. Till en början hade de en mer begränsad energikunskapstanke där de sponsrade
olika organisationer till att idag, likt teorin säger, vara integrerat i affären. I dagsläget försöker
de se på helheten. Allt från förbättra relationen med journalister och kunder till att även när de
måste ställa om energisystemen se till så att hållbarhetstänket finns med i hela kedjan.
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andra
kärnverksamhetsstrategier likt marknadsföring, forskning och utveckling eller investeringar.
Det är från företagets sida viktigt att ha en klar bild över vad för typ av CSR-arbete de vill
utföra för att arbetet ska kunna spegla och reflektera företagets mål, visioner och värden.
(McElhaney, 2009) Då CSR-begreppet är brett har E.ON tre inriktningar på sitt
hållbarhetsarbete; energifrågor, mångfaldsfrågor och demokratifrågor. Dessa är utvalda för att
visa en tydlig profil med tolerans, öppenhet och att det är det företaget står för. Att CSRarbetet behöver utvecklas är något som oftast förklaras genom att det i de dagliga
arbetsuppgifterna ligger att utmana de som arbetar på E.ON med CSR och på så sätt se till att
höja företagets ambitionsnivå. Till exempel har E.ON en utbildning 3-4 gånger per år då de
nyanställer och Appelros håller då i en timmes föreläsning för de nya medarbetarna.
Huvudsyftet med den föreläsningen är att de nya medarbetarna ska förstå sig på
hållbarhetsbegreppet och ha en vetskap om vad E.ON har för förväntningar på sina anställda.
Framförallt är det ett tillfälle för de nyanställda att förstå att varje handling de enskilda
individerna utför på en arbetsplats får konsekvenser och att de har med hållbarhetstanken i
varje avvägning de gör. På så vis blir företaget också mer genomgående hållbart.
Det är viktigt att inte CSR-arbete ska blandas ihop med välgörenhet, då arbetet ur ett
företagsperspektiv inte handlar om att offra sin egen utveckling, utan CSR är ett sätt för
företag att tjäna pengar samtidigt som de hjälper omvärlden. De flesta företag arbetar med
CSR för att intressenter efterfrågar det och för att de vill skapa en god relation till dessa
intressenter (Löhman & Steinholtz, 2003) E.ONs främsta anledning till att de arbetar med
CSR-frågor är att intressenter och omvärlden efterfrågar det och att det arbetet på så vis
gynnar dem som företag. Det är av vikt för företag att ta miljömässigt och samhälleligt
ansvarstagande i hela sin affärsstrategi och att de inte ser det CSR-relaterade arbetet som
separerat från den övriga verksamheten (Borglund et al., 2009). E.ON arbetar med att försöka
implementera sitt hållbarhetsarbete i hela verksamheten och att vardera avdelningschef har ett
stort ansvar för att se till att arbetet fungerar i hela kedjan. Därmed är CSR-arbetet ett arbete
som är genomgående integrerat på E.ON och det stämmer väl överens med teorierna om att
CSR-arbete inte ska hållas separerat från det övrig arbetet. Risken som Appelros ser är att när
arbete blir väl integrerat i det dagliga arbetet så blir det även svårare för personalen att urskilja
vad som är just CSR-relaterat från det dagliga arbetet. Om personalen skulle bli utfrågade om
E.ONs CSR-arbete så kanske de svarar att de inte känner till något sådant men om de istället
får enskilda frågor om miljö och annat hållbarhetsarbete skulle de kunna ta upp flera exempel.
Det finns fyra ansvarsområden som bidrar till CSR som helhet; ekonomiskt ansvar, juridiskt
ansvar, etiskt ansvar och filantropiskt ansvar. Det innebär att verksamheten är vinstdrivande
och till exempel kan betala ut lön, följer lagen, agerar etiskt och arbetar för att vara goda
samhällsmedborgare (Carrol, 1991). De två nedersta stegen i pyramiden som består av
ekonomiskt och juridiskt ansvar följs per automatik i E.ONs nordiska verksamhet. Det finns
ett fåtal undandrag och det är vid till exempel handel av produkter och tjänster med andra
länder. Då är det en utmaning att få reda på och se till så att produkterna är producerade eller
att tjänsterna utförda på ett korrekt och humant sätt. E.ON lägger stor vikt på att chefer och
ansvariga i respektive förgrening ska se till så at de handlar med rätt typ av leverantörer och
samarbetspartners.
I “The business of business is business” som publicerades av Milton Friedman i New York
Time Magazine år 1970 kritiseras tanken på att företag ska ha något ansvar utöver det
ekonomiska och juridiska. Friedman menar att ett företags främsta uppgift är att producera
varor och tjänster, se till att arbetstillfällen skapas och att vinst genereras. Som exempel
nämns att ett företag inte ska minska föroreningarna mer än vad som krävs då det anses vara
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att spendera någon annans pengar för ett allmänt socialt intresse. Allt arbete utöver lagen, det
vill säga samhällsansvar och social påverkan, tillhör politiker och inte företagsledare. Kritik
har även framförts mot CSR då det inte är möjligt för företagsledare och verksamheter att
avgöra vilka som är deras viktigaste intressenter. Vilket innebär att de därmed har svårt att
avgöra hur de ska rikta sitt CSR-relaterade arbete och därför ha som mål att istället skapa det
största finansiella värdet (Borglund et al., 2009).
Appelros bekräftar att det finns svårigheter och baksidor av CSR-arbetet då det krävs mycket
tid och är resurskrävande. Det är svårt att bygga ett konkret business case för det CSRrelaterade arbetet då det tar lång tid att förändra saker och det finns stora svårigheter att sätta
kronor och öre på det. En annan anledning till varför de kan kännas svårt att arbeta med CSR
är för att det är ett så brett och odefinierat begrepp. Det är svårt att täcka allt, framförallt i
leverantörs- och inköpskedjan där det krävs mycket djupgående arbete för att veta exakt hur
alla produkter och tjänster är tillverkade eller utförda på detaljnivå. Det är till exempel svårt
att veta om hela kedjan arbetat för mänskliga rättigheter, mot diskriminering och för att alla
medarbetare ska arbeta i en miljö som är så säker som möjligt.
5.1.2 Intressenter
Intressenter är aktörer som företag och verksamheter behöver förhålla sig till (Johnson et al.,
1999). Dessa intressenter kan bestå av både grupper eller enskilda individer som på något vis,
vare sig det är indirekt eller direkt, påverkar företagets verksamhet eller blir påverkade av
verksamheten (Freeman, 1984). Intressentgrupperna kan delas in i primära och sekundära
intressenter. Den primära intressentgruppen består av de aktörer som gör det möjligt för
företag att fortsätta bedriva sin verksamhet medan de sekundära intressenterna är de som inte
är direkt avgörande för företagets överlevnad (Waddock et al., 2002). Då företag ska arbeta
med CSR är det en förutsättning att de vet vilka deras intressenter är för att därför veta hur
organisationen ska rikta sitt arbete (Borglund et al., 2009).
E.ONs enskilt viktigaste, eller mest primära intressent är kunderna. Det skulle vara omöjligt
att ha en fungerande verksamhet utan kunderna (Gezelius och Wildenstam, 2007). Därefter
kommer personalen som är en avgörande grupp för E.ON, dels för att kunderna ska dras till
företaget men också i form av att deras arbetsinsatts gör att arbetet går framåt och att
verksamheten drivs i rätt riktning. För E.ON, som verkar i energibranschen, är även politiker
en viktig intressentgrupp. De fattar beslut som kan ha en direkt påverkan på E.ONs
verksamhet. Därför utför E.ON lobbying för att få igenom långsiktiga gränsöverskridande
överenskommelse om just de frågor som berör företagets verksamhet.
Politik oavsett om det är på lokalt plan, riksplan eller EU-plan har ett enormt inflytande och
en stor makt över företaget. Trots att energimarknaden är avreglerad finns det mycket
styrmedel och regler för hur verksamheten och dess aktivitet ska bedrivas och det är många
gånger avgörande för företaget vilken lagstiftning och vilka skatteregler som går igenom. Ett
exempel är den rådande hanteringen av biogas där det i dagsläget inte finns någon långsiktig
överenskommelse vad gäller biogasens skatteregler. E.ON hade gärna investerat i just biogas
men då det råder en osäkerhet runt den typen av energi så är det inte aktuellt att göra större
investeringar.
Media spelar en stor roll och har mycket inverkan på företaget. Speciellt vd gäller hur
verksamheten uppfattas av allmänheten. De stora aktörerna på energimarknaden utmålas ofta
negativt och som bovar, så medias påverkan där är stor. I och med att energibranschen och
marknaden är så komplex som den är har media och journalister stort ansvar att förmedla ett
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budskap som inte förvillar eller vilseleder konsumenter. Företaget försöker därför motverka
populistiska budskap som kan ge en felaktig bild av företaget och branschen.
E.ONs intressekarta är väldigt stor, och en annan grupp som får en mer betydande roll på den
är miljöorganisationer. Det är för företaget av stor vikt att de för en dialog med dessa aktörer.
Det är vanligt vid exempelvis etablering av vindkraftverk att det finns ett motstånd eller
invändningar om hur arbetet ska gå tillväga. Ett annat exempel i fallet med
miljöorganisationer kan vara att det helt enkelt inte är värt för företaget att etablera sig på ett
ställe då det kan påverka arter av fåglar som är utrotningshotade.
Intressentmodellen visar de olika intressentgrupperna och vilka aktörer som företaget har ett
ansvar gentemot (Freeman, 2010). Några utav de faktorer som bidrar till nöjda intressenter är
att skapa produktivitet, avkastning och jobb men även att producera produkter åt kunder och
skapa dialog med intresseorganisationer (Borglund et al., 2009). Viktigt för företaget och
deras ledning är också att ha vetskap om att intresset och kravet på CSR ter sig olika i olika
intressentgrupper beroende på i vilken bransch eller inom vilka länder företaget är verksamt,
(McWilliams et al., 2006).
De olika intressentgrupperna har olika förväntningar och krav på företaget och det gäller
därför att företaget hittar en balans mellan intressenternas vilja och den egna överlevnaden.
Ett företag ska enligt intressentmodellen ha som utgångspunkt att sträva efter att uppnå
jämvikt mellan intressenterna och ha ett stabilt förhållande till omgivningen (Borglund et al.,
2009). Det finns ett beroende mellan intressenterna och företaget och för att båda parter ska
vara nöjda krävs det att balans finns mellan bidraget intressenterna ger till företaget och den
belöning företaget får tillbaka (Ax et al., 2009).
Det kan för E.ON vara svårt att få balans mellan intressentgrupperna och att det är inte sällan
som de har motstridiga krav och ger exempel på närboende som inte vill ha vindkraft,
samtidigt som de flesta vill bli av med kolkraft, kärnkraft och olja. Det är komplicerat att
tillmötesgå alla intressenters krav fullt ut vilket brukar resultera i kompromisslösningar
mellan de olika parterna (Ax et al., 2009). Det är en svår avvägning att göra då intressenters
intressen motsätter sig varandras och exempel på det kan vara älvräddarna och sportfiskarna i
Norrland som är emot det mesta som rör vattenkraft. E.ON lägger ner mycket tid på
politikergruppen, dels för att företaget ska få sitt sagt om olika beslut men också för att
politikerna ska vara väl informerade och ha matnyttig bakgrund när de väl fattar beslut.
5.1.3 Kommunikation
För verksamheter är det av stor relevans att informations- och kommunikationsarbetet funkar
så att de medvetet gör val av vilka kommunikationskanaler de använder (Larsson, 2001).
E.ON är medvetna om att de kan ha varit rätt dåliga på att kommunicera sitt CSR-arbete och
att de hitintills förlitat sig mycket på vad globala E.ON har utfört och den engelska
hållbarhetsredovisningen som hon säger är ganska komplett. E.ON Norden har för första
gången förra året (år 2013, författarnas anmärkning) upprättat en hållbarhetsredovisning för
de nordiska länderna. Då dagens konsumenter bombaderas av meddelande och budskap från
företag är det av vikt att verksamheter koordinerar och varsamt väljer ut sin
kommunikationsstrategi och sitt budskap till intressenterna Armstrong et al., 2012). Att få ut
informationen på såväl internet som internkommunikationen på företaget kan ibland upplevas
som svårt då det är så stor mängd information som går ut hela tiden på de kanalerna och att
den därmed behöver trängas med annan information.
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Den blandning av kommunikationskanaler och medier ett företag använder gentemot sina
intressenter kallas för kommunikationsmix och kan bestå av flera olika kanaler, men då
företag är mindre används oftast endast ett mindre antal eller bara någon enstaka (Gezelius &
Wildenstam, 2007). Företag skapar och kommunicerar sina CSR-strategier för att dels stärka
sina intressentrelationer men också för att motverka kritik, det vill säga som ett sätt att
förebygga och dämpa kritik om en framtida kris skulle inträffa (Borglund et al., 2009). E.ON
arbetar med CSR till viss del på grund av de skandaler som drabbat andra företag. Även om
det kan vara andra företag som handlar med bomull så blir konsumenter med uppmärksamma
och medvetna vilket leder till att E.ON måste ha koll och till exempel se till att den metall
som deras vindkraft består av framställts på ett korrekt sätt.
Kommunikation delas inte helt sällan in i intern kommunikation och extern kommunikation
där de båda delarna innefattar både informell och formell kommunikation. Då det är svårt att
veta var gränserna för respektive del går har det blivit allt vanligare att blanda de båda
(Larsson, 2001). Likt teorin försöker E.ON kommunicera sitt CSR-arbete såväl externt som
internt. Dels genom föreläsningar till personalen och dels genom kommunikation till kunder
och konsumenter. Däremot märker E.ON av en svårighet med kommunikation då de vill att
allmänheten ska få reda på deras CSR-relaterade arbete samtidigt som de vill förmedla att det
är något de gör i vardagen. Det vill säga att det finns en risk i att förmedla budskapet separat
och att det därmed innebär en konflikt. E.ON har inte som självändamål att folk ska förstå att
ett visst arbete är CSR utan att syftet är att intressentenar ska känna sig trygga med företaget.
Integrerad marknadsföringskommunikation består utav fem sätt att kommunicera kring sina
produkter eller tjänster. De fem tillvägagångssätten är reklam, personlig försäljning, publika
relationer, direktmarknadsföring och säljfrämjande aktiviteter (Kotler et al., 2008). E.ON
försöker arbeta brett med sitt CSR-arbete men de tror in på separat marknadsföring av CSR
utan att den ska integreras på annat vis. Även om de arbetar med alla de fem sätten så ser de
inte att ett utskick med CSR-budskap är rätt väg att kommunicera. Istället förespråkar
E.ON att budskapet ska vävas in med andra delar av företagets redan befintliga
kommunikation. Som exempelvis när en kund går in på hemsidan och klickar sig till fliken
“Mina sidor” kan det i en liten text vid sidan av stå om CSR utan att det för den sakens skull
tar uppmärksamhet från vad kunden ursprungligen skulle göra. Det kan även finnas
information på en faktura, men även där, utan att det tar fokus från själva huvuduppgiften.
E.ON vill inte trycka på kunderna med för mycket information, men ser de ett möjligt tillfälle
så tar de gärna det, som till exempel för vissa företagskunder som har ett särskilt intresse av
just hållbarhetsarbete så har de en Powerpoint speciellt framtagen för att integrera i den
vanliga företagspresentationen.
Det har på de senaste 10 åren blivit allt vanligare att företag särredovisar sitt arbete kring
hållbarhet (Pflugrath et al., 2011). Denna typ av särredovisning menar är företagets främsta
kanal för att kommunicera sitt arbete runt hållbart arbete och ett sätt för företag att ge en
transparent och utlämnande rapport av sig själva (Ziek, 2009). Det i sig kan leda till bättre
relationer med intressenterna (Westmark, 2012). De senaste åren har det märkts av att kravet,
eller förväntningarna, på kommunikationen runt CSR ökat från omvärlden och framförallt
från företagskunders håll. E.ON känner av att vissa kunder förväntar sig att se en mer
detaljerad presentation om hur de presterat med sitt hållbarhetsarbete och för att kunna se hur
de påverka samhället rent miljömässigt och ekonomiskt
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5.2 Inomfallsanalys Öresundskraft
5.2.1 CSR
CSR som begrepp kan ha olika betydelser för olika företag (Grankvist, 2009). Det finns ingen
universell tolkning av vad CSR innebär, eller en konkret definiton på vad det står för. De kan
finnas mång olika definitioner (Okoye, 2009). Öresundskrafts definition av CSR är, likt vad
teorin säger, också svår att definiera. För dem handlar det i första hand om ett hållbart
miljötänk och att hitta hållbara energilösningar, men även att de i ett bredare perspektiv ska
bidra till den hållbara utvecklingen och att ta samhällsansvar. De handlar även om att hitta en
balans i de ekonomiska frågorna och att lyckas med en hållbar ekonomi. För Öresundskraft
innebär CSR att se till helheten vad gäller omsorg, miljö, samhälle och omvärld men även se
till att arbeta med sådana frågor som handlar om arbetsmiljö, att ha ett bra arbetsklimat och att
se till att ha mångfald.
Ibland kan vara svårt att se vad ett företag arbetar med för CSR-relaterade frågor. Arbetet kan
te sig på många olika sätt och är olika för olika företag (Broomhill, 2007). Öresundskraft har
inte arbetat med just begreppet CSR länge men de har länge arbetat med miljö- och
hållbarhetsfrågor och för att vara långt fram i arbetet med hållbara energisystem. Deras slogan
är “Energi för en bättre värld - Kraft för regionen” och det är därifrån de hämtar mycket av
tankarna kring sitt CSR-arbete. Det ligger i deras DNA att arbeta med CSR och att det är en
viktig del av deras kärnvärden. Deras vision är att hela tiden ha en omsorg om omvärlden och
att jobba långsiktigt på alla plan. Det är en förutsättning för lyckat CSR-arbete. Att
verksamhetens CSR speglar företagets mål, vision och värden (McElhaney, 2009). Mycket av
det Öresundskraft har som tankar kring CSR stämmer överens med EU-kommissionens policy
om CSR. Deras definition av CSR lyder “The Responsibility of enterprises for their impacts
on society” och med det menar kommissionen att det handlar om att företag ska ha en process
för att integrera sociala, miljömässiga, etiska och mänskliga rättigheter i sin kärnverksamhet.
Öresundskraft vilja att hämta inspiration till sitt CSR-arbete från sin slogan, vilket i allra
högsta grad är något som härstammar från deras huvudstrategi, stämmer väl överens med EUkommissionens definition av ur arbete kring CSR ska utföras och även McElhaneys tankar
kring att CSR-frågor bör vara något som behandlas i kärnverksamhetsstrategier.
Ur deras slogan “Energi för en bättre värld - Kraft för regionen” kommer mycket av
Öresundskrafts tankar kring att hitta hållbara energilösningar. De arbetar också mycket för att
ställa om energiprocesser så att de blir hållbara på riktigt, att använda mycket förnybart och
de vill vara de drivande i samhället av den typen utav utveckling. De arbetar mycket för
samhället, med sponsring och behjärtansvärda ändamål som en del i “Kraft för regionen”, de
vill ge tillbaka någonting. De väljer att stötta regionen på olika sätt, genom lokala
välgörenhetsorganisationer, sponsringspartners, ungdomsidrotter men även till exempel
genom att hjälpa hembygdparken i Ängelholm eller Hemlösas Hus i Helsingborg. Ett annat
projekt som de väljer att gå in och stötta är samarbetsprojekt som Öresundskraft har
tillsammans med skolorna i Helsingborg, Miljöverkstaden. Det är ett sätt för företaget att vara
med och hjälpa till att sprida budskapet om en mer hållbar livsstil bland första- och
sjätteklassare. Där får de även lära sig hur de kan använda energi på ett klokt sätt.
Framförallt försöker Öresundskraft att leva som de lär vilket även är viktigt. Om företag
missköter CSR-arbetet innebär det att det förtroendet som de byggt upp hos sina intressenter
försämras, eller försvinner. Som ett steg i att bevara förtroendet hos intressenterna gäller det
att företag, förutom att visa att de är en god samhällsmedborgare, även har en genomtänkt
policy (Borglund et al., 2009). Till exempel så försöker Öresundskraft hela tiden förbättra
miljövärden när de byter företagsbilar, väljer att kopiera och skriva ut mindre eller när de
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kommer till att göra större investeringar för att byta ut bränsle och bygga ut anläggningar så
att de blir hållbara över tid.
CSR-relaterat arbete finns inte enbart till för samhällets bästa och det ska inte misstolkas som
välgörenhet där företag ska offra sin egen utveckling. CSR handlar om att tjäna pengar
samtidigt som företaget kan ge något tillbaka till allmänheten och hjälpa till i utvecklingen av
samhället (Löhman och Steinholtz, 2003). Mycket av det arbete Öresundskraft gör är för att
ge tillbaka något men de förstår att det å andra sidan även gynnar dem genom till exempel
starkare varumärke när kunder associerar Öresundskraft med något positivt. När det kommer
till frågor som rör sponsring så har Öresundskraft en teori om att det inte bara handlar om att
köpa en reklamplats och ge föreningen de sponsrar pengar. De ser det mer som ett
partnerskap, att det ska vara ett givande och tagande och använder ord som win-win men även
att Öresundskraft ställer motkrav på att deras sponsringssamarbete ska ge något tillbaka till
företaget. I det långa loppet innebär sponsringssamarbetet att Öresundskrafts varumärke
stärks. Ett stärkt varumärke innebär på lägre sikt att det samhällsarbeten som företaget
involverar sig i ger fler kunder och på så vis blir företaget starkare och får bättre
förutsättningar att kunna påverka. De kommer sälja fler produkter om de får fler kunder vilket
gör att företaget får en bättre ekonomisk utveckling och allt detta gemensamt bidrar till en
positiv spiral för Öresundskraft, men även för samhället och regionen där de verkar eftersom
de är kommunägt av Helsingborgs Stad. Ägarstrukturen med 100 procent kommunägt företag
är i sig hållbart i längden även på ett ekonomiskt plan eftersom Öresundskrafts avkastning till
stora delar går tillbaka till kommunen och bidrar till barnomsorg, nya skolor eller andra
investeringar som gynnar medborgarna.
I grund och botten handlar det enligt om att företag utför CSR-relaterat arbete för att
intressenter efterfrågar det (Löhman och Steinholz, 2003). Anledningen till att Öresundskraft
väljer att arbeta med det kommer till viss del från att de tycker att sådant arbete är en del av
deras DNA och att deras vision innehåller CSR. Deras långsiktiga mål är att hitta hållbara
lösningar på energifrågan och att verkligen arbeta långsiktigt för att få en bra balans i
utvecklingen. På senare år har de blivit en fördel att arbeta med CSR och det stärker deras
varumärke gentemot kunderna. Numera har det också blivit en stor del att arbeta med
hållbarhetskommunikation eftersom intressenterna efterfrågar det. Men det är något som har
med att kommunikationsförväntningarna av CSR-arbetet har ökat och inte enbart
förväntningarna på själva arbetet i sig. Som ett steg i det har Öresundskraft nu för första
gången tagit fram en miljöredovisning eftersom de sett ett behov av att i detalj visa vad
Öresundskraft faktiskt gör. På så sätt får även omgivningen större förståelse för vad företaget
utför för CSR-relaterat arbete och hur de påverkar samhället men även vad de bidrar med.
Friedman, som är en av de största skeptikerna till att företag tar mer samhällsansvar menar att
samhällsnyttan maximeras när företagets vinst maximeras. I och med att en del utav
Öresundskrafts vinst går tillbaka till kommunen är de bara genom ägarskapet en god
samhällsmedborgare. Men Öresundskrafts samhällsengagemang slutar inte där, och även om
ett företags ansvar slutar vid att tillgodose ägarnas önskemål (Friedman, 1970) så stöttar
Öresundskraft flera saker som inte direkt har ett vinstintresse, även om de på lång sikt tror att
det kommer att vara en vinning för företaget. CSR-relaterat arbete tar mycket tid och hade det
inte varit för att de trott gav vinning på längre sikt hade det inte heller varit något de arbetat
med. En förutsättning för att arbeta på ett hållbart sätt är att ha ett långsiktigt mål och
långsiktiga planer. Det som Öresundskraft kan tycka är negativt med CSR är att de inte har
gjort det ännu tydligare vad det är för CSR-frågor de arbetar med för omgivningen. Där har
det en del att hämta genom att paketera CSR-arbetet bättre. De ser det CSR-relaterade arbetet
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som självklart och det kan vara därför de inte tänker på att prata om det som ett begrepp mer
än vad de gör och göra det ännu tydligare.
Öresundskrafts huvudprodukt, eller tjänst, är att leverera energi. Och det i sig är ett enormt
samhällsansvar att se till så att de kan fortsätta göra det, och dessutom på ett sätt som är
hållbart och balanserat på lång sikt. Att producera produkter och skapa tjänster som kunderna
efterfrågar är ett av företagens huvudsyfte (Friedman, 1970) och Öresundskraft ser det som att
det är deras uppgift att se till så att energin levereras på ett hållbart sätt och till ett pris som
deras kunder är beredda att betala.
5.2.2 Intressenter
Det spelar ingen roll inom vilken bransch ett företag verkar, en organisation har alltid ett antal
intressenter att förhålla sig till (Johnson, Scholes & Whittington, 1999). Det kan vara både
individer och grupper som på ett eller annat sätt, oavsett om det är indirekt eller direkt,
påverkar eller blir påverkade av företagets verksamhet (Freeman, 1984). Öresundskrafts
viktigaste intressenter är framför allt kunderna, eftersom det är för dem de finns till.
Politikerna är även de en viktig intressentgrupp i energibranschen eftersom mycket styrs av
lagar och regler och prissättning påverkas direkt av skatter och andra avgifter. Ägare är
kommunen och där är också ett nära samarbete med politiker avgörande. Men det är inte
enbart på kommunnivå politikerna är viktiga utan även på EU-nivå med EU-direktiv som styr
Öresundskrafts verksamhet. De arbetar därför mycket med att skapa förtroende och få till bra
diskussioner med politiker. De försöker vara insatta i vad det är som händer i företagets
omvärld och vad som är på gång eftersom beslut kan få konsekvenser för företaget. Att skapa
förtroende handlar i grund och botten om att kunna få vara med och förebygga vissa beslut,
eller få vara med och styra beslut i rätt riktning. Företaget arbetar därför för beslut som är
hållbara på lång sikt och som i slutändan gynnar företaget. De är mycket medvetna om att de
behöver anpassa sin verksamhet åt de regleringar som kommer från EU, vilket till exempel
kan vara intäktsramar, det vill säga hur mycket företaget max får tjäna på el.
Alla intressenter har inte samma krav och ibland kan de till och med vara motstridiga
(Borglund et al., 2009). Politiker kan vilja en sak och Öresundskrafts kunder en annan och det
är inte säkert att politikernas syn på kundnytta är den samma som företagets. Det är ofta som
förslag från EU ser bra ut på pappret men när det ska finansieras är det kunderna som får
betala investeringen eftersom kapitalet måste komma någonstans ifrån. Det är inte alltid de
motkraven är lätthanterliga och det gäller då att försöka tillgodose delar av kraven och att hitta
en balansgång mellan intressenternas krav och företagets egen överlevnad. Men även visa på
ansvar i frågorna för att kunna bygga förtroende och stärka sin position på marknaden
(Borglund et al., 2009).
Generellt sett är det inte kraven i sig som ökat, men för bara tre år sedan sågs det som något
positivt och speciellt att arbeta med CSR-relaterade frågor. Nu upplevere Öresundskrafts det
som att det istället är en hygienfaktor för företag. De krav Öresundskraft har kommer i första
hand från ägarna, det vill kommunen, eftersom de själva har en väldigt ambitiös miljöplan så
är det därifrån de hårdaste kraven kommer. Kundernas intresse utav det CSR-relaterade
arbetet är inte lika påtagligt, utan det ligger snarare bara i att de vill veta vad de betalar för,
mervärdet är. Ett mervärde är just ägarstrukturen, att det i sig är ett starkt och hållbart
argument till att vara kund hos Öresundskraft eftersom en del av vinstern återinvesteras i
regionen.
En annan fördel med att vara ett kommunägt företag är att det är lättare för företaget att tänka
mer långsiktigt och att de inte har pressen att hela tiden leverera positiva kvartalsrapporter och
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maximera resultaten varje kvartal. På så vis blir det enklare att ha ett längre perspektiv på det
de gör för att driva den hållbara utvecklingen. De har även möjligheten att göra fler
samarbetsprojekt och utveckla energisystem i samverkan med andra samarbetspartners. Bland
annat har de ett projekt där de jobbar för att kunna utveckla service och utnyttja kapaciteten
mer optimerat. Detta genom att bygga ut fjärrvärmeledning som idag sträcker sig från
Helsingborg till Landskrona för att i framtiden gå hela vägen ner till Lund.
Ett företag bör sträva efter att uppnå en jämvikt mellan intressenternas krav och intresse och
att arbeta för ett stabilt förhållande till omgivningen (Ax et al., 2009). Öresundskraft försöker
att inte specifikt gynna någon speciell intressentgrupp framför någon annan. Deras arbete med
de CSR-relaterade frågorna är så pass spritt så att det blir en jämvikt i sig. Möjligen skulle det
vara att de svagare grupperna i samhället är den grupp som gynnas, eftersom det är de som
Öresundskraft har som mål att stötta. Det är i sådana projekt som företaget lägger in resurser. Det
är inte enkelt att alltid tillmötesgå alla intressenters krav. Det brukar därför bli en
kompromisslösning, eftersom det många gånger kan finnas motstridiga krav från intressenterna
(Ax et al., 2009). Ett typiskt exempel är att kunderna vill ha låga priser samtidigt som
Öresundskraft ska försöka investera i samhället och utvecklingen av hållbara energisystem.
Dessutom finns kravet, eller begränsningen, från EU och intäktsramen som gör att det blir

svårt att tjäna något extra och därmed kunna investera i bättre elnät.
Motstridiga krav finns också i frågan kring att el ska vara förnybar. Det står i strid mot
ekonomin. Exempel är att bygga tusen vindkraftverk och plötsligt ha all el från förnybara
källor, men det skulle inte företaget överleva ekonomiskt. Just i sådana frågor hittar
Öresundskraft svårigheterna kring intressenternas krav men det gäller att hålla en balans och
försöka hitta lösning på framtida hållbara lösningar och samtidigt ge kunderna el till ett pris
de är villiga att betala.
Öresundskraft hade gärna varit ännu mer drivande i frågan kring solel, men här sätter
skattelagar stopp för utvecklingen och så som det ser ut idag så går det inte att bygga en
storskalig solelspark och få en lönsamhet i det. Pengarna måste komma någonstans ifrån och
även om kunderna efterfrågar förnybar el så är merparten inte intresserade utav att betala det
dubbla priset för att få det.

5.2.3 Kommunikation
På samma sätt som det gäller att inte överkommunicera så gäller det att inte heller
underkommunicera företagets CSR-relaterade arbete. Ett företag bör sträva efter att minimera
gapet mellan intressenters förväntningar på CSR-relaterade arbetet och det faktiska arbetet
som bedrivs (Davis & MacDonald, 2010). Det är därför viktigt för företag att de har ett
fungerande informationsarbete och att deras kommunikationsvetenskap är god (Larsson,
2001). Därmed är de medvetna om vilka kanaler de använder och varför. Det CSR-relaterade
arbetet bör utföras på ett mätbart sätt och kommuniceras objektivt (Davis & MacDonald,
2010).
Ett företag bör ha en bra kommunikationsmix, det vill säga en mix utav kanaler och medier,
att använda sig utav när de kommunicerar med sina intressenter (Gezelius & Wildenstam,
2007). Öresundskraft förespråkar användning av pressreleaser när det kommer till att försöka
nå ut. Sådan kommunikation hamnar under kategorin linjär kommunikation, som innebär att
det finns en sändare och en mottagare, där sändaren vill förmedla ett budskap eller en typ utav
signaler till mottagaren (Larsson, 2001). Deras årsredovisning är även det en bra och trovärdig
media att använda sig utav för den linjära kommunikationen. Öresundskraft har även börjat
göra miljöredovisningar för att på ett enklare sätt förmedla deras miljörelaterade arbete och
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tydligar visa deras påverkan på miljö och vad de gör för att bidra till mer hållbara
energisystem. Att särredovisa CSR-relaterade arbete är något som blivit allt vanligare
(Pflugrath et al., 2011) och saker som är av fördel för företag att ta upp kan vara till exempel
arbete kring miljö- och samhällsansvar men även den ekonomiska påverkan företaget har
(Westmark, 2012). Att företag väljer att särredovisa detta, trots att det inte är obligatoriskt är
något som kan bero på att företagen vill skapa en transparent bild av verksamheten och ge en
mer utlämnande rapport (Ziek, 2009).
Vidare väljer Öresundskraft att i den linjära kommunikationen använda sig av sin hemsida för
att kommunicera information. Mycket av det dagliga arbetet på Öresundskraft handlar om
kommunikation och att tänka långsiktigt och hållbart. De försöker hänga med i
teknikutvecklingen och finns även representerade på de sociala medierna Facebook och
Twitter. Där sker en mer interaktionsmässig kommunikation och de svarar på kunders frågor.
I den typen utav kommunikation ser man det inte som att det finns en sändare och en
mottagare, utan istället ser man alla som deltagare. Det innebär att deltagarna i
kommunikationsprocessen gemensamt försöker uppnå ömsesidig förståelse och att de
gemensamt skapar information och delar den. (Larsson, 2001)
Ett annat kommunikationssätt Öresundskraft använder sig av är föredrag där de är ute på olika
tillställningar och berättar vad de gör. Det kan vara i Helsingborg och Skåne men även i
Stockholm och till exempel Almedalen där Öresundskraft tycker det är viktigt att vara med
och visa upp sig, diskutera hållbara lösningar och prata om det arbete de gör.
Öresundskraft har även använt sig utav varumärkeskampanjer, där de köpt mediaplats och
annonserat ut sina projekt. Det är en strategi som är bland det mest effektiva
tillvägagångssättet. Det är ett sätt för företag att förmedla sitt CSR-relaterade arbete och
därmed skapa ett positivt rykte och kundernas attityd och känsla för företaget blir bättre (Lii
och Wu, 2011). Ett exempel på sådana kampanjer är “Vänskapstillägg mot mobbning” där
Öresundskraft gick ut och erbjöd sina kunder att lägga på tio kronor på sin faktura varje
månad under ett år, och då skulle Öresundskraft bidra med lika mycket. Pengar som sedan
investerades mot mobbning i olika skolor i Helsingborgsregionen tillsammans med
Friends. För Öresundskraft är det viktigt att barnen har en bra uppväxt. De ser det som att då
kanske barnen blir intresserade utav att läsa vidare, kanske till ingenjör och då finns det en
möjlighet att de barnen väljer att vilja jobba på Öresundskraft eller energibranschen.
Dagens konsumenter bombaderas med budskap och meddelande från företag och att det
därför är ytterst viktigt att koordinera sin kommunikation gentemot kunderna för att
budskapet ska bli så tydligt som möjligt (Armstrong et al., 2013). Öresundskraft är medvetna
om svårigheten att nå ut till kunderna, de kommunicerar olika till olika intressenter men
framför allt på kundsidan lägger de stor vikt vid att vara tydliga. De försöker hålla sig till ett
enkelt språk när de kommunicerar med kunderna så att informationen är lätt att förstå.
Kunderna har dessutom varken lust eller ork till att läsa in sig på svåra områden. Däremot när
de kommunicerar med politiker gäller det att bygga förtroende som baseras på kompetens.
Där gäller det att tala långsiktigt och kunna förklara varför just Öresundskrafts framtidsplaner
och sätt att se på hållbara energisystem är de rätta. Även när det kommer till
samarbetspartners gäller det tänka långsiktigt och verkligen bygga förtroende. Att få fram sitt
budskap och visa på sin tro om att just deras projekt är ett framtida framgångsrikt projekt sett
ur ett hållbarhets- och lönsamhetsperspektiv.
Även årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar bra kommunikationskanaler för att nå ut
med sitt budskap och visa vad som görs kring CSR i företaget (Borglund et al., 2009).
Öresundskraft andänder sig så klart även av årsredovisningar men då är det i förstahand tänkt
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att vara till ägarna, det är de som vill se de mer detaljrika ekonomiska termerna. Där gäller
det, precis som till politikerna, att använda sig av ett korrekt språk och tydligt budskap, att
visa på kompetens och skapa förtroende. En total motsatts till det är när Öresundskraft är
aktiva med sitt projekt Miljöverkstan, där det handlar om att kommunicera med barn som går
i första och sjätte klass.
Det finns inte något minimikrav på att det ska finnas en hållbarhetsredovisning, inte heller på
vad en sådan ska innehålla men det finns riktlinjer för att kunna redovisa den på ett korrekt
sätt (Barklund & Ljungberg, 2010). Det finns en fördel att arbeta med den sortens redovisning
även om det inte är något krav då det skapar goda relationer mellan företaget och dess
intressenter (Westmark, 2012). Det förväntas att Öresundskraft ska kommunicera sitt CSRrelaterade arbete och det i sig kommer utifrån att förväntningarna på att de ska arbeta med
CSR-relaterade frågor ökat. De intressenter de har som förväntar sig kommunikation av CSRrelaterat arbete är i första hand är ägarna och styrelsen. De har inte märkt av att kunderna står
och bankar på dörren för att få ta del utav deras CSR-arbete, men Öresundskraft kan ibland
känna av att deras kunder är intresserade utav att höra om arbetet i lagom stora mängder.
De tillfällen då Öresundskraft lyckas släppa en pressrelease och ett oberoende media
uppmärksammar och skriver om det är de tillfällen de tycker är bäst att kommunicera SCRarbetet. Det går hand i hand med teorierna om att ett företag ska försöka arbeta med att
minska gapet mellan förväntningarna och det faktiska arbetet och att kommunicera objektivt
(Davis och MacDonald, 2010). Via den kommunikationskanalen skapas mer förtroende och
det känns mer trovärdigt än om företaget själva skulle gå ut och annonsera det. Öresundskraft
ser det inte som lämpligt att köpa för mycket mediautrymme för att berätta att de är hållbara.
De försöker ha en bra balanserad och genomtäkt kommunikationsmix där de utnyttjar alla de
kommunikationskanaler de kan och tillägger att samhällstrenden som råder idag kräver total
transparens. Det förväntas att vara god på riktigt och inte kampanja sig till en falsk godhet.
Öresundskaft försöker därför i så stor utsträckning som möjligt låta det genomsyra allt de gör
i verksamheten och alla processer.
Det har blivit allt vanligare att blanda intern- och externkommunikation (Larsson, 2001) så är
även fallet i Öresundskrafts kommunikation, då de anser att medarbetarna är en bra
kommunikationskanal. De är deras ambassadörer. De försöker hela tiden tänka på en helhet
vad gäller den externa och interna kommunikationen. De försöker paketera och visa deras
CSR-relaterade arbete utåt på många olika sätt eftersom det stärker deras varumärke.
Medarbetarna är till stor hjälp när det gäller att bygga varumärke då de är ute och träffar
kunder eller pratar med folk i allmänhet. Öresundskraft arbetar utifrån att de ska göra sådana
saker som de vill kommunicera, istället för att kommunicera saker de vill göra. De tjänar
mycket på att kommunicera det de gör och då ska det vara saker de kan stå för och som de
faktiskt utför. En del i det är att få till en kortfattad och enklare variant av företagets
hållbarhetsredovisning där de även vill föröka nå ut till en bredare grupp än de som är
intresserade utav att titta på siffror i detalj.

5.3 Inomfallsanalys Falkenberg Energi
5.3.1 CSR
Det är numera många företag som arbetar med CSR-relaterade frågor utan att de vet om det
(Borglund et al., 2009). Falkenberg Energi är ett utav de företagen då de inte riktigt arbetar
utifrån begreppet CSR. CSR-arbetet kan ha olika betydelser för olika företag (Grankvist,
2009) och det är även ett begrepp som är svårdefinierat. Dessutom kan definitionerna tolkas
olika av olika företag (Okoye, 2009). Falkenberg Energi väljer att se det som miljöarbete och
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arbetar utifrån deras vision och mål om att vara ett hållbart energibolag med en tydlig
miljöprofil.
Ofta benämns intressenter som anledningen till att företag väljer att arbeta med CSR, företag
vill behålla, eller skapa, en god relation till dem (Löhman & Steinholtz, 2003). För
Falkenberg Energi är det ägaren, som efter att elbranschen avreglerades år 1996, skapade en
profil som förtydligade att de skulle vara det förnybara alternativet. Falkenbergs kommun,
som äger 100 procent av företaget, är en stark miljökommun och sätter därför en hel del krav
som ska uppfyllas. Falkenberg Energi kan stoltsera med att de tack vare den stora riktningen
på att vara det förnybara alternativet 2004 blev första elbolag i Sverige att sälja 100 procent
förnybar energi.
Det viktiga när ett företag arbetar med CSR-relaterade frågor är att det bör utvecklas precis
som andra kärnverksamhetsstrategier i företaget. Vidare är det viktigt att ha en klar bild över
vad arbetet kring CSR ska handla om och det arbetet ska i sin tur spegla företagets mål, vision
och värden. CSR finns inte enbart för att skapa sociala eller miljömässiga värden, utan det
handlar om att bidra till att öka värdet i företaget (McElhaney, 2009). Falkenberg Energi är
medvetna om att de inte riktigt arbetar utifrån begreppet CSR, men de har ändå en klar vision
om att de vill arbeta med att skapa energi som helt och hållet är förnybar, att all el de säljer
ska vara förnybar. Vid fjärrvärmeproduktionen försöker de hålla sig till 100 procent förnybara
bränslen men där måste de ha lite gas för att kunna leverera värmen på ett stabilt sätt. Något
som också visar på att miljötänket tränger genom hela verksamheten är till exempel val av
företagsbilar och att de i sin resepolicy har valt att ta tåg före flyg.
Det gäller för företag att integrera sitt samhälls- och miljöansvar i den dagliga verksamheten
(Borglund et al., 2009). Det är däremot inte i den dagliga verksamheten som det märks att
Falkenberg Energi är mer miljövänligt alternativ än något annat elbolag. Det är ett så pass litet
energibolag så de har ingen som kan sitta med dessa frågor dagligen utan det är inbakat i det
vanliga arbetet. Däremot arbetar de mycket med uppföljningar och speciella
miljörapporteringar.
Falkenberg Energi har som mål att använda den förnybara energin till fjärrvärme och även om
det kan ses som ett miljömål så är det starkt knutet till de ekonomiska målen då den förnybara
energin är billigare. Därför är det både ett kort- och långsiktigt mål. Andra långsiktiga mål
som företaget har är större nyinvesteringar som tar flera år att betala tillbaka sig och de
arbetar också en hel del med mycket kortsiktigare mål som till exempel
drifttoppsoptimeringar. De pratar även om försäljningsmål, att ha så många kunder som
möjligt. Ett företag bör ha en väl genomtänkt policy vad gäller CSR och när de har de så har
företaget mycket att vinna genom att intressenternas förtroende för företaget ökar (Borglund
et al., 2009). Därför brukar de inte prata om att sälja så mycket el som möjligt utan de tror att
både de som företag och deras kunder har att tjäna på att kunderna energieffektivisera. De tror
inte heller att de blir trovärdiga som ett hållbart energibolag om de bara försöker sälja så
mycket el som möjligt.
CSR-relaterade arbetet kan misstolkas som välgörenhet, men företags egen utveckling ska
inte offras till fördel för samhällets bästa (Löhman och Steinholtz, 2003). Det kan vara en av
orsakerna till att Falkenberg Energi har dragit ner på välgörenhetsprojekten och stramat åt
sponsringsåtagandena. Tidigare har de varit med i olika välgörenhetsprojekt, bland annat har
de varit med och skänkt pengar till ett vattenprojekt i Afrika tillsammans med en av de lokala
Rotaryklubbarna i Falkenberg. Numera försöker de däremot hålla sig till de mer lokala
projekten, framför allt fokuserade på ungdomsidrott, kultur och miljö. Falkenberg Energi
känner av en viss svårighet att balansera på de två stöttebenen, att dels vara det lilla lokala
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elbolaget, men också samtidigt sälja el till stora delar av hela Sverige när det kommer till att
engagera sig i olika projekt.
5.3.2 Intressenter
Oavsett storlek på företag eller inom vilken bransch de verkar så har företaget ett antal
intressenter att förhålla sig till (Jonson et al., 1999). Intressenter kan både vara individer eller
grupper som indirekt eller direkt påverkar eller blir påverkade av företagets verksamhet. Det
går även att se intressenter som två grupper, primära och sekundära. De primära är sådana
som för företaget är absolut nödvändiga för att verksamheten ska kunna fortsätta, medan
sekundära är sådan som företaget har ett intresse av och som har ett intresse av företaget.
Kunder, personal och återförsäljare är sådana intressenter som tillhör den första kategorin
medan media, organisationer och olika intressegrupper kan vara sådana intressenter som
tillhör den andra kategorin. (Freeman, 1984)
Falkenberg Energis ägare är en väldigt viktig intressent. De har ett tydligt krav om att
Falkenberg Energi ska ägna sig åt förnybar energi och att de ska vara drivande i sådana frågor
inom kommunen. Kunderna är också en jätteviktig intressentgrupp. Falkenberg Energi är
medvetna om att kunderna i dagens samhälle efterfrågar elbolagets intresse för miljöfrågor.
Det finns ingen konkret siffra på hur många av deras kunder som har valt dem som leverantör
för att de är det lokala alternativet kontra hur många som valt Falkenberg Energi för att de är
det miljövänliga alternativet. Däremot har 95 procent av företagets kunder i deras senaste
kundnöjdhetsenkät svarat att de tycker det är viktigt eller mycket viktigt att företaget har en
tydlig vision om att arbeta helt med förnybar energi. Det ä viktigt att känna till sina
intressenter och veta på vilket sätt de påverkar eller påverkas av företaget och vilket intresse
de har utav företaget (Borglund et al., 2009). Kombinationen av den lokala förankringen och
miljöarbetet är det som ger Falkenberg Energi dess kunder, kunderna är medvetna om att den
lokala förankringen bidrar till att ge tillbaka till kommunen. Däremot vet de inte riktigt om det
är mervärdet i form av att den lokala fotbollsklubbens ungdomslag blir sponsrade eller om det
är pengar in i kommunkassan som tilltalar kunderna men de ser nyttan i att företaget agerar
lokalt.
En annan intressentgrupp som Falkenberg Energi anser vara viktiga är intresseorganisationer.
De är måna om att samarbeta och föra diskussioner med dem. Naturskyddsföreningen är en
sådan intressent som de gärna arbetar proaktivt med. Intresseorganisationer är en sådan
intressentgrupp som det kan vara fördelaktigt att ha ett nära samarbete med. Ibland kan det
leda fram till utveckling av nya produkter eller förbättrade tillverkningsprocesser (Gezelius &
Wildestam, 2007). Naturskyddsföreningen har märkt Falkenberg Energis el med “Bra
miljöval” vilket gör att de ställer en del krav på företaget som måste uppfyllas.
Naturskyddsföreningen arbetar också själva med att driva på utvecklingen för mer hållbart
samhälle genom att skärpa sina kriterier med jämna mellanrum. Och det gör att Falkenberg
Energi i sin tur måste jobba hårdare och driva på sitt eget arbete också.
Andra intressenter som ställer krav är så klart kunderna men även lagstiftning, det vill säga
politiker, sätter press. Falkenberg Energi uppskattar pressen de upplever komma från
omgivningen och det är även bra för miljön att den finns. De måste även anpassa sig till
samhällsutvecklingen och hänga med vid skiftningar i deras omvärld. Ett exempel på sådant
projekt är ett bostadsbygge i direkt anslutning till energibolagets verksamhet. Där måste de
anpassa sig efter att detaljplanen gått genom och frågor som om bullret och vissa utsläpp ska
begränsas eller ej måste besvaras. Det är också en typ utav miljöfrågor som behandlar
närområdet och som bidrar till att Falkenberg Energi måste ta ett visst ansvar i frågor som inte
direkt har med företaget att göra.
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Företag bör sträva efter att försöka uppnå jämvikt mellan intressentgrupperna.
Utgångspunkten i intressentmodellen är att skapa ett stabilt förhållande till omgivningen. Det
finns ett antal intressenter som företaget har en relation till och där det mellan intressenter och
företaget finns ett beroendeförhållande. Arbetet med att tillmötesgå alla intressenters krav kan
vara komplicerat och det brukar sällan gå att göra fullt ut. Istället brukar det handla om att
finna kompromisslösningar eftersom det ibland kan finnas motstridiga krav mellan
intressenterna (Ax et al., 2009). När det kommer till miljöarbete så är de största
motstridigheterna oftast miljövärde mot ekonomi. Att kunna utveckla energilösningarna på ett
ekonomiskt hållbart sätt.
Ett undantag är fjärrvärmen, där är de förnybara bränslena billigare, och både miljön och
ekonomin mår bättre utav att så mycket som möjligt utav fjärrvärmen kan produceras utav
förnybara bränslen. Men när det kommer till investeringar i till exempel vindkraftverk och
solceller så krävs det många år innan den investeringen betalar tillbaka sig. Där finns det
ekonomiska intressen och styrning som håller tillbaka utvecklingen även om miljön hade mått
bättre utav en utbyggnad. Det är inte enbart ekonomin som står mot miljön. I
vindkraftverksfrågan är det även så att de närboende tycker illa om vindkraftverken eftersom
de tycker att det stör och då blir det väldig svårt att bemöta alla intressenters krav fullt ut. I
sådana frågor gäller det att hitta en kompromiss, för även om de närboende inte gillar
vindkraftverken så vill de ha dem för att de vill ha mer förnybar energi, men de vill inte ha det
just i anslutning till där de själva bor.

5.3.3 Kommunikation
Kommunikation handlar om att överföra information mellan människor (NE, 2014) och det är
av stor relevans för verksamheter att informationsarbetet och kommunikationsvetenskapen
fungerar för att ett företag ska veta vilka kanaler de ska använda sig utav och varför (Larsson,
2001). Här är Falkenberg Energi medvetna om att de har mycket att förbättra. De är som
företag mer för att göra saker än att berätta om att de gör saker. De vet däremot att det ibland
kan uppfattas som att de inte gör något om de inte väljer att kommunicera ut att de gör det.
Det finns därmed en risk att det som Falkenberg Energi gör bra aldrig når intressenterna. De
tycker att det trots allt är ännu värre och förödande om de kommunicerade ut något de inte
gjort eller om de pratade upp något projekt som det faktiskt inte var så mycket sanning i.
För att få en trovärdig kommunikation och på så vis bygga förtroende hos intressenterna och
skapa starkare intresserelationer (Borglund et al., 2009) väljer Falkenberg Energi att gå ut
med information via deras hemsida och de jobbar en del med pressmeddelande, även om de
vet att de absolut har mycket att hämta där också om de blir bättre. Som i ett led att försöka
hålla kommunikationen till trovärdiga kanaler finns mycket av informationen om Falkenberg
Energi tillgänglig på kommunens hemsida. De försöker hålla sig till att budskapet de ska
förmedla ska vara det samma till de olika intressenterna men att de så klart sker på olika sätt,
olika svårighetsgrader på språket. Vissa intressenter vill se detaljrika nyckeltal medan andra
vill få budskapet på ett betydligt mer enklare sätt.
Det finns egentligen inget krav på att företag ska göra en hållbarhetsredovisning, inte heller
finns det några krav på vad som ska vara med. Däremot har GRI9 gjort riktlinjer för att den
ska kunna redovisas på ett korrekt sätt, ifall företaget väljer att skapa en (Barklund &
Ljunberg, 2010). Falkenberg Energi är inte riktigt så långt fram i sitt arbete med
9
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hållbarhetsfrågor men de känner av att kraven har ökat. Både när det kommer till
kommunikationen av det CSR-relaterade arbetet men även själva arbetet i sig.
Samhällsutvecklingen ställer tuffare krav men Falkenberg Energi är en så pass liten spelare i
en stor bransch att de inte känner ett så stort behov av att särredovisa sådana saker. Vissa
mindre företag har inte så avancerade förhållanden mellan intressenter och därför ser de inte
heller den stora betydelsen utav att behandla informationsfrågor på det sättet (Grönlund et al.,
2008).
Det finns två typer utav kommunikation, interaktiv och linjär (Larsson, 2001). Falkenberg
Energi
uppskattar
den
nära
kontakten
de
har
med
kunderna
och
interaktionskommunikationstillfällena. Som till exempel när de får pratat i telefon med dem
som vill komma i kontakt med företaget då blir de förvissade om att kunden förstår vad
företaget menar och vice versa. Falkenberg Energi har även diskuterat intåget på sociala
medier för att på ett annat sätt få feedback på saker som rör företaget men menar på att de
känner en avsaknad av tillräckliga resurser för att göra det på ett bra sätt.
Det är viktigt att verksamheter omsorgsfullt koordinerar sin kommunikation gentemot kunder
och att budskapet blir tydligt (Armstrong et al., 2013). Falkenberg Energi ser det som svårt
med en så pass liten marknadsföringsbudget som de har och det är inte alltid att
pressmeddelandena får genomslagskraft och når ut. Däremot finns det möjligen en fördel i att
Falkenberg Energi är det lilla energibolaget och kan hamna i skymundan när de stora
eljättarna får ta emot, enligt Melin, oförtjänt mycket stryk. Då kan det vara enklare att som
liten spelare på marknaden agera som hjälte eftersom de profilerar sig som det lilla och
hållbara alternativet. Kunderna är antingen de lokala som bor i närområdet eller så är det
aktiva kunder som letar upp företaget. Därför ser inte heller Falkenberg Energi det som en
livsnödvändighet att de behöver skyltas i alla möjliga marknadsföringskanaler. Men de är väl
medvetna om att deras kommunikationsmix skulle kunna förbättras.

5.4 Mellanfallsanalys
Tabell 2. Företagsöversikt

De tre företagen är alla verksamma inom samma bransch men skiljer sig mycket i storlek och
därmed också i budget vad gäller CSR-relaterat arbete. På E.ON, som är det största utav
företagen är de tre personer som på heltid arbetar med CSR och hållbarhetsfrågor. Deras
främsta uppgift, utöver att själva arbeta med CSR-relaterade frågor, är att se till att
hållbarhetsarbetet inkorporeras på respektive avdelning av de olika cheferna. På
Öresundskraft och Falkenberg Energi finns det ingen tillsatt heltidstjänst som endast arbetar
med CSR- eller hållbarhetsfrågor utan den delen av arbetet är fördelad på personer som har
andra huvuduppgifter. På Öresundskraft är det enligt dem själva en del av företagets DNA och
arbetet finns som en röd tråd hos alla medarbetare. Därefter är det sen upp till
kommunikationsavdelningen att förmedla budskapet och se till så att informationen kommer
ut. Falkenberg Energi är ett litet energiföretag med begränsade resurser både vad gäller
personal och rent ekonomiskt och det arbete de främst arbetar med ur CSR-synpunkt är

49

miljöaspekten, vilket Melin bekräftar. En annan faktor som påverkar företagen är deras
ägande. E.ON är en stor koncern som ägs privat medan Öresundskraft och Falkenberg Energi
är ägda av Helsingborgs kommun respektive Falkenbergs kommun. Detta påverkar företagen
på så vis att de ser olika på vinst. Den vinst E.ON gör går till ägarna medan Öresundskrafts
och Falkenberg Energis vinster går till vardera kommun, det vill säga i många fall tillbaka till
kunderna då majoriteten av dessa är lokalt bosatta. Att ägandet påverkar är något både
Öresundskraft och Falkenberg Energi intygar. Norvenius på Öresundskraft menar även att
deras typ av ägande möjliggör för företaget att göra mer långsiktiga satsningar då de inte är
vinstpressade som ett privatägt företag. Melin på Falkenberg Energi och Appelros på E.ON
menar båda två att storleken på företag, framförallt i energibranschen, påverkar allmänhetens
syn på verksamheten. Appelros menar att de tre stora aktörerna E.ON, Vattenfall och Fortum
ofta utmålas som bovar i olika sammanhang, något Melin håller med om då han menar att ett
mindre företag inte får samma, ibland oförtjänta, kritik. Det faktum att E.ON upplever att de
lätt kritiseras kan också, vid sidan av de andra faktorerna vara en anledning till att de ägnar så
mycket tid och resurser till CSR-relaterade frågor. Alla de tre företagen arbetar med riktat
eller väl valt CSR-arbete. Men då både Öresundskraft och Falkenberg Energi är ägda
kommunalt menar de att de vill att det ska finnas lokal förankring i det CSR-arbete de utför.
Medan E.ON som inte är knutet rent geografiskt på samma vis riktar sitt CSR-relaterade
arbete till energi- och elförankrat arbete.
CSR-pyramiden
Tabell 3. Utsträckning på vardera del av CSR-pyramiden hos företagen.

Alla fallföretagen kan i olika omfattning passa in på Carrolls (1991) pyramid och de fyra
stegen. E.ON med sin storlek, och i förhållande till de andra företagen stora budget, arbetar
mycket med alla stegen på pyramiden i stor utsträckning. Grafström et al., (2008) menar att en
anledning till att företag engagerar sig i CSR-relaterat arbete är på grund av skandaler och
kriser som uppstått på internationella företag. E.ON var de enda som direkt talade om andra
företag, nämnde skandaler som skett och att arbetet runt CSR är en viktig del i det
förebyggande arbetet. En nackdel med att arbeta med CSR är att det kan bidra till friktioner då
olika avdelningar ska samarbeta (Jutterström & Norberg, 2011). E.ON anser att det finns
svårigheter i att täcka CSRs alla område och att det är avgörande att respektive
avdelningschef implementerar strategin och att hela personalstyrkan samarbetar mot
gemensamma CSR-mål. En punkt som E.ON tar upp angående de nedersta stegen på
pyramiden är svårigheterna med att veta exakt hur allt går till i hela kedjan, att kunna ha koll
på hela ledet ner till att minsta lilla skruv har tillverkats på ett korrekt sätt. För att företaget
ska lyckas med CSR-arbete är det av vikt att de integrerar CSR i sin affärsstrategi (Borglund
et al., 2009). Öresundskraft nämner alla stegen på pyramiden och menar att arbetet med CSRpyramidens delar är en del av det vardagliga arbetet. Företaget har satsat mycket på de översta
stegen på pyramiden och poängterar flera gånger att hållbarhetsarbete är en given del i
företagets sätt att bara vara, något som styrks av flera exempel.
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Filantropiskt ansvar innebär att ett förtetag utför aktiviteter som allmänheten inte förväntar sig
(Carroll, 1998). Falkenberg Energis CSR- och hållbarhetsarbete består idag främst av
miljöarbete även om de tidigare arbetat en del med sponsring och andra stöttande aktiviteter. I
energibranschen och i den miljösituation som idag råder så är frågan huruvida miljöarbetet
kan kvalificeras som filantropiskt eller om det snarare räknas in som etiskt arbete. Men då de
tidigare arbetat med sponsring av olika slag och i kombination med deras omfattande
miljöarbete så får de räknas med som att även de arbetar med även det sista steget på
pyramiden. Då ägandet på de tre fallföretagen ser olika ut så ser också synen på det
ekonomiska ansvaret olika ut. De kommunalägda företagen tar båda två upp att de har ett
ekonomiskt ansvar gentemot närområde och att de påverkas av ägandet.
5.4.1 CSR-aktiviteter
Det är för företag svårt att definiera CSR då det inte finns någon universell tolkning (Okoye,
2009). Fallföretagen är eniga om att det är svårt att exakt definiera vad CSR- och
hållbarhetsarbete är. Svårigheter med begreppet CSR innebär att företag tolkar CSR olika
(Grankvist, 2009). E.ON, Öresundskraft och Falkenberg energi menar att det är mycket saker
som utförs på respektive arbetsplats som skulle kunna definieras som CSR även om de inte
gjort det specificerat eller som en tydlig CSR-aktivitet på just det egna företaget. De CSRaktiviteter som omnämns i detta stycke är de aktiviteter som företagen valt att ta upp. Det
innebär att det är möjligt att företagen till viss del gör något relaterat till dessa aktiviteter, men
då de valt att inte ta upp det som en CSR-aktivitet så finns det ej med i detta stycke.
Då ett företag ska kunna säga att de tar samhällsansvar så är det minsta de ska göra att agera
etiskt (Lantos, 2001). Fallföretagen delar en del CSR- aktiviteter såsom att de alla förespråkar
och arbetar för att få fram förnybar energi som är hållbar och mer gynnsam för natur och
miljö, vilket ur klimatsynpunkt anses som etiskt. Vad gäller miljönytta har båda de två
kommunala energiföretagen legat i framkant och försökt driva hållbara energiprocesser framåt
på olika sätt. Falkenberg Energi genom att vara det första svenska energibolag att erbjuda 100
procent förnybar energi och Öresundskraft genom att till exempel ha den första elbilspoolen i
Europa. Där det andra exemplet innebär att privatpersoner kan hyra en elbil av
energibolaget. Falkenberg Energi tog inför år 2014 beslutet att inte sponsra eller skänka
pengar till någon organisation eller verksamhet. Något de gjort tidigare år och då till företag
med lokal förankring och gärna sponsring som gynnar ungdomar. Exempel på verksamheter
Falkenberg Energi har sponsrat är det lokala fotbollsklubbens ungdomslag och Rotary i
Falkenberg. Både Öresundskraft och E.ON har satsat mycket på sponsring och de båda
företagen ser gärna att sponsring sker av verksamheter som gynnar barn och ungdomar. Det
som möjligtvis skiljer de två företagen åt är att Öresundskraft försöker rikta sin sponsring mer
lokalt medan E.ON, som på ett annat sätt är verksamma i hela landet, mer riktar sin sponsring
rikstäckande. CSR ska ej ses som välgörenhet då arbetet inte går ut på att företaget offrar sin
egen utveckling utan gör det för att stärka relationen med sina intressenter (Löhman &
Steinholtz, 2003). Öresundskraft föredrar att använda uttrycket samarbete då de anser att
sponsring låter som att de bara skänker pengar för att få sin logga exponerad. Istället menar de
att de samarbetar med andra organisationer och skapar en så kallad “win-win”-situation där
båda parterna tar och ger. Ett annat CSR-relaterat arbete som Öresundskraft och E.ON delar
är deras engagemang och deltagande vad gäller undervisning i skolan. De båda menar att de
vill bidra till att öka förståelse, kunskap och engagemang i skolan och genom deltagande i
undervisning kring energi och el göra lärandet roligare. Både Öresundskraft och E.ON menar
vidare att genom att öka intresset hos ungdomar och barn kommer de också att i framtiden få
mer kunniga kunder och medvetna konsumenter. Som ett långsiktigt framtidshopp ser båda
företagen att barnen någon gång i framtiden kanske kommer att vilja jobba inom branschen.
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Öresundkraft och E.ON delar åsikten att en del i deras CSR-arbete även är riktat internt och
att de båda värdesätter att ha en trevlig arbetsmiljö.
5.4.2 Nackdelar med CSR
Samtliga fallföretag menar att det inte direkt finns nackdelar med CSR men att det finns en
baksida eller negativa delar med CSR-relaterat arbete. Ett företags främsta uppgift är enligt
Milton (1970) inte att lägga kapital på områden som inte bidrar till ökad vinst för företaget.
Alla de tre företagen tar upp att det är kostsamt för dem. Både vad gäller rent ekonomiskt med
även vad gäller tid och på Falkenberg Energi menar de att de därför ibland blir stoppade från
kommunens håll med investeringar för att det helt enkelt är för kostsamt. E.ON menar att det
även ibland kan vara svårt att göra ett business case för CSR-arbetet då det konkret är svårt att
visa exakt vad pengarna går till och exakt hur alla kronor och ören de investerar kommer att
komma tillbaka. Många gånger menar E.ON också att arbetet är så långsiktigt att det på grund
av det även är svårt att räkna hem pengarna.

5.4.3 Intressenter
Tabell 4. Intressenter.

Det kan för företagsledningar vara svårt att identifiera vilka som är företagets intressenter
(Borglund et al., 2009). På förfrågan om vilka som är företagens respektive viktigaste
intressenter är delar de alla uppfattningen att de har många intressenter på sin intressentkarta.
Exempel på organisationers primära intressenter är personal, kunder och ägare (Waddock et
al., 2002). Detta styrks av fallföretagen som alla menar att deras kunder är den viktigaste
intressentgruppen och att det är en förutsättning för företagets överlevnad att kunderna finns
med dem. Från både Falkenberg Energi och Öresundskraft menar de även att då de är
kommunägda så är på sätt och vis deras kunder också deras ägare. Då lokalbefolkningen i
respektive region är de som röstar på vilka som ska bestämma och där också företagets vinst
går tillbaka till exempelvis skola och omsorg.
Både Falkenberg Energi och E.ON nämner intresseorganisationer, i de båda fallen främst
miljöorganisationer, som en viktig intressentgrupp eftersom den typen utav organisationer
brinner för många utav de frågor som rör företagens bransch. Det är av vikt för företag att ha
nöjda intressenter och som en del i det arbetet är att föra dialog med intresseorganisationer
(Borglund et al., 2009). Vidare nämner de att det för företagen är viktigt att föra en bra dialog
med intresseorganisationer då det kan vara de som fäller avgörandet för huruvida företaget
ska få etablera tillexempel vind- eller vattenkraft. Denna dialog som förs kan spara företagen
mycket pengar då de med hjälp av intresseorganisationerna i ett tidigt skede kan få reda på om
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det ens är värt för företaget att gå in i ett område eller inte. Intresseorganisationer har också
möjlighet att skapa opinion vilket kan ge företagen negativ publicitet.
Alla de tre företagen nämner vid någon tidpunkt under intervjuerna intressentgruppen
leverantörer även om de inte tar upp just denna grupp som en utav de viktigare av de olika
intressentgrupperna. I övriga delar av intervjun förekom dock diskussioner om att det är
avgörande att välja bra eller rätt leverantörer och samarbetspartners. Detta för att, främst vid
handel med andra länder, kunna se till att inköps- och leverantörskedjan behandlar och agerar
i rätt med mänskliga rättigheter och på ett etiskt korrekt sätt.
E.ON som var det enda företaget som tog upp personal som en viktig intressentgrupp menar
att personal är en av de viktigaste grupperna då det är de som ser till att affärerna som funkar
och ser till att kunderna är nöjda, vilket stämmer överrens med Ljung et al., 2007. E.ON
menar att de kontinuerligt arbetar för att personalen ska må bra på sin arbetsplats. Detta
genom bland annat att ha en demokratisk arbetsplats men också att de från ledningens håll ser
till att det finns en mångfald i styrkan och att det finns en jämn fördelning mellan till exempel
män och kvinnor samt att det finns en kulturell mångfald.
Både Öresundskraft och E.ON menar att statens inverkan är stor för de båda företagen. De
poängterar båda att el- och energibranschen är avreglerad men att det finns mycket styrmedel
för hur de får göra affärer på marknaden. Därmed menar de att det spelar en avgörande roll
vad politiker fattar för beslut och vilka lagar som går igenom. De båda företagen arbetar även
med lobbying för att kunna ha inflytande på politiken som förs och menar att de har en roll i
att se till att politiken gynnar energimarknaden och därmed också kunderna. Exempel på
företagens arbete för att ha inflytande på politiken är att de båda är delaktiga på
Almedalsveckan där diskussioner förs mellan olika partier.
Ägare är en primär intressentgrupp med stort inflytande och makt över verksamheter
(Magnusson & Forssblad, 2003). Båda de kommunalt ägda företagen Falkenberg Energi och
Öresundskraft tar upp ägare som en utav deras viktigaste intressentgrupp. De menar att det
påverkar respektive företag då de arbetar för kunderna och att det i förlängningen också är
kunderna som är deras ägare. Så de både menar att de till skillnad från för ett privat företag
två grupperna kunder och ägare egentligen är samma grupp. De menar också då ägandet är
kommunalt att det påverkar hela deras verksamhet då de i det mesta de gör har ett
genomgående lokalt perspektiv.
5.4.4 Kommunikation
De olika företagens kommunikation i detta stycke ser till hur de kommunicerar just sitt CSRrelaterade arbete, det vill säga att reklam i detta avseende gäller reklam och marknadsföring
av CSR och inte de andra delarna som ett företag marknadsför.
Tabell 5. Kommunikation
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Det finns olika strategier och vägar för företag då de vill kommunicera CSR- arbete
(Ammenberg, 2004). Då det är så mycket information som allmänheten idag omges utav är
det av stor vikt för företag att de koordinerar sin kommunikation gentemot kunder (Armstrong
et al., 2013). De enda utav de tillfrågade företagen som svarade att de marknadsförts sitt CSRarbete med köpt utrymme är Öresundskraft som tillsammans med Friends utförde en
omfattande antimobbningskampanj. Det hjälper företag att integrera kommunikationen och på
så vis binda ihop sitt budskap med identiteten (Kotler et al., 2008). E.ON var genomgående
noggranna med att i sin intervju poängtera att de inte marknadsför CSR-arbete separat utan att
de istället har valt linjen att integrera information med CSR i den övriga verksamheten. Små
företag har oftast mindre komplicerade relationer till sina intressenter vilket leder till att
kommunikation i deras fall är av mindre betydelse (Grönlund et al., 2008). Falkenberg Energi
menar att de är för små och att betalt utrymme i media helt enkelt inte fungerar i deras
verksamhet då det blir för kostsamt och tar för mycket resurser.
E.ON var det enda utav de tillfrågande fallföretagen som arbetade med CSR vid personlig
försäljning. De har då företagets försäljare är ute hos nuvarande och potentiella kunder
utformat, för de som är intresserade av just CSR-arbete, en speciell powerpointpresentation
som informerar och fokuserar på just företagets hållbarhetsarbete.
De senaste 10 åren har det blivit allt vanligare att företag särredovisar hållbarhetsarbete,
genom bland annat publikationer såsom hållbarhetsredovisningar (Pflugrath et al., 2011). Den
typ av kommunikation som fallföretagen använder sig mest av vid CSR-arbete är publika
relationer. Till denna kommunikation hör till exempel publikationer, nyheter, lobbying och
aktiviteter om rör socialt ansvar. Det är fördel för verksamheter att redovisa företagets
miljömässiga, ekonomiska och samhälleliga påverkan och på så vis skapa goda relationer till
intressenter (Westmark, 2012). E.ON och Öresundskraft arbetar enligt intervjuerna med ett
flertal aktiviteter som påminner om varandra på denna punkt. De har både nyligen börjat med
publikationer i form av hållbarhetsredovisningar. Något de båda anser är bland de främsta
redskapen då intressenter mer djupgående och detaljerat vill kunna ta del av deras
hållbarhetsarbete. Båda företagen menar också att de vill göra sin röst hörd och att de
försöker påverka olika politiska beslut. Bland annat genom deltagande på Almedalsveckan
och att de kontinuerligt för dialoger med beslutsfattare.
E.ON och Öresundskraft använder sig båda också av samarbete med skolor och lärare. Ett sätt
för företagen att ge elever kännedom om företagen men även skapa intresse kring el och
energi och göra undervisningen inom ämnet roligare. De båda nämner också att denna typ av
arbete har en förhoppning om att ge avkastning i form av kunniga konsumenter och framtida
arbetskraft inom branschen.
Fallföretagen arbetar med pressmeddelande för att få ut nyheter och händelser runt
verksamheten i media. Öresundskraft menar att den bästa publiciteten, för företaget, är att bli
omskrivna av oberoende media och att den typen av exponering ger en större tyngd än det
betalda utrymmet. Kommunikation kring CSR kan innebära att intressenter under- eller
övervärderar och för att verksamheten inte ska påverkas negativt gäller att företag minimerar
gapet mellan förväntningar och det faktiskt utförda arbetet (Davis & MacDonald, 2010).
Falkenberg Energi menar att de kan se en fara i att marknadsföra sitt miljöarbete allt för
mycket men medger också att de möjligtvis kan bli bättre på att få ut information angående
den typen av arbete. Falkenberg Energi fortsätter med att de hellre underkommunicerar bra
saker de gör än att de överkommunicerar saker de skulle vilja göra men inte helt kan hålla.
Alla de tre företagen har information angående CSR-arbete de utför på respektive hemsida
även om de inte alla kallar arbetet för CSR. Ingen av de tillfrågade fallföretagen använder sig
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av direktmarknadsföring eller säljfrämjande aktiviteter vad gäller CSR-arbetet. Det är av stor
relevans att CSR-arbetet utförs på ett mätbart vis och därefter kommuniceras objektivt för
intressenters förtroende (Davis & MacDonald, 2010). Fallföretagen är eniga om att det är
svårt att kommunicera CSR-relaterat arbete då det många gånger är svårt att definiera vad det
arbetet är och att det därmed är svårt att veta om det är något företaget bara gör eller och det
kan räknas som hållbarhetsarbete. Det som företagen är mest eniga om är att när de ska
kommunicera sitt CSR-relaterade arbete så ska det också vara något som de har genomfört
och inte möjligen ska göra och att de på så vis målar upp en falsk godhet kring företaget. Alla
företagen är överens om att kommunikationen därmed ska ge en ärlig bild av det faktiska
arbetet, vilket stämmer överens med en transparent bild som nämns av Ziek (2009).

6

Slutsats

I detta kapitel presenterar författarna de slutsatser som uppsatsens analysdelar har kommit
fram till efter att teorier har ställts mot empiri. Syftet med uppsatsen är att redogöra för hur
tre olika företag inom elbranschen väljer att hantera CSR-relaterat arbete. Vidare har målet
varit att få en ökad kunskap och förståelse för hur företagen hanterar CSR-relaterade frågor
och hur de kommunicerar dem till sina intressenter. Kapitlet avslutas med tankar om vidare
forskning.
I uppsatsens första kapitel presenterades den frågeställning som uppsatsens syfte har varit att
under arbetets gång få besvarad. Frågeställningen upprepas här nedan som en funktion av att
påminna läsaren så att de lättare ska kunna sätta sig in i vad uppsatsen besvarar.
Hur arbetar företag med CSR och hur kommunicerar de CSR-relaterat arbete till sina
intressenter?

6.1 Hur företag arbetar med CSR
Begreppet CSR är enligt respektive företag luddigt och svårdefinierat och de menar att det är
ett svårt arbetsområde då det är så otydligt. De uttrycker samstämmigt även svårighet med
CSR-relaterat arbete vad gäller att välja hur och var de ska rikta sitt fokus och vilka aktiviteter
de ska engagera sig i. Det har under arbetets gång stått klart att CSR-relaterade arbetet skiljer
sig från företag till företag och att arbetet inte är utfört rätt eller fel. Det är av vikt att det finns
en koppling mellan det valda CSR-området och företagets övriga verksamhet och att CSRstrategin följer företagets vision och mål. Det blir då enklare för företag att arbeta med CSR,
men det blir samtidigt svårare att definiera att just det arbetet är ett CSR-arbete då det
kommer så pass nära den ordinarie kärnverksamheten. Det är då effekten av CSR och
möjligheten att tjäna pengar samtidigt som företaget hjälper samhället blir som störst.
Bland det tydligaste resultatet för studien är att fallföretagen skiljer mycket vad gäller
omfattning, både i antal anställda och i omsättning. Just storleken har visat sig vara en faktor
av stor betydelse både ekonomiskt och hur företagen riktar sitt CSR-arbete. Det största utav
fallföretagen, E.ON, gör betydligt mer omfattande arbete vad gäller CSR än till exempel det
mindre företaget Falkenberg energi. Den främsta anledningen, den ojämna fördelningen, har
enligt alla fallföretagen varit att stora aktörer i större utsträckning granskas med kritiska ögon.
Det har under arbetets gång visat sig att E.ON, som är ett globalt stort företag arbetar med
CSR som en form av förebyggande arbete. Både Falkenberg energi och E.ON intygar att
större aktörer lättare hamnar i blåsväder. E:ON nämner uttryckligen att när andra företag
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hamnar i medial kris så påverkar det även det egna företaget. Det i sin tur gör att större företag
som E.ON försöker skydda sin verksamhet genom att aktivt arbeta med CSR och på så vis
hämma risken för att hamna i blåsväder. I en situation då de skulle kunna bli kritiserade för
något kan de då påvisa allt det positiva arbetet de utför.
En tydlig skillnad som finns mellan företagen är deras ägarstruktur. Det har under arbetets
gång visat sig att ägandet är en av de faktorer som spelar störst roll vid agerande runt CSRarbete. De två kommunalägda företagen Falkenberg Energi och Öresundskraft påpekar och
trycker båda på vikten för dem att verka lokalt och att deras samhällsengagemang ska ha en
lokal förankring. Detta då de tillsynes har större skyldighet och intresse rent geografiskt i
närområdet. Det har även visat sig att ägandet genomsyrar både Öresundskraft och Falkenberg
energi, medan det inte var någon direkt maktfaktor i E.ONs val av CSR-arbete.
Ekonomin har framkommit som en grundläggande anledning till att såväl arbeta med CSR
som att välja att inte göra det. De två fallföretagen E.ON och Öresundskraft menar båda två
att det är svårt att sätta kronor och ören på arbetet och att det kan vara svårt att se exakt hur
mycket, de rent ekonomiskt, får tillbaka från CSR-arbetet. Dock menar de båda aktörerna att
de inte hade arbetat med CSR om de ej sett att arbetet lönat sig i slutänden. Deras attityd
skiljer sig därmed från Falkenbergs energi som snarare sett arbetet som en kostnad. Då
Falkenbergs ägare ekonomiskt gett dem snävare budget inför året har företaget valt att i år ej
engagera sig i filantropiskt arbete.
Att arbeta med CSR-relaterade frågor är inget som företagen är tvungna till att göra och de
kan därför vid svårare tider välja att dra in på vissa välgörande aktiviteter. Ägarna, som två av
fallföretagen ser som några av sina viktigaste intressenter, har även vissa ekonomiska krav
och de har därmed inte enbart att göra med att företag ska verka som en god
samhällsmedborgare. Understa delen, stöttepelaren, i hela CSR-pyramiden handlar om att ta
ekonomiskt ansvar, det vill säga att företaget är vinstdrivande.
Uppsatsens teoretiska referensram tar upp att det filantropiska ansvaret ur CSR-pyramiden
handlar om att göra saker som samhället inte förväntar sig utan istället ser som en bonus. När
ett företag lyckas skapa en tydlig marknadsföringsstrategi tillsammans med det filantropiska
arbetet resulterar det ofta i en konkurrensfördel gentemot andra verksamheter. Både E.ON och
Öresundskraft anser att det är viktigt att ta del i samhället, att bidra till olika samhälls- och
välgörenhetsprojekt men det är endast Öresundskraft som genom sin kampanj
“Vänskapstillägg mot mobbning” lyckades knyta samman sitt marknadsföringsbudskap och
ett filantropiskt projekt.

6.2 Hur företag kommunicerar CSR-relaterat arbetet till intressenter
Alla tre företag har en klar uppfattning om att det är fördelaktigt att arbeta med CSRrelaterade frågor. Öresundskraft uttrycker det som att arbetet idag ses som något speciellt och
att det är en konkurrensfördel. Dock kommer arbetet inom en snar framtid att bli en
hygienfaktor och något som företag kommer vara tvungna att arbeta med för att överleva. Av
just den anledningen är det också viktigt att kommunicera det arbetet som utförs för att berätta
för omgivningen vad som faktiskt görs. Uppsatsens teoretiska referensram tar bland annat upp
fördelen med att någon annan rapporterar om arbetet som företaget genomför och att det då
blir mer trovärdigt. Det är teorier och tankar som styrks genom empirin som är insamlad från
både E.ON och Öresundskraft då de gärna arbetar med pressreleaser och media för att skapa
en trovärdig och så sanningsenlig bild av verksamheterna som det går.
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Vid sammanställning av företagens syn på kommunikation framgår det tydligt att de har olika
inställning. E.ON trycker flera gånger på att de vill att kommunikationen av CSR ska
integreras med den övriga informationen och att CSR främst ska finnas invävd i till exempel
fakturor. Den största skillnaden på företagens kommunikation av CSR var att Öresundskraft,
som enda företag, valt att betala för medialt utrymme och på så vis exponera sitt CSRrelaterade arbete. Detta på grund av att de menar att om de ej visar arbetet så får ingen reda på
att det är gjort och på så vis är det därför som att det ej är utfört överhuvudtaget.
Öresundskraft menar därför att de ser kommunikation och exponering av CSR som något
positivt och ett arbete de gärna visar upp för sina intressenter, framförallt sina kunder.
Falkenberg energi däremot var mycket tveksamma till att överhuvudtaget kommunicera sitt
CSR- arbete då de ser en risk i att visa mer än de gjort och menar därför att de hellre gör mer
än vad de visar.
Vidare finns en klar skillnad vad gäller storleken av företagen och hur de vill kommunicera
med sina intressenter, och då främst till deras viktigaste intressenter kunderna. Det minsta
företaget Falkenberg Energi belyste att de gärna arbetar nära sina kunder och att de helst tar
vara på tillfällen att prata med dem personligen. På andra sidan finns det stora företaget E.ON
som inte ens nämnde någon sådan kommunikation, utan att de gärna ser att deras budskap
förmedlas via till exempel hemsidan. Även teorin belyser en viss skillnad när det gäller
storleken av företagen och att små företags intressentkartor oftast inte innehåller lika
avancerade förhållanden och därför kan informationsfrågor vara av mindre betydelse.

6.3 Rekommendationer till fallföretagen
E.ON har redan idag en väl utarbetad strategi vad gäller CSR och de är noggranna med att
implementera den strategin i företagets alla delar vilket de bör fortsätta med. Dock är en
rekommendation att de bör bli bättre på att kommunicera sitt CSR-arbete och att de ska utöka
omfattningen på informationen. I dagsläget når kommunikationen angående företagets CSR
främst till de intressenter som själva aktivt letar upp informationen. Det innebär att företaget
därmed kan missa stora intressentgrupper då informationen inte når fram. Ytterligare
rekommendation är att de bör se över hur och var de riktar CSR och det arbetet. Idag kan
arbetet runt CSR upplevas spritt och att de inte riktigt har så tydlig vision med CSR som de
hade kunnat ha.
Öresundskraft arbetar idag omfattande med CSR och är det fallföretag som satsar mest på att
kommunicera arbetet. Rekommendation till Öresundskraft är att de i framtiden bör
kommunicera varsamt då de vid allt för omfattande kommunikation riskerar att kommunicera
mer än vad de genomför vilket är en riskfaktor. Ytterliggare en risk med Öresundskrafts
betalda och separata kommunikation är att CSR på det viset inte blir integrerat i
verksamheten, då den “friställs” det vardagliga arbetet.
Rekommendation till Falkenberg energi är att utöka sitt arbete inom CSR som i dagsläget
främst riktar sig mot miljö. Företaget bör ha i åtanke att engagera sig mer i filantropiskt arbete
då det i framtiden anses vara en faktor för företags överlevnad. Falkenberg energi bör även se
över vad de kommunicerar till sina intressenter. Om de utfört något bra bör de visa upp det för
sin omgivning. Väljer de att inte kommunicera sitt CSR-arbete, av rädsla för att
överkommunicera, riskerar de att mista till exempel kundgrupper som brinner för olika
filantropiska frågor.
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6.4 Förslag till fortsatt forskning
Denna uppsats har enbart fokuserat på att undersöka hur de olika företagen arbetar med CSRrelaterade frågor, ingen vikt har lagts vid hur framgångsrikt arbetet i sig är. En intressant
aspekt till framtida forskning hade varit att se till vilken typ av CSR som olika
intressentgrupper tycker är viktigast. Som framgått i detta arbete så har de olika
intressentgrupperna olika viljor och ibland motstridiga krav. Det hade därför varit av intresse
att se till vilket CSR-arbete som vilka intressentgrupper anser viktigast.
Det skulle även vara intressant att vidare jämföra hur CSR-relaterat arbete beror på
omsättningen och resurser i företaget. Är det så att företagens storlek speglas i omfattningen
på deras CSR-arbete? Den studien hade därmed kunnat göras med ett kvantitativt utförande
och med ett större antal företag. Om en kvantitativ undersökning skulle genomföras skulle det
enklare gå att generalisera fram ett resultat och på så sätt få en överblick över hur små,
medelstora och stora företag väljer att arbete med CSR-relaterade frågor.
En studie skulle ytterligare kunna fokusera på koppling mellan typ av ägande och fokus på
CSR-arbete. Är det, likt den här studiens resultat, så att företag som är ägda kommunalt eller
statligt har som strategi att agera mer lokalt än privatägda företag?
Framtida forskning skulle även kunna se till hur olika företag rangordnar sina
intressentgrupper. Denna studie och teorin talar för att kunder och konsumenter är de
viktigaste. Stämmer det och i så fall vilka intressentgrupper kommer därefter och så vidare.
Teorin menar att företag kan ha svårigheter att se till vilka som är de viktigaste intressenterna
och därmed skulle såväl kvantitativ som kvalitativ studie av ämnet vara av intresse.
Till sist skulle det vara intressant att se en sammanställning av vad som är viktigast för
företagen i respektive storlekskategori att fokusera på att komma fram till en vägledande
guide för företag som inte är så insatta i fördelarna med att arbeta med CSR-relaterade frågor
och hur de bör välja att kommunicera dem rätt till deras intressenter.
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8

Bilagor

8.1 Intervjuguide
Personligt
Namn?
Vad är din befattning?
Hur länge har du arbetat på företaget?
Vilka är dina huvudsakliga uppgifter?
Har du haft någon annan befattning på företaget?
CSR

Hur definierar ert företag CSR?
När och varför började ert företag arbeta med CSR?
Hur arbetar ni idag med CSR? Intern/externt?
Hur ser det arbetet ut på daglig basis?
Vilken är er främsta anledning till att arbeta med CSR?
Vilka är era långsiktiga och kortsiktiga mål med CSR?
Stödjer ni någon välgörenhetsorganisation som en del i ert CSR-arbete?
• Om ja, varför den organisationen?
• Anser ni att det finns några nackdelar med CSR-arbete?
Intressenter

Vilka är era viktigaste intressenter?
Anser ni att det CSR-arbete ni utför gynnar eller intresserar någon intressentgrupp mer än
någon annan?
Upplever ni att ni har intressenter med motstridiga krav?
• Om ja, hur hanterar ni dem?
Kommunikation

Hur kommunicerar ni ert CSR- arbete?
Kommunicerar olika till de olika intressentgrupperna?
Upplever ni att krav på kommunikationen runt CSR-arbete ökat?
Är det någon intressentgrupp som ställer högre krav på kommunikationen?
Vilka kanaler anser ni vara lämpligast vid kommunikation av CSR?
• Varför just den/de?
• Finns det någon kanal ni anser är olämplig?
• Om ja, varför?
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