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Sammanfattning 
Titel CSR och Agenda 2030 – En flerfallsstudie om Agenda 2030s påverkan på 
hållbarhetsarbetet hos svenska energiföretag 
 
Författare Amanda Callerud och Hanna Månsson Rosgren 
 
Handledare Peter Gustavsson 
 
Nyckelord Corporate Social Responsibility, samhällsansvar, intressenter, Agenda 2030 
 
Problemformulering År 2015 beslutade FN om en ny universell hållbarhetsplan, vid 
namn Agenda 2030, som syftar till att förbättra de sociala, ekonomiska och miljömässiga 
förhållanden som råder i världen. Enligt EU-kommissionen ska CSR-arbete ledas på 
initiativ av företaget. Det här skapar en intressekonflikt mellan företag och de mål som 
FN satt upp i Agenda 2030 då vissa menar att ansvar för hållbar utveckling inte ska, eller 
ens kan, ligga på företaget. Sverige anses idag ligga i framkant när det gäller frågor som 
berör mänskliga rättigheter och demokrati, men för att kunna nå de ambitiösa målen i 
Agenda 2030 krävs ytterligare ansträngning. Då vi hävdar att näringslivets ansvar har 
ökat i takt med samhällsutvecklingen, innehar företagen en central roll för uppfyllandet 
av Agenda 2030. Utan förståelse och vilja, från företagens sida, att ta ansvar för hållbar 
utveckling tror vi det kommer vara närmast omöjligt att nå målen i Agenda 2030. Därför 
anser vi att det är viktigt att undersöka ifall Agenda 2030 leder till en större förståelse och 
vilja för vad företagen behöver göra för att uppnå hållbarhetsmålen. 
 
Forskningsfrågor 

Vad karaktäriserar och motiverar svenska energiföretags CSR-arbete idag? 
Vad influerar svenska energiföretags CSR-arbete idag? 
Har Agenda 2030 förändrat eller påverkat synen på ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt ansvar hos svenska energiföretag? 

•! Om ja: Hur har Agenda 2030 förändrat eller påverkat synen på 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar hos svenska energiföretag? 

•! Om nej: Varför har Agenda 2030 inte förändrat eller synen på ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt ansvar hos svenska energiföretag?  

Har Agenda 2030 förändrat eller påverkat CSR-arbetet hos svenska 
energiföretag? 

•! Om ja: Hur har Agenda 2030 förändrat eller påverkat CSR-arbetet hos 
svenska energiföretag? 

•! Om nej: Varför har Agenda 2030 inte förändrat eller påverkat CSR-arbetet 
hos svenska energiföretag? 

 
Syfte Studien syftar till att undersöka hur svenska företag inom energisektorn arbetar för 
hållbar utveckling och vad som influerar deras hållbarhetsarbete. Vidare är syftet med 
studien även att utreda i vilken utsträckning företagens CSR-arbete har anpassats till de 
globala mål som FN beslutat om i Agenda 2030. 
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Resultat Studien har förklarat vad som karaktäriserar, motiverar och influerar svenska 
energiföretags CSR-arbete. Vidare har studien beskrivit hur företagens syn på 
samhällsansvar och CSR-arbete har förändrats efter Agenda 2030s införande. Resultatet 
från studien visar att samtliga fallföretag utformar sitt hållbarhetsarbete utifrån tre 
dimensioner; ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Motivationen till att ta 
ansvar kommer från dels ett självdrivet intresse, men också då många av företagen 
beskriver att hållbarhetsarbete är nödvändigt för företagets långsiktiga lönsamhet och 
överlevnad. Olika intressentgrupper påverkar fallföretagen på olika sätt och uttrycker 
olika förväntningar på företagen. De mest framstående intressentgrupperna är dock 
ägare, medarbetare och kunder. Studien fann att varken företagens syn på samhällsansvar 
eller deras CSR-arbete har förändrats till följd av Agenda 2030. Det som många av 
fallföretagen uttryckte var dock att de såg många fördelar med Agenda 2030 och att 
företag generellt förmodligen får hjälp av agendan när de utformar sitt CSR-arbete. 
 
Kunskapsbidrag Studien har ämnat öka förståelsen för hur svenska energiföretag arbetar 
med CSR i syfte att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Målsättningen är att öka 
intresset och inspirera andra svenska företag till att satsa mer på CSR-arbete, samt bättre 
förstå sitt bidrag till hållbar utveckling. Genom att undersöka hur Agenda 2030 har 
förändrat eller påverkat energiföretagens CSR-arbete är ambitionen att hjälpa de företag 
som vill eller försöker implementera CSR-arbete i sin organisation, i syfte att bidra till 
hållbar utveckling. 
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Abstract 
Title CSR and Agenda 2030 – A multiple case study on Agenda 2030s impact on the 
sustainability work of Swedish energy companies 
 
Authors Amanda Callerud and Hanna Månsson Rosgren 
 
Tutor Peter Gustavsson 
 
Key words Corporate Social Responsibility, social responsibility, shareholders, Agenda 
2030 
 
Problem discussion By 2015, the UN decided on a new universal sustainability plan, 
called Agenda 2030, which aims to improve the social, economic and environmental 
conditions in the world. According to the EU Commission, CSR work is conducted on 
the initiative of the company. This creates a conflict of interest between companies and 
the goals set by the UN in Agenda 2030, as some argue that responsibility for sustainable 
development should not, or even may, lie on the company. Sweden is now considered to 
be at the forefront of issues relating to human rights and democracy, but in order to 
achieve the ambitious goals of Agenda 2030 further efforts are required. As we argue that 
the responsibility of business and industries has increased in line with the development 
of the society, companies have a key role to play in fulfilling Agenda 2030. Without a 
understanding and willingness of companies to take responsibility for sustainable 
development, we believe it will be impossible to achieve the goals of Agenda 2030. 
Therefore, we consider it important to investigate if Agenda 2030 leads to a greater 
understanding and willingness for what businesses need to do to achieve the sustainability 
goals. 
 
Research questions 

What characterizes and motivates Swedish energy companies' CSR work today? 
What influences Swedish energy companies' CSR work today? 
Has Agenda 2030 changed or influenced the view of economic, social and 
environmental responsibility of Swedish energy companies? 

•! If yes: how has Agenda 2030 changed or influenced the view of economic, 
social and environmental responsibility of Swedish energy companies? 

•! If no: why has Agenda 2030 not changed or influenced the view of 
economic, social and environmental responsibility of Swedish energy 
companies? 

Has Agenda 2030 changed the CSR work of Swedish energy companies? 
•! If yes: how has Agenda 2030 changed the CSR work of Swedish energy 

companies? 
•! If no: why has Agenda 2030 not changed the CSR work of Swedish energy 

companies? 
 



!

Aim The aim of the study is to examine how Swedish companies within the energy sector 
work for sustainable development och what influences their sustainability efforts. 
Furthermore, the aim of study is also to investigate to what extent the companies CSR 
work has been adapted to the global sustainability goals decided by the UN in Agenda 
2030 
 
Results The study has explained what characterizes, motivates and influences the 
Swedish energy company's CSR work. Furthermore, the study has described how 
companies' views on CSR and sustainability have changed since the introduction of 
Agenda 2030. The result of the study shows that all fallopian companies base their 
sustainability work on three dimensions; economic, social and environmental 
sustainability. The motivation to take responsibility comes from a self-driven interest, but 
many of the companies also describes that sustainability work is necessary for the 
company's long-term profitability and survival. Different stakeholders affect the 
companies in different ways and express different expectations on the companies. 
However, the most prominent stakeholders are owners, employees and customers. The 
study found that neither companies' view of social responsibility nor their CSR work has 
changed as a result of Agenda 2030. However, what many of the companies said were 
that they saw many benefits of Agenda 2030 and that companies are generally likely to 
be helped by the agenda when they design their CSR work. 
 
Science contributions The study aims to increase the understanding of how Swedish 
energy companies work with CSR in order to achieve the sustainable development goals 
of Agenda 2030. The aim is to increase interest and inspire other Swedish companies to 
invest more in CSR, as well as better understand their contribution to sustainable 
development. By examining how Agenda 2030 has changed or affected the energy 
company's CSR work, the ambition is to help those companies that want to or are trying 
to implement CSR in their organization, in order to contribute to sustainable 
development. 
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1.!Inledning 
Under detta kapitel kommer bakgrund till studiens ämne och begreppet CSR att 
presenteras. Därefter problematiseras ämnet och följs av syfte, forskningsfrågor och 
avslutas med att presentera avgränsningar. 
 
1.1!Bakgrund 
Barnarbete i Pakistan, mutor i Uzbekistan och korruption i Argentina. Det här utgör tre 
exempel på några av de många skandaler som stora svenska företag har anklagats för de 
senaste åren (Alestig, 2017). Sociala och miljömässiga konsekvenser av näringslivet är 
ingen ny företeelse, men ämnet har fått ökad uppmärksamhet det senaste årtiondet 
(Carroll & Shabana, 2010; Ding et al., 2016; Kolk & van Tulder, 2010). Även om det har 
skett betydande förbättringar av svenska företag gällande deras hållbarhetsarbete har de 
fortfarande en lång väg kvar att gå i arbetet för hållbar utveckling (Alestig, 2017). 
 

”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (Brundtland et al., 

1987, s.41) 
 
Som ovan definierade Världskommissionen begreppet hållbar utveckling när de, på 
uppdrag av FN, skrev rapporten “Vår gemensamma framtid” om miljö och utveckling 
(Brundtland et al., 1987). Rapporten beskriver att alla människor har en fundamental 
rättighet till en omvärld som är lämplig för deras hälsa och välstånd. Att värna om 
miljöskydd och hållbar utveckling fastslås som en väsentlig del av ett lands planering och 
implementering av utvecklingsaktiviteter (Brundtland et al., 1987). 
Världskommissionens rapport kan ses som ett startskott för arbetet med hållbar 
utveckling och refereras ofta till på området. 
 
I takt med hur företagens del i, och påverkan på, samhället har ökat så har även debatten 
om företagens ansvar för samhället vuxit fram. När företagens del i att skapa ett hållbart 
samhälle diskuteras används ofta begreppet Corporate Social Responsibility1. Vem som 
myntade begreppet CSR är okänt men forskning om företags sociala ansvar började redan 
på 1950-talet. “What responsibilities to society may businessmen reasonably be expected 
to assume?” (Bowen et al., 2013, s.17). Detta frågade sig Howard R. Bowen (1953) i sin 
bok “Social Responsibilities of the Businessman”, som kan anses vara den första 
övergripande diskussionen på ämnet CSR. Idéer om företags sociala ansvar kritiserades 
dock hårt av, bland andra, Theodore Levitt som i sin artikel “The Dangers of Social 
Responsibility” hävdar att affärsmän inte får bli förförda av vackra ord och mjuka idéer, 
samt att långsiktig ekonomisk vinstmaximering måste vara det dominerande syftet för att 
företag ska överleva (Levitt, 1958). 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Fortsättningsvis förkortat “CSR” i den här rapporten. 
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Företagens sociala ansvar, som är en del av hållbar utveckling, är sällan svart eller vitt 
och skapar frågor som är svåra att besvara. I boken “CSR: Företagsansvar i förändring” 
(2015) kopplar författarna samman en diskussion om socialt ansvarstagande med centrala 
företagsekonomiska begrepp och större frågor om företagens roll i samhället. Grafström 
et al. (2015) menar att det i grunden handlar om att företag måste vara i samklang med 
rådande normer i dess omgivning. Ett exempel där samklang inte råder är vid 
Greenwashing, där samhällsansvar sätts i relation till kommunikation och 
varumärkeshantering. Greenwashing används för att beskriva företag som vill att 
intressenter ska uppfatta deras verksamhet som mer miljövänlig än vad den i verkligheten 
är (Cambridge Dictionary, 2017). Detta uppkommer då organisationer är i behov av att 
få legitimitet från sin omgivning för att överleva på lång sikt (DiMaggio och Powell, 
1991, ur Grafström et al., 2015, s.180). 
 
CSR har länge betraktats som en kostnad och inte som något som genererar värde för 
företagets intressenter (Carroll & Shabana 2010; Ding et al., 2016). Porter och Kramer 
(2011) skiljer mellan CSR och värdeskapande då de menar att CSR har uppkommit 
genom externa påtryckningar och inte skapar ekonomiskt värde för företaget. Istället 
myntar författarna ett nytt begrepp Creating Shared Value (CSV), som innefattar att 
företag kan skapa ekonomiskt värde samtidigt som de skapar värde för samhället, något 
som de inte anser är möjligt med CSR (Porter & Kramer, 2011). 
 
Efter en genomgång av befintlig forskning av CSR och samhällsansvar kan vi konstatera 
att det råder delade meningar om vad som behöver göras, vad som görs och vem som bär 
ansvaret. Det väcker ett intresse att studera ämnet vidare och ta upp frågor som bör 
diskuteras mer ingående. Efter att ha studerat problematiken närmare menar vi på att 
hållbar utveckling är en av näringslivets största utmaningar, eftersom om förändring inte 
sker kommer det med stor sannolikhet att få förödande konsekvenser för vår planet.  
 
1.2!Problemformulering 
Hållbar utveckling har länge varit föremål för diskussion, och flera avtal har slutits 
gällande globalt hållbarhetsarbete2. Under ett toppmöte i New York år 2015 beslutade FN 
om en ny universell hållbarhetsplan, vid namn Agenda 2030, som syftar till att förbättra 
de sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden som råder i världen. Målen i 
Agenda 2030 bygger vidare på millennieutvecklingsmålen, med fokus på att slutföra de 
delar som inte uppfylldes (FNs Generalförsamling, 2015). 
 
Enligt FN (2014) är företagande och öppna marknader kritiska för hållbar utveckling. 
Inget annat mänskligt fenomen har sammanfört människor och skapat så många 
arbetstillfällen och så mycket ekonomisk tillväxt som företag (FN, Sustainable 
Development, 2014). Som motor för ekonomisk tillväxt och sysselsättning spelar företag 
en viktig roll inom hållbar utveckling och ses av FN som en nyckel för framgång (FN, 
Sustainable Development, 2014). 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Till exempel Kyotoprotokollet 1997, Millenniemålen 2000 och Parisavtalet 2015 
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Enligt FN (2014) krävs samarbete och dialog mellan stat, företag och civilsamhället för 
att nå framgång. Lorenc (2017) menar att företags syfte och strategier idag förändras för 
att stämma överens med hållbar utveckling. Det innebär att moderna företags 
värdeskapande inte endast avser företagen själva utan även företagens intressenter, 
eftersom de i stor utsträckning influerar varandra, vilket resulterar i att företag måste se 
sitt värdeskapande ur fler dimensioner och perspektiv än tidigare (Lorenc, 2017). Lorenc 
(2017) menar vidare att effektiv och transparent kommunikation med intressentgrupper 
bör prioriteras då ekonomisk vinst inte kan vara det enda måttet på framgång i ett modernt 
och hållbart företag. Framgång är även beroende av viljan och kapaciteten hos stater att 
utforma och implementera lagförändringar och policyer i linje med hållbar utveckling 
(FN, Sustainable Development, 2014). Den svenska regeringen (2017) har som ambition 
att Sverige skall vara ett av de ledande länderna i genomförandet av Agenda 2030. I juni 
2017 släppte regeringen en rapport till FNs politiska högnivåforum om Sverige och 
Agenda 2030 som tar upp landets utgångsläge såväl som delmål och mål samt initiativ 
och pågående arbete (Svenska regeringen, 2017). 
 
Svenska företags juridiska ansvar är i dagsläget begränsat. Under 2015 lade den svenska 
regeringen fram en proposition om att större3, svenska företag ska upprätta 
hållbarhetsredovisning. I redovisningen ska upplysningar lämnas om sociala 
förhållanden, personal, miljö, motverkande av korruption och respekt för mänskliga 
rättigheter (Svenska Regeringen, 2015). Under hösten 2016 röstade riksdagen ja till 
regeringens proposition och hållbarhetsredovisning är därmed en rådande lag (Svenska 
regeringen, 2016). Lag är specificerad för redovisning av det hållbarhetsarbete företag 
utför, men säger ingenting om vad företag faktiskt behöver göra för att ta sitt 
samhällsansvar. 
 
Enligt EU-kommissionen1 (2017) ska CSR-arbete ledas på initiativ av företaget. Det här 
skapar en intressekonflikt mellan företag och de mål som FN satt upp i Agenda 2030, då 
vissa menar att ansvar för hållbar utveckling inte ska, eller ens kan, ligga på företaget. 
Milton Friedman (1970) beskriver att företagets sociala ansvar är att öka dess vinster och 
vinstmaximera, inte att ta ansvar för samhället och miljön då det är något som endast 
individer är kapabla till. Den syn på socialt ansvar, som Friedman (1970) beskriver, anser 
vi vara en förlegad tanke som många företag idag fortfarande innehar. Det här synsättet 
bidrar till att företag kan distansera sig från problemet och därmed ansvaret för hållbar 
utveckling. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Större företag definieras enligt Årsredovisningslagen (2016:945) kap.6§10 som företag som för vart och 
ett av de två senaste räkenskapsåren uppfyller ett eller fler av följande kriterier: (1) har ett medelantal 
anställda som överstiger 250, (2) har en balansomslutning som överstiger 175 miljoner kronor, (3) har en 
redovisad nettoomsättning som överstiger 350 miljoner kronor (Riksdagsförvaltningen, 2016 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arsredovisningslag-
19951554_sfs-1995-1554) !
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Saner & Yiu (2017) har undersökt vilka nödvändiga kompetenser som behövs, i form av 
bland annat företagens ledning, för att uppnå Agenda 2030. Författarna slår fast att företag 
måste förändras för att Agenda 2030 ska kunna uppnås och att diplomater inom 
affärsvärlden spelar en stor roll för agendans implementering (Saner & Yiu, 2017). 
 
Arruda Filho (2017) belyser universitetens roll i att skapa framtidens ledare och främja 
Agenda 2030 genom kunskap och kompetenser som ger ett värdebaserat ledarskap. Enligt 
Arruda Filho (2017) är etik, hållbarhet, ledarskap och bolagsstyrning centrala delar som 
måste existera i kongruens för att Agenda 2030 ska kunna uppnås och därför anser 
författaren att det är en viktig del av utbildningen. 
 
Både Saner & Yiu (2017) och Arruda Filho (2017) ser kompetens hos företag som en 
nyckel för att nå målen i Agenda 2030. Kompetens är en viktig del för att nå en hållbar 
utveckling, men vi anser att en kritisk framgångsfaktor kommer att ligga i viljan hos 
företag att ta sitt samhällsansvar. Efter en genomgång av den litteratur som finns på 
området kan vi konstatera att lite fokus har riktats mot Agenda 2030 i förhållande till 
företagande, och ännu mindre forskning fokuserar på företags vilja att jobba mot målen i 
Agenda 2030. Därför anser vi att det är viktigt att fördjupa forskningen för att försöka 
reda ut existerande oklarheter. 
 
Sverige anses idag ligga i framkant när det gäller frågor som berör mänskliga rättigheter 
och demokrati (Svenskt Näringsliv, 2017; Svenska regeringen, 2017). För att nå de 
ambitiösa mål som FN beslutat om i Agenda 2030 krävs ytterligare ansträngning. Vi 
kommer i vår kvalitativa studie att fokusera på energiföretags CSR-arbete för att nå 
målen. I en avhandling från Göteborgs universitet lyfts kommunala energibolag fram som 
förebilder inom arbetet för hållbar utveckling och därför anser vi att energisektorn är en 
intressant bransch att undersöka i studien (Schaad, 2012). Lundgren et al. (2013) 
uttrycker i sin rapport att kommunal affärsverksamhet generellt sätt ska bedrivas utan 
vinstsyfte. Dock finns viss kommunal verksamhet som ska drivas på affärsmässig grund, 
där syftet ska vara att ge vinst tillbaka till kommunen (Lundgren et al., 2013). Handel 
eller produktion av el är ett exempel på en verksamhet som är ett undantag från den 
allmänna lagen (Lundgren et al., 2013). Då företagen inom ramen för studien är 
kommunala företag kommer deras karaktär att påverka studiens resultat. Vi menar dock 
att eftersom kommunala energibolag är vinstdrivande, kan de jämföras med privata 
vinstdrivande företag och därmed ses som en del av näringslivet. 
 
Då vi hävdar att näringslivets ansvar har ökat i takt med samhällsutvecklingen, innehar 
företagen en central roll för uppfyllandet av Agenda 2030. Utan förståelse och vilja, från 
företagens sida, att ta ansvar för hållbar utveckling tror vi det kommer vara närmast 
omöjligt att nå målen i Agenda 2030. Därför anser vi att det är viktigt att undersöka ifall 
Agenda 2030 leder till en större förståelse och vilja för vad företagen behöver göra för att 
uppnå hållbarhetsmålen. 
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1.3!Syfte 
Studien syftar till att undersöka hur svenska företag inom energisektorn arbetar för att nå 
en hållbar utveckling och vad som motiverar samt influerar deras hållbarhetsarbete. 
Vidare är syftet med studien även att utreda i vilken utsträckning företagens CSR-arbete 
har anpassats till de globala mål som FN beslutat om i Agenda 2030. 
 
1.4!Frågeställningar 

•! Vad karaktäriserar och motiverar svenska energiföretags CSR-arbete idag? 
•! Vad influerar svenska energiföretags CSR-arbete idag?  
•! Har Agenda 2030 förändrat eller påverkat synen på ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt ansvar hos svenska energiföretag? 
•! Om ja: Hur har Agenda 2030 förändrat eller påverkat synen på 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar hos svenska energiföretag? 
•! Om nej: Varför har Agenda 2030 inte förändrat eller synen på ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt ansvar hos svenska energiföretag?  
•! Har Agenda 2030 förändrat eller påverkat CSR-arbetet hos svenska 

energiföretag? 
•! Om ja: Hur har Agenda 2030 förändrat eller påverkat CSR-arbetet hos 

svenska energiföretag? 
•! Om nej: Varför har Agenda 2030 inte förändrat eller påverkat CSR-arbetet 

hos svenska energiföretag? 
 
1.5!Avgränsningar 
För att studiens syfte ska kunna besvaras avgränsas undersökningen till svenska företag 
inom energisektorn. Avgränsning görs även till större energiföretag, eftersom det är de 
som är skyldiga att upprätta en hållbarhetsredovisning utefter lagen om 
hållbarhetsrapportering som enligt årsredovisningslagen endast berör större företag 
(Svenska regeringen, 2016). I och med att de undersökta företagen upprättar en 
hållbarhetsredovisning kan vi vara säkra på att företagen besitter viss kunskap om 
samhällsansvar och att deras arbete med samhällsansvarsfrågor är utvecklat. 
 
Eftersom att de flesta företag inom energisektorn till stor del är kommunalt ägda skiljer 
de sig från många andra branscher som har en större andel privata företag. Det innebär en 
avgränsning för våra resultats applicerbarhet till andra branscher. 
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2.!Metod 
Under kommande kapitel presenteras, förklaras och motiveras studiens tillvägagångssätt 
gällande forskningsstrategi, forskningsansats och vald undersökningsdesign. Därefter 
kommer den datainsamlingsmetod som använts, samt hur behandlingen av empirin och 
hur empirin analyserats att presenteras. Avsnittet kommer även ta upp de etiska aspekter 
som iakttagits under studiens gång, för att avslutas med en diskussion kring studiens 
trovärdighet och kvalitet. 
 
2.1!Strategi!och!perspektiv!på!forskning 
Då studien syftar till att tolka och förstå hur Agenda 2030 har påverkat fallföretagen och 
deras CSR-arbete har vi valt att utforma studien ur ett hermeneutiskt perspektiv. 
Hermeneutik betyder tolkningslära, och har med tiden breddats från texttolkning till att 
tolka människors handlande och historiska skeenden (Alvesson & Sköldberg, 2017). Då 
studien ämnar att undersöka fallföretagens subjektiva uppfattningar om hur deras syn på, 
och arbete för, hållbar utveckling har förändrats efter Agenda 2030s införande anser vi 
att ett hermeneutiskt perspektiv är motiverat. Hermeneutik är ett perspektiv som står i 
kontrast med positivismen, som förespråkar naturvetenskapliga metoder för att förstå den 
sociala världen (Bryman & Bell, 2005). Den positiviska utgångspunkten används i hög 
grad för att formulera hypoteser utifrån existerande teori, för att senare kunna generalisera 
resultaten till en större population (Bryman & Bell, 2005). Ett nyckelord inom 
positivismen är objektivitet, som innebär att forskarens värderingar inte ska speglas i 
forskningsresultatet (Bryman & Bell, 2005). 
 
Utifrån studiens syfte kommer objektivitet i forskningen vara svår att uppnå, då tolkning 
och beskrivning av ämnet utifrån företagens uppfattningar innebär en viss subjektivitet. 
Då vår studie kommer att utgå från företagens subjektiva upplevelser kommer 
generalisering till en större population vara svår att åstadkomma på grund av avsaknaden 
av objektivitet. Därför anser vi att ett hermeneutiskt perspektiv är bättre lämpat för 
studien. Ett hermeneutiskt perspektiv tillåter studiens författare att komma närmare 
företagens syn på deras egna CSR-arbete och på så sätt kan en djupare förståelse för 
företagens specifika situation erhållas. Det innebär också att studiens trovärdighet 
kommer att stärkas (Merriam, 1994). Alvesson & Sköldberg (2017, s.134) beskriver att; 
“meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten”. Genom 
det hermeneutiska perspektivet kommer vi därför att sätta fallföretagens utsagor i 
förhållande till helheten i syfte att bättre kunna tolka och förstå samband mellan 
fallföretagens upplevelser. Målet är inte att skapa ett generaliserbart resultat utan att skapa 
en ökad förståelse för det studerade fenomenet. Genom en ökad förståelse är 
förhoppningen att andra företag ska kunna dra inspiration från fallföretagens upplevelser 
och se dem som ett exempel på hur företag kan bidra till hållbar utveckling. Eftersom 
energiföretags CSR-arbete inte nödvändigtvis speglar andra branscher undersöker studien 
inte den faktiska sanningen utan den upplevda sanningen i det specifika sammanhanget. 
Fakta framgår då ur studiens text genom en tolkningsprocess som finner en djupare 
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mening när den sätts i förhållande till det övergripande tolkningsmönstret (Alvesson & 
Sköldberg, 2017). 
 
Enligt Hjerm et al. (2014, s.34) ska tolkningar inom det hermeneutiska perspektivet 
“växa fram i en växelvis process mellan det man redan vet å ena sidan och nya 
observationer och erfarenheter å andra sidan”. Det innebär att studiens empiriska 
material tolkas i kombination med den kunskap som studieförfattarna redan besitter på 
ämnet, varför våra tolkningar är specifika till oss som individer och därför kan studiens 
resultat komma att bli olika beroende på författarens förkunskaper. Studiens författare har 
satt sina egna åsikter inom parentes och enbart låtit empirin och teorin tala i analysen, för 
att undvika det problem som Hjerm et al. (2014) beskriver. 
 
För att åstadkomma en ökad förståelse för fenomenet som studeras försöker en kvalitativ 
studie beskriva fallet genom subjektiva iakttagelser (Bryman & Bell, 2005; Justesen & 
Mik-Meyer, 2011). Inriktningen i den kvalitativa studien ligger mer på upplevelser och 
handlingar, än på siffror och generaliseringar (Bryman & Bell, 2011; Justesen & Mik-
Meyer, 2011). Till skillnad från den kvalitativa strategin bygger den kvantitativa strategin 
på statistik och siffror, och resulterar ofta i att generaliseringar kan göras över en hel 
population (Bryman & Bell, 2005; Justesen & Mik-Meyer, 2011). Då vår undersökning 
har sin grund i företagens upplevelser och åsikter kring sitt CSR-arbete, anser vi att en 
kvalitativ metod är bäst lämpad utifrån vårt syfte. 
 
Vår valda vetenskapliga strategi kan komma att innebära konsekvenser för vår studie. 
Varje företag inom ramen för undersökningen har sin egna subjektiva uppfattning om vad 
ämnet hållbarhet innefattar och hur deras verksamhet arbetar med hållbarhets- och CSR-
frågor. Det blir betydande för oss som forskare att närma oss våra undersökningsobjekt 
på ett fördomsfritt sätt (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Det är därför viktigt att vi är 
neutrala under insamlingen av det subjektiva datamaterialet och inte innehar förutfattade 
meningar om företagens CSR-arbete eller deras syn på Agenda 2030. För att, ur 
företagens perspektiv, kunna besvara våra forskningsfrågor “Har Agenda 2030 förändrat 
eller påverkat synen på ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar hos svenska 
energiföretag?” och “Har Agenda 2030 förändrat eller påverkat CSR-arbetet hos 
svenska energiföretag?” krävs det att vi undersöker företagens subjektiva uppfattning. 
 
2.2!Forskningsansats 
Bryman & Bell (2005) beskriver att valet mellan kvalitativ och kvantitativ strategi handlar 
om att bestämma vilken roll teorin ska spela i forskningen. Den deduktiva ansatsen har 
sin utgångspunkt i teorin och kopplas ofta samman med en kvantitativ strategi (Bryman 
& Bell, 2005; Holme & Solvang, 1997). Ett vanligt sätt att använda den deduktiva 
ansatsen är att forskaren, från existerande teori, formulerar hypoteser som sedan testas 
och resultaten som uppkommer utmynnar i ett bekräftande eller förkastande av hypotesen 
(Bryman & Bell, 2005; Holme & Solvang, 1997). Den induktiva teorin, som ofta 
associeras med en kvalitativ strategi, har istället sin utgångspunkt i det empiriska där 
teorin ses som resultatet av en forskningsinsats (Bryman & Bell, 2005; Holme & Solvang, 
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1997). Även om en distinktion görs mellan de två ansatserna menar Bryman & Bell 
(2005) att den deduktiva ansatsen kan inbegripa drag av induktion och vice versa, och i 
vissa situationer krävs samverkan mellan de båda ansatserna. 
 
CSR är ett område som har studerats flitigt ur till exempel ett marknadsföringsperspektiv, 
om konkurrenskraft kan uppnås genom CSR-arbete och så vidare (Du & Sen, 2016; Dupre 
& M’Zali, 2014; Hildebrand et al., 2017). Det som inte har forskats lika mycket på är hur 
företag ser på, och arbetar för, målen satta i Agenda 2030. Saner & Yiu (2017) beskriver 
vilka kompetenser ett företag behöver för att nå målen i Agenda 2030 och Arruda Filho 
(2017) redogör för universitetens roll för att Agenda 2030 ska uppnås. Vid vår 
litteraturgenomgång, som beskrivs senare i metodavsnittet, hittade vi ringa mängd 
forskning kring Agenda 2030 och hur företag behöver anpassa sitt CSR-arbete för att 
möta målen i agendan. Därför anser vi att en deduktiv ansats kan bli problematisk för vår 
studie, då teorin kring just Agenda 2030 är komprimerad. På grund av brist på litteratur 
kring Agenda 2030 anser vi inte att hypoteser kan formuleras, varför en deduktiv ansats 
inte är att föredra. Målet med vår forskning är att på ett nyanserat sätt skapa och ge en 
bild av det sociala fenomen som studeras (Bryman & Bell, 2005). Därför anser vi att en 
induktiv ansats är bättre lämpad (Bryman & Bell, 2005). 
 
Det bör påpekas att den teoretiska referensramen kommer att sättas innan det empiriska 
insamlandet sker, vilket då skulle tala för en deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2005). Viss 
litteraturgenomgång krävs dock för att kunna starta forskning överhuvudtaget och att 
forskningsprocessen, även om den har en induktiv utgångspunkt, kommer att vara en 
växelverkan mellan teori och empiri. Då studiens utgångspunkt är att utifrån empirin som 
insamlas kunna dra olika slutsatser, kommer vi använda oss av en induktiv ansats. 
 
2.3!Undersökningsdesign 
2.3.1!Fallstudien 
En fallstudie syftar till att gå på djupet av en situation där forskaren har en begränsad 
kontroll och lämpar sig i en studie där syftet är att svara på frågor såsom “hur” och 
“varför” för att skapa förståelse (Bryman & Bell, 2013; Yin, 2014). Studiens 
forskningsfrågor ämnar att svara på hur eller varför inte svenska energiföretags CSR-
arbete har påverkats av Agenda 2030. Då vi inte heller har kontroll över företagens 
subjektiva uppfattningar i frågan, är en fallstudie motiverad. 
 
Fallet i en fallstudie kan vara till exempel en plats, en person, en händelse eller som i vår 
studie; en organisation (Bryman & Bell, 2013; Merriam, 1994). Organisationer är ofta 
stora och komplexa där många variabler spelar in, därför lämpar sig fallstudien för att 
skapa en djupare förståelse. I studien kommer flera fall att undersökas för att kunna 
jämföra svenska energiföretags CSR-arbete i förhållande till Agenda 2030. Detta 
benämns som en flerfallsstudie och gör att de enskilda analysresultaten kan ställas mot 
varandra för att se vad som är unikt och vad som är gemensamt i de olika fallen (Bryman 
& Bell, 2013). Att ställa enskilda fall mot varandra kallas korsanalys och ökar 
möjligheten, till skillnad från en enskild fallstudie, att generalisera resultatet (Merriam, 
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1994). Det ger en mer övertygande bild för läsaren än en tolkning som är baserad på 
endast ett fall (Merriam, 1994). 
 
2.3.2!Litteraturgenomgång!och!källkritik 
För att hitta en kunskapslucka eller observera något som inte förklarats utförligt, behöver 
forskning utgå från tidigare studier som gjorts på det aktuella ämnet (Merriam, 1994). En 
litteraturgenomgång bör göras för att inte vara okunnig om det som ämnas studeras och 
för att till exempel inte upprepa en annan forskares studie (Merriam, 1994). Vi valde 
under vår litteraturgenomgång att använda sökord som CSR, Corporate Social 
Responsibility, Sustainability och Agenda 2030. Sökningen efter litteratur har genomförts 
i elektroniska databaser som Linköpings Bibliotek, Google Scholar och Scopus. Ett flertal 
databaser användes för att omfatta ett större område och för att få ett större antal träffar. 
Den litteratur som tillämpas i studien är till största del böcker och vetenskapliga artiklar 
samt dokument från myndigheter och mellanstatliga organisationer. För att kunna välja 
den forskning med störst relevans för vår studie har vi till exempel tittat till antal 
citeringar av texten och publiceringsår. Under litteraturgenomgången fann vi 
sekundärkällor som andra författare refererade till, vilka vi använt oss av i vår studie. För 
att kunna säkerställa trovärdigheten hos källorna, har vi hela tiden försökt att gå tillbaka 
till ursprungskällan. Litteraturgenomgången avslutades då vi ansåg att vi hade tillräcklig 
kunskap om ämnet och då de artiklar vi läste refererade till författare vi redan använt oss 
av. För att skaffa oss en grundläggande förståelse för företagens hållbarhetsarbete gick vi 
även översiktligt igenom deras hållbarhetsredovisningar. Vi är medvetna om att företagen 
kan försöka vinkla materialet för att främja företagens bästa sidor. 
 
Datainsamlingen av det empiriska materialet skedde med hjälp av personliga intervjuer 
och i de fall detta inte kunde åstadkommas skedde intervjuerna över Skype eller per 
telefon. Valet av intervjuer som datainsamlingsmetod motiveras med att vi ville få 
tillgång till aktuell information som även var mer djupgående än till exempel svar från 
enkäter. 
 
2.4!Datainsamling 
2.4.1!Urval 
I fallstudiemetoden används främst två typer av urval - sannolikhetsurval och icke-
sannolikhetsurval (Merriam, 1994). Den främst använda urvalsmetoden vid kvalitativa 
fallstudier är icke-sannolikhetsurval (Merriam, 1994). Ett sannolikhetsurval 
karaktäriseras av att delar av en population slumpmässigt väljs ut, vilket också innebär 
att det på förhand kan beräknas hur stor sannolikheten är att varje element ska bli valt 
(Bryman & Bell, 2005; Merriam, 1994). Ett icke-sannolikhetsurval är, tvärtemot ett 
sannolikhetsurval, inte slumpmässig och därmed kan inte sannolikheten för att ett enskilt 
element ska bli utvalt beräknas på förhand (Bryman & Bell, 2005; Merriam, 1994). 
Således innebär detta att skillnaden mellan sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval 
är dess förmåga att generalisera resultaten till en större population (Bryman & Bell, 2005; 
Merriam, 1994). 
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Då målet vid kvalitativ forskning är att undersöka och förstå ett fenomen, anser vi att ett 
icke-sannolikhetsurval är lämpligt för vår studie (Bryman & Bell, 2005). Studien syftar 
till att förstå och förklara om energiföretagens CSR-arbete har anpassats efter målen i 
Agenda 2030, och därför anser vi att studien kräver deltagare som aktivt arbetar med 
hållbarhets- och CSR-frågor. Ett urval där deltagarna väljs utefter sakkunskap kallar 
Chein (1981) för ett målinriktat urval och vi anser att den här typen av urval är lämplig 
för vår studie (Merriam, 1994). 
 
Vi har i vår studie valt att studera energibranschen. Valet gjordes då energiföretag många 
gånger har ett tydligt fokus på att göra världen mer hållbar. Företagen som studeras inom 
ramen för denna studie är Göteborg Energi, Jönköping Energi, Kraftringen, Mälarenergi, 
Skellefteå Kraft, Tekniska Verken och Växjö Energi. Företagen har valts ut då de alla sju 
upprättar en hållbarhetsredovisning och därför kan klassas som större företag inom 
energibranschen. I studien har de sju ovannämnda företagen undersökts, vilket innebar 
att urvalet möjliggjorde en datainsamling som var djup snarare än bred. Vi motiverar valet 
av sju fallföretag med att fokus ligger på företagens tankar och upplevelser, vilket innebär 
att djupare intervjuer kommer att krävas för att kunna besvara syftet. För att kunna 
säkerställa att de intervjuade personerna var relevanta för studien, användes ett 
målinriktat urval för att välja ut respondenterna (Bryman & Bell, 2005). De intervjuade 
personerna är sådana med direkt anknytning till det hållbarhetsarbete som företaget utför 
och som har en god förståelse för hur företaget aktivt arbetar med sina hållbarhetsfrågor.  
 
2.4.2!Datainsamlingsmetod 
I kvalitativa forskningsstudier används ofta intervjuer för att samla in datamaterial 
(Bryman & Bell, 2013). Vid användandet av ett hermeneutiskt perspektiv är det viktigt 
att få fram verkligheten såsom objektet upplever den, då vi söker att förstå deras specifika 
uppfattning (Bryman & Bell, 2013). Eftersom det inte går att undersöka subjektiva 
uppfattningar genom att endast observera, måste vi fråga objektet om deras uppfattning 
(Justesen & Mik-Meyer, 2011; Kvale & Brinkmann 2014; Merriam, 1994). Därför lämpar 
sig kvalitativa intervjuer för studien. Respondenten kommer genom intervjuer få 
möjlighet att beskriva den verklighet som omger dem på ett så noggrant och detaljerat 
sätt som möjligt (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Det gör att vi kan samla in det subjektiva 
datamaterial vi behöver för att besvara vårt syfte om CSR-arbete i förhållande till Agenda 
2030 ur företagens perspektiv. 
 
Enligt Kvale & Brinkmann (2014) kan en intervju upprättas som ett löst och ostrukturerat 
samtal eller genomföras som systematiska samtal med förutbestämda frågor och 
svarsalternativ. En kvalitativ intervju söker svar på både fakta och mening, vilket innebär 
att intervjuaren inte endast tar in respondentens svar ordagrant, utan även försöker förstå 
respondentens underliggande uttryck (Kvale & Brinkmann, 2014). För att kunna förstå 
respondentens subjektiva uppfattningar lämpar det sig bättre med intervjuer av friare 
karaktär, då respondenten själv kan ta upp ämnen (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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Under en semistrukturerad intervju utgår intervjuaren från en intervjuguide med tema och 
huvudfrågor som är satta på förhand, men det finns utrymme för avvikelser vilket gör att 
respondenten själv kan ta upp oväntade intressanta ämnen (Justesen & Mik-Meyer, 2011; 
Kvale & Brinkmann, 2014). Målet med semistrukturerade intervjuer är att få 
respondenterna att reflektera över samma frågor, i vårt fall CSR-arbete och Agenda 2030 
(Justesen & Mik-Meyer, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Valet av semistrukturerade 
intervjuer motiveras av att intervjupersonerna ska kunna utveckla sina svar och få 
studiens författare att reflektera över saker som inte, på förhand, tagits i beaktning. 
 
Ett alternativ till semistrukturerade intervjuer kan vara fokusgrupper, som är en särskild 
form av gruppintervju (Justesen & Mik-Meyer, 2011). I denna metod samlar forskaren en 
grupp personer som samtidigt intervjuas eller håller en diskussion om ett visst tema som 
forskaren styr (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Syftet med fokusgrupper är inte bara att 
analysera vad deltagarna säger, utan även hur de förhåller sig till varandra och varandras 
svar (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Fokusgruppmetoden kan tyckas passande för vår 
studie eftersom vi vill undersöka en större samling synpunkter om CSR-arbete och 
Agenda 2030 (Kvale & Brinkmann). Det materiella resultatet av fokusgrupper brukar 
dock bli omfångsrikt och detaljerat och kan bli svårt att transkribera (Justesen & Mik-
Meyer, 2011). En annan nackdel med fokusgrupper är att deltagarna kan påverka 
varandras svar och anpassa sig efter gruppen genom att tona ner sitt svar eller hålla med 
övriga deltagare (Jacobsen, 2002). En praktisk svårighet som fokusgrupper innebär är 
också att få samtliga deltagare att befinna sig på en plats vid samma tidpunkt då de 
vanligtvis arbetar i spridda delar av landet. Det är på grund av ovannämnda svårigheter 
som vi väljer att inte använda fokusgrupper som en datainsamlingsmetod i vår studie. 
 
2.4.3!Genomförande!av!intervjuer 
Innan empiriinsamlingen startade utförde vi en pilotintervju för att säkerställa att frågorna 
som ställdes var relevanta och att de bidrog till att studiens syfte kunde besvaras. Efter 
genomförd pilotintervju ansåg vi att frågorna som utformats i intervjuguiden var 
kompletta och därför ändrades ingenting till kommande intervjuer. Datainsamlingen 
skedde främst genom fysiska intervjuer, men även genom skype- och telefonintervjuer, 
med personer på fallföretagen som har en stark koppling till företagets hållbarhetsarbete. 
Intervjuerna som genomfördes hade till syfte att på ett djupare plan få ökad förståelse för 
hur företaget arbetar med CSR och hur CSR-arbetet har anpassats efter de nya globala 
hållbarhetsmål som FN har satt upp. Intervjuerna var av semistrukturerad art för att 
genom öppna frågor kunna erhålla så detaljerade beskrivningar som möjligt av 
respondentens verklighet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). För att det empiriska materialet 
skulle följa en röd tråd ställdes en intervjuguide upp, som förenklar jämförelser mellan 
fallföretagen (Jacobsen, 2002; Justesen & Mik-Meyer, 2011). Intervjuguiden ställdes 
även upp för att datamaterialet som samlades in inte skulle bli för ”övermäktigt” och för 
att materialet inte skulle vara alltför svårt att analysera (Bryman & Bell, 2005; Jacobsen, 
2002). Under intervjuerna ställdes därför följdfrågor när behov av sådana uppstod, för att 
på ett optimalt sätt kunna återberätta respondentens tankar och upplevelser samt för att 
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intervjuerna skulle få ytterligare djup och därigenom fick studien ett bättre 
analysunderlag. 
 
Enligt Justesen & Mik-Meyer (2011) och Merriam (1994) blir det intervjuarens roll under 
en intervju att få respondenten att berätta och beskriva sin verklighet och sina upplevelser. 
Tonvikten ligger på subjektet och dess uppfattningar, därför blir det viktigt att 
intervjuaren inte påverkar respondenten, eller dennes svar, i någon riktning (Justesen & 
Mik-Meyer, 2011; Merriam, 1994). För att respondenten ska känna sig bekväm och kunna 
uttrycka sig fritt är det därför viktigt att intervjuaren skapar en miljö som är fördomsfri 
(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vi har genomfört både fysiska, skype- och 
telefonintervjuer. Den personliga intervjun genomfördes på den intervjuades arbetsplats 
då vi ansåg att respondenten torde känna sig trygg och bekväm i sin naturliga miljö 
(Jacobsen, 2002). En fördel med en fysisk intervju är att respondenterna kan ha lättare att 
känna tillit till intervjuaren och i och med det skapas lättare en förtrolig miljö (Jacobsen, 
2002). Vid en fysisk intervju kan man även uppfatta olika kroppsspråk och stämningar, 
vilka inte kan uppfattas vid till exempel en telefonintervju (Bryman & Bell, 2005; 
Jacobsen, 2002). Från början hade vi förhoppningen att genomföra alla våra intervjuer 
via fysiska möten, men på grund av geografiskt avstånd och tidsbegränsning blev inte 
personliga möten genomförbara. Istället för att enbart använda telefonintervjuer använde 
vi oss även av skype-intervjuer för att på så sätt ändå se respondenten när vi pratades vid 
och kunna uppfatta hens kroppsspråk och ansiktsuttryck (Jacobsen, 2002). Även om 
personliga möten hade varit att föredra, anser vi att fördelarna med att kunna genomföra 
skype-intervjuer där respondenten och intervjuaren ändå har möjlighet att se varandra 
väger upp för den nackdel som uppstod med att inte fysiskt träffa respondenten (Jacobsen, 
2002). 
 
Efter att respondenterna givit sitt medgivande spelades intervjuerna som genomfördes in. 
Det innebar att vi vid ett senare tillfälle fick möjligheten att gå igenom det material som 
uppkommit under intervjuerna. Bryman & Bell (2005) menar att det i den kvalitativa 
intervjun inte bara är viktigt vad intervjupersonen säger, utan även hur den säger det. 
Därför är inspelning av intervjuer viktig för att värdefulla insikter inte ska gå förlorade 
på vägen (Bryman & Bell, 2005; Merriam, 1994). En annan fördel med att spela in 
intervjun är att intervjuaren kan fokusera fullt ut på vad respondenten säger och komma 
med följdfrågor, utan att oroa sig för att missa skriva ned något (Bryman & Bell, 2005; 
Jacobsen, 2002). Det bidrar även till att samtalet mellan intervjuare och respondent flyter 
på lättare (Bryman & Bell, 2005; Jacobsen, 2002). En nackdel som uppstår vid inspelning 
av intervjuer är att vissa respondenter kan känna sig obekväma, vilket kan göra att de är 
mindre öppna och ärliga än vad de skulle varit om de inte blivit inspelade (Bryman & 
Bell, 2005; Jacobsen, 2002). Vi ansåg dock att fördelarna med att spela in intervjuerna 
översteg de eventuella nackdelar som kunde uppstå och valde därmed att spela in alla 
intervjuer. Inspelningen av intervjuerna innebar även att fullt fokus kunde läggas på 
intervjupersonen och på det som hen sade. Inspelningen bidrog även till att ytterligare 
följdfrågor kunde ställas och innebar för vår del en bättre utgångspunkt för analysarbetet. 
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2.5!Behandling!av!empiri 
Enligt Nylén (2005) kan empirin behandlas på olika sätt och valet av metod är av 
strategisk betydelse för studien som helhet. Metodvalet blir viktigt eftersom det utgör 
läsarens enda förbindelse mellan den studerande miljön och den analys eller tolkning som 
forskaren lägger fram (Nylén, 2005). Presentationen av empirin blir därför avgörande för 
studiens trovärdighet och verklighetsförankring (Nylén, 2005). 
 
Att genomföra en ljudinspelning under intervjun gör det insamlade materialet detaljrikt 
och säkerställer att inget av det intervjupersonen har sagt missas, då intervjuaren omöjligt 
kan komma ihåg eller hinna anteckna allt som berättas (Bryman & Bell, 2013; Kvale & 
Brinkmann, 2014; Merriam, 1994). En inspelad intervju försäkrar intervjuaren om att 
respondentens svar har uppfattats korrekt eftersom hen kan spela upp bandet flera gånger, 
vilket underlättar för noggrann analys (Bryman & Bell, 2013). En nackdel med inspelade 
intervjuer är att de är tidskrävande att transkribera (Bryman & Bell, 2013; Kvale & 
Brinkmann, 2014; Merriam, 1994). En timmes inspelad intervju kan ta fem till sex timmar 
att transkribera och det kan resultera i en skrämmande stor mängd material för forskarna 
att analysera (Bryman & Bell, 2013). Nylén (2005) rekommenderar därför att 
transkriberingen av kvalitativa data sammanfattas i en logisk form där det väsentliga väljs 
ut.  
 
Enligt Bryman & Bell (2013) ska transkriberingen påbörjas så snart som möjligt efter att 
första intervjun hållits. Detta eftersom intervjuaren kan inse brister i frågor som kan rättas 
till inför nästkommande intervju (Bryman & Bell, 2013). Intervjuaren får då också tillfälle 
att lyssna på sig själv och förbättra sina intervjufärdigheter (Merriam, 1994). 
 
Enligt Kvale & Brinkmann (2014) finns det inga standardregler för hur inspelade 
intervjuer ska transkriberas. Merriam (1994) anser att en ordagrann transkribering av 
inspelad intervju skapar de bästa förutsättningarna för en bra analys. Ju mer detaljrik den 
bearbetade empirin är, desto mer trovärdig är studien (Nylén, 2005). Vi valde därför att 
transkribera intervjuerna ordagrant för att inte missa några detaljer. Det måste dock sättas 
i perspektiv till att utskriften av intervjun ska vara lätt att läsa och förstå för att analyseras 
(Nylén, 2005). En allt för fyllig empiriredovisning riskerar att inte bli läst alls (Nylén, 
2005). För att undvika ett för omfattande empiriavsnitt sammanfattade vi utskrifterna 
enligt våra valda teman för att lättare kunna analysera materialet och finna samband 
mellan intervjuerna.  
 
2.6!Utformning!av!analysarbetet 
Enligt Bryman & Bell (2005) är datainsamlingen av empiri och analysen av kvalitativ 
data en process som sker i samverkan, som regelbundet påverkar varandra. För att 
åstadkomma bästa möjliga datainsamling bör analysen påbörjas parallellt med 
datainsamlingen (Bryman & Bell, 2005). Om det här görs kan analysen upptäcka fler 
relevanta frågor som bör inkluderas vilket leder till en förbättrad datainsamling (Bryman 
& Bell, 2005). Utifrån detta har vi valt att transkribera och sammanfatta varje intervju 
direkt efter att den genomförts, för att inte glömma bort viktiga aspekter och för att se till 
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att intervjuerna gett tillräckligt med underlag för vidare analys. Det här tillvägagångssätt 
har gett oss möjlighet att komplettera intervjuerna då vi ansåg att det behövdes. Att 
kontinuerligt diskutera och arbeta med analysen under datainsamlingsprocessen har hjälpt 
oss lägga grunden för vårt analysarbete. Då den empiriska datainsamlingen var slutförd 
påbörjades analysarbetet.  
 
Analyskapitlet inleds med respondenternas definition av CSR, för att bringa förståelse i 
hur de ser på företagets samhällsansvar. Avsnittet fortsätter med en beskrivning av 
företagens hållbarhetsarbete och om deras arbete har likheter eller skillnader jämfört med 
de teorier som ställts upp i referensramen. Avsnittet avslutas med en diskussion rörande 
vilket ansvar företag egentligen behöver ta för samhället. Nästkommande avsnitt berör 
företagens intressenter, vilka intressenter de har och om några anses ha större påverkan 
på företagens verksamheter än andra. Studien berör även i vilken utsträckning 
intressenterna influerar fallföretagens hållbarhetsarbete. Vi försöker i analysen 
sammankoppla företagens CSR-arbete med dess intressenter för att visa på 
intressenternas betydelse för ett lyckat hållbarhetsarbete. Avsnitt 5.3 och 5.4 i analysen 
berör Agenda 2030 och företagens samhällsansvar. Vi försökte utreda om företagen 
förändrat sin syn på samhällsansvar eller sitt ansvarsarbete till följd av Agenda 2030, samt 
se vilka likheter och skillnader som fanns mellan de olika företagens utsagor.  
 
Den analysmetod vi använt oss av har skett i tre steg; kodning, tematisering och till sist 
summering (Hjerm et al., 2014). Kodning, eller reduktion av data, innebär att det 
insamlade datamaterialet bearbetas och görs mer hanterbart. Målet är att reducera 
materialet till det som är relevant för studien (Hjerm et al., 2014). Precis som förklarat i 
avsnitt 2.5, transkriberade vi först hela intervjuerna för att sedan sammanfatta de delar 
som vi ansåg var av högsta relevans för studien (Hjerm et al., 2014). Genom att 
sammanfatta samtliga transkriberingar med samma struktur fann vi centrala begrepp som 
kunde kategorisera materialet (Hjerm et al., 2014). Vi sorterade sedan fallföretagens 
material under de kategorier som växt fram under kodningen, vilket av Hjerm et al. (2014) 
beskrivs som nästa steg i analysprocessen, tematisering. I takt med att nytt empiriskt 
material adderades gjordes nya kopplingar mellan kategorierna och mellan företagen. När 
empirisk mättnad uppstod och allt material var insamlat, bearbetat och sorterat började 
arbetet med att skriva en text som fångade helheten av samtliga fallföretag för att kunna 
dra slutsatser och koppla det empiriska materialet till teori. Det här ses av Hjerm et al. 
(2014) som det sista steget i analysprocessen, som handlar om att verifiera och dra 
slutsatser av det sammanfattade empiriska materialet i förhållande till teori. Genom att 
genomföra analysen enligt de tre stegen som Hjerm et al. (2014) beskriver säkerställs 
analysens kvalitet och röda tråd.  
 
2.7!Etiska!aspekter 
För att samhället, och individerna i samhället, ska kunna utvecklas behövs forskning av 
olika slag (Vetenskapsrådet, 2002). Enligt Vetenskapsrådet (2002) är 
individskyddskravet en grundläggande faktor som måste beaktas vid forskningsstudier. 
Individskyddskravet innebär att ingen individ får utsättas för skada eller kränkas under 
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studiens genomförande (Vetenskapsrådet, 2002). Att söka efter ny kunskap kommer 
därför att sättas i relation till de negativa konsekvenser som den nya informationen kan 
innebära för individen (Vetenskapsrådet, 2002). Forskningsprocessen blir därmed en 
balansgång mellan de fördelar som ny kunskap medför och de nackdelar som kan 
uppkomma av att integritetsskyddet för individer inte respekteras (Vetenskapsrådet, 
2002). Utefter individskyddskravet har Vetenskapsrådet (2002) utformat fyra 
grundläggande principer som ska beaktas vid forskningsstudier; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har i vår studie strävat 
efter att, så långt som det är möjligt, följa de principer som Vetenskapsrådet har satt upp. 
 
Enligt Bryman & Bell (2005) innebär informationskravet att forskaren ska informera 
deltagare i studien om studiens syfte och de moment som ingår i undersökningen. Vi har 
till de intervjupersoner som valts ut förklarat studiens syfte och hur empirin ska samlas 
in och behandlas i studien. Enligt samtyckeskravet, som innebär att deltagaren har vetskap 
om att medverkan är frivillig, informerade vi om hur intervjun skulle se ut och att deras 
medverkan var frivillig (Bryman & Bell, 2005). Deltagarna blev även informerade om att 
det insamlade materialet vid intervjun endast skulle användas till studiens ändamål, enligt 
nyttjandekravet (Bryman & Bell, 2005). För att säkerställa uppfyllelse av 
konfidentialitetskravet behandlades deltagarnas personuppgifter med sekretess, så att 
obehöriga ej fick tillträde till dem (Bryman & Bell, 2005). Förfrågan om ljudinspelning 
vid intervjun gjordes och i samband med förklaringen av studiens syfte informerade vi 
även deltagarna om att de hade möjlighet att vara anonyma i studien (Bryman & Bell, 
2005). 
 
2.8!Trovärdighet!och!kvalitet 
I kvantitativa studier hör man ofta begreppen reliabilitet och validitet, där koncepten 
syftar till trovärdigheten och kvaliteten på den studie som genomförts (Bryman & Bell, 
2005; Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt Bryman & Bell (2005) och Kvale & Brinkmann 
(2014) har begreppen inte lika stor spridning inom den kvalitativa forskningen, men är 
även här en viktig del av forskningsprocessen. Inom kvalitativ forskning anpassas dock 
begreppen, för att bättre passa den forskningsdesign som valts, och mindre vikt läggs till 
exempel på frågor som rör mätning (Bryman & Bell, 2005; Kvale & Brinkmann, 2014). 
Till exempel kommer kriterierna för att kunna tro på undersökningsresultaten vara 
annorlunda för en studie som syftar till att öka förståelse, än för en studie som genomförs 
för att utforska en ny lag (Merriam, 1994). Därmed kommer begreppen anpassas för att 
bättre tjäna syftet för studien och bättre passa den valda forskningsdesignen (Merriam, 
1994).  
 
2.8.1!Inre!validitet 
Merriam (1994) menar att den inre validiteten behandlar frågan om huruvida 
forskningsresultaten som uppkommer stämmer överens med verkligheten. Inom 
kvalitativ forskning syftar den inre validiteten på att beskriva hur trovärdigt ett resultat är 
(Merriam, 1994). Fokus ligger på att beskriva verkligheten utifrån hur individerna i 
samhället uppfattar den, även om deras uppfattning inte alltid stämmer överens med vad 
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som är sant (Merriam, 1994). Det som är viktigt för den kvalitativa forskaren är därför 
inte att presentera sanningen, utan att ge en ärlig bild av den intervjuades skildring av den 
(Merriam, 1994). Det finns ett antal olika strategier för att säkerställa den inre validiteten 
i en forskningsstudie (Merriam, 1994). 
 
För att säkerställa att den datainsamling som gjorts ska ses som trovärdig har vi använt 
oss av respondentvalidering, där återkoppling av våra resultat sker till de företag som 
ingått i studien (Bryman & Bell, 2005). Det här görs för att kunna säkerställa att det som 
återgivits i vår rapport stämmer överens med det som respondenterna berättat. 
Trovärdigheten kan även stärkas genom att redogöra för de val som gjorts inom ramen 
för studien (Merriam, 1994). Transparenskriteriet, även kallat kvalitetskriteriet, innebär 
att det i studiens text ska redogöras för vilka val som har gjorts under studiens gång och 
varför (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Det ska tydligt framgå för läsaren hur 
problemställningen har undersökts, samt motivering till val av datainsamlingsmetoder 
(Justesen & Mik-Meyer, 2011). För att ytterligare stärka studiens trovärdighet och 
kvalitet, enligt transparenskriteriet, redovisas våra val i metodavsnittet där till exempel 
forskningsstrategi och forskningsansats motiveras. 
 
2.8.2!Extern!validitet 
Enligt Merriam (1994) behandlar extern validitet frågan om huruvida 
forskningsresultaten är generaliserbara, och om de är tillämpliga i andra situationer än 
just den som undersöks. Kvalitativa studier innehar vanligtvis en hög inre validitet, 
medan den externa validiteten kan vara svår att åstadkomma, då målet för en fallstudie 
inte är att kunna generalisera till en population, utan att skapa en djupare förståelse för 
fenomenet i sig (Merriam, 1994). 
 
Inom ramen för vår studie är subjektiva uppfattningar centrala. Således är inte målet att 
kunna generalisera resultat i ett vidare perspektiv, utan att förstå de specifika företagens 
uppfattningar (Merriam, 1994). I flerfallsstudien kommer dock viss generalisering att 
kunna uppnås genom användandet av den korsanalys som vi beskriver i diskussionen om 
fallstudien. Merriam (1994) menar även på att viss generalisering kan uppnås genom 
uppfyllandet av transparenskriteriet, då läsaren har en bättre förutsättning att förstå 
resultatet om hen får följa forskningsprocessen. 
 
2.8.3!Reliabilitet 
Enligt Justesen & Mik-Meyer (2011) och Merriam (1994) handlar reliabilitet om i vilken 
utsträckning en undersökning skulle kunna utföras av en annan forskare. Hög reliabilitet 
innebär att sannolikheten att ett likvärdigt resultat skulle uppnås om en annan forskare 
utför samma undersökning är hög (Justesen & Mik-Meyer, 2011; Merriam, 1994). Inom 
kvalitativ forskning kan dock en hög reliabilitet vara svår att uppnå, då sådan forskning 
inriktar sig på individers tankar och känslor, vilka inte kan anses vara beständiga över tid 
(Merriam, 1994). Dock menar Merriam (1994) att genom att förstärka den inre 
validiteten, så kommer även reliabiliteten att öka. För att stärka reliabiliteten ser Kvale & 
Brinkmann (2014) transparenskriteriet som viktigt. För att kvalitetssäkra studiens 
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resultat och innehåll har intervjuerna genomförts i miljöer där respondenterna känt sig 
bekväma (Kvale & Brinkmann, 2014). Det här har eftersträvats vid såväl personliga 
intervjuer som vid Skype- och telefonintervjuer. Intervjuerna har planerats i förväg och 
även intervjufrågorna har skickats innan, för att intervjupersonen ska ha haft tid att tänka 
igenom frågorna och inte behöva stressa fram ett svar under intervjuns gång (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Datainsamlingens trovärdighet har stärkts genom att intervjuerna har 
spelats in, för att den information som framkommit inte skall missförstås eller försvinna. 
En risk som bör tas hänsyn till vid intervjuer är att respondenterna kan försöka försköna 
sanningen och få företaget att se bättre ut än vad det egentligen är. Men då syftet med 
studien är att undersöka intervjupersonernas tankar och upplevelser kan man inte, inom 
ramen för studien, ifrågasätta respondenternas uttalande. För att säkra trovärdigheten har 
vi istället försökt att kritiskt bedöma det resultat som genom studien framkommit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!

!

!

!

!

!
!



!

! 19!

3.!Teoretisk!referensram!
Den teoretiska referensramen kommer att behandla teorier som rör CSR och företagens 
intressenter. Utgångspunkten i den teoretiska referensramen är CSR. Hur begreppet 
definieras och vad arbetet med CSR ska innehålla. Vidare presenteras teorier om 
intressenter, vilka som påverkar företaget och i vilken utsträckning. Därefter presenteras 
hur ett företags CSR-arbete kan kopplas till dess intressentmodell. Kapitlet avslutas med 
en sammanfattning av teoretiska referensram och en presentation av den analysmodell 
som kommer att användas för att analysera det empiriska materialet. 
 
3.1!Corporate!Social!Responsibility 
Detta avsnitt kommer att beskriva några av de olika definitioner som finns av begreppet 
CSR och förklara hur olika forskare ser på begreppet. För att kunna undersöka vad som 
karaktäriserar svenska energiföretags CSR-arbete är det nödvändigt att först skapa en 
förståelse för betydelsen av begreppet CSR. När begreppets innebörd är klargjord kan 
CSR appliceras på fallföretagen och kopplingen mellan deras arbete och samhällsansvar 
kan identifieras. Även argument som talar för och emot CSR kommer att läggas fram. 
 
3.1.1!Definition!av!begreppet!CSR 
Enligt Carroll (1999) startade dialogen om samhällsansvarstagande redan under 1930-
talet. Den bok som anses vara startskottet för diskussionen kring Corporate Social 
Responsibility är Howard R. Bowens bok ”Social Responsibilities of the Businessman” 
från 1953 (Carroll, 1999). I sin bok utformade han den första initiala definitionen av CSR, 
vilken kan ses nedan (Bowen et al., 2013). 
 

"It refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those 
decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the 

objectives and values of our society” (Bowen, H., 1953, s. 6) 
 
Sedan Bowens (1953) initiala definition av CSR har många förklaringar av begreppet 
utvecklats. CSR definieras olika beroende på i vilken kontext begreppet används och på 
vem som använder det (Dahlsrud, 2006; Davis, 1973; Carroll, 1999). Då studien syftar 
till att beskriva företags CSR-arbete och förklara hur hållbarhetsarbetet har anpassats efter 
målen i Agenda 2030, anser vi att en förklaring av begreppet CSR är motiverat för vår 
studie. Det som många av definitionerna har gemensamt är att de anser att företaget har 
ett ansvar för det samhälle som det är verksamt i. Det som skiljer dem åt är hur långt de 
anser att det samhällsansvaret sträcker sig. 
 
Enligt Schwartz & Carroll (2003) kan företags samhällsansvar främst ses ur två olika 
synsätt. Det första, mer traditionella synsättet, anser att företags enda samhällsansvar är 
att maximera dess vinst enligt rådande lagar (Schwartz & Carroll, 2003). Inom det nyare 
synsättet ses inte företags samhällsansvar som endast ekonomiskt utan innefattas av ett 
större ansvar gentemot samhället, vilket kan sträcka sig bortom lagen (Schwartz & 
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Carroll, 2003). I ett försök att förena de två synsätten preciserade Carroll (1979) sin första 
definition av Corporate Social Responsibility: 
 

The social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical, and 
discretionary expectations that society has of organizations at a given point in time” 

(Carroll, 1979, s.500) 
 
På senare år har allt fler företag gått ifrån det mer traditionella synsättet på ansvar och 
anser sig ha ett större samhällsansvar än ett rent ekonomiskt (Grafström et al., 2015; 
Ottosson & Parment, 2016). EU-kommissionen1 (2017) definierar CSR enligt följande: 
”Företags ansvar för deras påverkan på samhället”. EU-kommissionen2 (2017) beskriver 
också att ansvarsfulla företag är de företag som gör mer än vad lagen kräver och frivilligt 
beaktar miljömässiga och sociala aspekter i sin dagliga verksamhet. 
 
Vi har i vår studie valt att använda oss av EU-kommissionens definition av CSR som 
innebär att ansvar går utöver det som lagen föreskriver. Det innebär att företag frivilligt 
tar miljömässigt och socialt ansvar för samhället, simultant med det ekonomiska ansvaret. 
Det frivilliga samhällsansvaret beskrivs även av Grankvist (2009) som centralt i ett 
företags CSR-arbete. Att vår definition av CSR går i linje med EU-kommissionens 
definition innebär att vi ser på företags samhällsansvar enligt det nyare synsättet, där 
ansvar ses som mer än ekonomiskt. Då vi ser Agenda 2030 som en målsättning för hur 
företag ska arbeta med CSR-frågor, kommer det frivilliga ansvaret att spela stor roll för 
uppfyllandet av målen. Vilket ansvar företag faktiskt måste ta för det samhälle de verkar 
i är i dagsläget inte definierat i lagrum, varför det frivilliga ansvaret blir centralt för att nå 
målen i Agenda 2030. 
 
3.1.2!Förklaring!av!begreppet!CSR 
Carroll (1991) utvecklade sin egen definition av begreppet CSR där han uttryckte att 
företag har ett större samhällsansvar än ett rent ekonomiskt, där det enda ansvaret är att 
maximera vinsten. För att förklara och tydliggöra företags samhällsansvar skapade han 
en modell som visade de olika typer av ansvar ett företag bör ta (Carroll, 1991). Carrolls 
pyramid har använts av ett antal forskare inom CSR och blivit en allmänt erkänd modell 
(Schwartz & Carroll, 2003). För att illustrera de olika ansvaren av CSR valde Carroll 
(1991) att skapa en pyramid med fyra olika domäner; ekonomiskt, juridiskt, etiskt och 
filantropiskt ansvar.  
 



!

! 21!

 
Figur 1. Egen bearbetning av Carrolls (1991) CSR-pyramid 

 
I botten ses det ekonomiska ansvaret som följs av det juridiska, det etiska och överst det 
filantropiska (frivilliga) ansvaret (Carroll, 1991). Ekonomiskt och juridiskt ansvar 
förklarar Carroll (1991) som strikta krav, medan det etiska ansvaret är förväntat och det 
filantropiska ansvaret ses som önskvärt. 
 
Ekonomiskt ansvar 
I första hand har företag ett ekonomiskt ansvar. Det ekonomiska ansvaret ser Carroll 
(1991) även som ett socialt ansvar eftersom syftet med företag är att förse samhället med 
produkter och tjänster till ett rimligt pris. Ett rimligt pris ska i samhällets ögon motsvara 
det värde som produkten eller tjänsten innehar samtidigt som företaget kan generera vinst 
(Carroll, 1991). Företag som går med vinst är en viktig tillväxtmotor för samhället, 
samtidigt som utvecklingen har medfört ett tydligare fokus mot ren vinstmaximering 
(Carroll, 1991). Den hårda konkurrens som präglar många globala marknader bevisar hur 
viktig företagens ekonomiska ansvar är (Carroll & Buchholtz, 2008). 
 
Juridiskt ansvar 
Enligt Carroll (1991) förväntas företagen inte endast agera ur ett vinstperspektiv utan 
även följa de lagar och regler som stiftats. Att agera inom lagrum är enligt Carroll (1991) 
en del av det “sociala kontrakt” som existerar mellan företag och samhälle. Carroll & 
Buchholtz (2008) beskriver juridiskt ansvar som “kodifierad etik” och menar att det som 
skiljer juridiskt ansvar från etiskt ansvar är att de etiska normerna är lagstadgade. Vidare 
är inte lagar tillräckliga för att upprätthålla företagens beteende så som det förväntas av 
samhället (Carroll & Buchholtz, 2008). Samhällsutvecklingen är ständig och nya problem 
dyker hela tiden upp som påverkar företagsetik, som till exempel e-handel och 
genmodifierad mat (Carroll & Buchholtz, 2008). Lagen kan omöjligt adressera alla de 
etiska normer som förväntas av samhället och därför har de mest grundläggande 
kodifierats genom lag (Carroll & Buchholtz, 2008). 
 
Etiskt ansvar 
Enligt Carroll (1991) innebär etiskt ansvar att företag ska följa de etiska normer som 
existerar bortom lagar och regler i samhället. Således ska företag uppnå de förväntningar 
och standarder som finns för att de ska ses som rättvisa och moraliska i samhällets ögon 
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(Carroll, 1991). Nya etiska normer ligger ofta till grund för framtidens lagar eftersom 
lagar är en reflektion av vad samhället ser som rätt och fel (Carroll, 1991). Ett exempel 
på etiskt ansvar som till viss del övergått till juridiskt ansvar är miljö och mänskliga 
rättigheter, till följd av de rörelser som driver frågorna framåt och skapar nya normer 
(Carroll, 1991). Carroll (1991) menar att företagens utmaning är att vara flexibla och 
kunna anpassa sig till ny etik och moral. I det etiska ansvaret ingår även att se till att 
företagets strategi inte går emot miljömässiga eller sociala normer (Carroll, 1991). 
 
Filantropiskt ansvar 
Den sista kategorin i Carrolls (1991) pyramid innebär att företag på något sätt bidrar till 
samhället utöver vad som krävs eller förväntas. Skillnaden mellan etiskt ansvar och 
filantropiskt ansvar är att det sistnämnda inte är en förväntan från samhället utan snarare 
något önskvärt (Carroll, 1991). Carroll (1991) menar att det är det här ansvaret som gör 
ett företag till en “god samhällsmedborgare”. Det kan till exempel vara att företaget ger 
tillbaka till samhället genom donationer, eller gör val som gynnar samhället eller miljön 
framför det val som genererar störst vinst (Carroll, 1991). Ytterligare ett exempel på 
filantropiskt ansvar är att företagets medarbetare uppmuntras att delta i 
välgörenhetsarbete med företaget (Carroll, 1991). Carroll (1991) menar att filantropiskt 
ansvar inte är nödvändigt för ett företags överlevnad men att det är högst önskvärt av 
samhället.  
 
På grund av pyramidens uppbyggnad är det vissa som har uppfattat modellen som att det 
råder en hierarkisk ordningsföljd mellan de olika ansvaren. Där det filantropiska ansvaret 
är det ansvar som alla företag strävar efter, medan det ekonomiska ansvaret inte skulle 
ses som lika viktigt (Schwartz & Carroll, 2003). Då pyramiden inte ska ses som en 
hierarkisk ordningsföljd valde Schwartz & Carroll (2003) att utveckla modellen för att 
göra betydelsen av de olika ansvaren tydligare. För att på ett enklare, och mer 
lättförståeligt sätt, illustrera att inget ansvar är viktigare än det andra och att de olika 
ansvaren samspelar med varandra skapade författarna ett venndiagram. Diagrammet 
kallar de för “The Three Domain Model” (Schwartz & Carroll, 2003). I den nya modellen 
finns det filantropiska ansvaret inte med då författarna valt att ta bort det. Schwartz & 
Carroll (2003) motiverar valet att ta bort det frivilliga ansvaret med att det finns 
underliggande i både det etiska och ekonomiska ansvaret. Där ligger ansvaret för att 
kunna spegla de olika motiv som finns för att utföra diverse filantropiska aktiviteter 
(Schwartz & Carroll, 2003). För att bli ett framgångsrikt företag menar Schwartz & 
Carroll (2003) att företag bör eftersträva att ta beslut som kan motiveras utifrån alla de 
tre ansvarsdimensionerna. 
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Figur 1. Egen bearbetning av Carrolls 
(1991)  

Figur 2. Egen bearbetning av Schwartz 
& Carrolls (2003) “The Three-domain 
model” 

 
Ett annat vanligt sätt att dela upp CSR på är i ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar 
(Elkington, 1994; Grankvist, 2009). Elkington (1994) försökte att förenkla CSR-
begreppet genom att skapa en så kallad “Triple bottom line” där de tre dimensionerna 
verkar i symbios. Han skapade modellen för att företag lättare skulle kunna ta till sig 
begreppet CSR och använda sig av det i praktiken (Elkington, 1994). 
 
Enligt Grankvist (2009) finns ytterligare en dimension utöver de tre nuvarande 
ansvarsområdena, vilken han benämner etiskt ansvarstagande. Dimensionen inbegriper 
hur individer agerar i olika situationer och deras beslutsprocess (Grankvist, 2009). Det 
etiska ansvarstagandet utgår från individens moral och moralen är det som hjälper 
individen att fatta beslut som hen anser är det bästa för samhället i stort (Grankvist, 2009). 
Den ekonomiska dimensionen beskriver att målet med företagsverksamhet ska vara att 
tjäna pengar och medför att företaget försäkrar sig om långsiktig överlevnad och 
värdeskapande för dess aktieägare (Grankvist, 2009). Det miljömässiga ansvarstagandet 
innebär att företagets verksamhet drivs på ett sätt som, på lång sikt, har en så liten negativ 
påverkan på jorden och dess resurser som möjligt (Grankvist, 2009). Socialt 
ansvarstagande omfattar det ansvar ett företag har gentemot sina intressenter, anställda, 
leverantörer och kunder (Grankvist, 2009). För att på lång sikt kunna vara ett hållbart 
företag behöver de olika dimensionerna samspela med varandra och lika mycket vikt bör 
läggas på varje dimension (Grankvist, 2009). 
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Figur 3. Egen bearbetning av Grankvists (2009) CSR-modell 

 
Vi anser, i likhet med Schwartz & Carroll (2003) och Grankvist (2009), att samspel 
mellan de tre perspektiven måste råda för att företaget ska kunna bli hållbart på lång sikt. 
Under studiens intervjuer kommer vi att att särskilja på de olika ansvarsområdena för att 
de ska kunna jämföras. Utifrån de likheter och skillnader som uppkommer ämnar vi 
försöka skapa oss en helhetsbild av vad respondenten anser att CSR inbegriper och hur 
de upplever företagets CSR-arbete idag. Då vår studie syftar till att förstå hur 
energiföretag arbetar för hållbar utveckling anser vi det berättigat att först undersöka hur 
företagen i dagsläget ser på begreppet CSR och om definitionerna skiljer sig mellan 
företagen. Det blir även intressant att undersöka om synen på samhällsansvar har 
förändrats efter Agenda 2030s införande och om det har påverkat företagens arbete för 
hållbar utveckling. 
 
3.1.3!För!och!emot!CSR 
Begreppet CSR har varit diskuterat och omdebatterat av forskare sedan dess uppkomst 
(Okpara & Idowu, 2013). För att förstå båda sidorna av myntet presenteras nedan en 
sammanfattning av relevanta argument för och emot CSR. Studien ämnar undersöka ifall 
företagen själva anser sig ha ett ansvar för samhället de verkar i och i sådana fall vad 
som motiverar företaget att ta samhällsansvar. Är det ett egenintresse som motiverar 
företaget eller är det externa påtryckningar som leder till att företaget tar 
samhällsansvar? På så sätt kan vi förstå varför eller varför inte svenska energiföretag 
arbetar med CSR i en viss utsträckning. 
 
Därför bör företag ta samhällsansvar 
Många av argumenten för CSR grundar sig i att företagsansvar på lång sikt gynnar 
företaget ekonomiskt (Carroll & Shabana, 2010; Okpara & Idowu, 2013), vilket kan 
kopplas till Grankvists (2009) CSR-modell och den ekonomiska dimension som han 
beskriver. CSR bör på så sätt ligga i företagets egna intresse (Carroll & Shabana, 2010; 
Davis, 1973; Okpara & Idowu, 2013).  
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Ett annat argument till varför företag bör arbeta med CSR är enligt Bernstein (2000) för 
att civilsamhället kräver det. Civilsamhället är i större utsträckning än tidigare upplyst 
om sociala och miljömässiga frågor och ställer därför högre krav på företag att ta 
samhällsansvar (Bernstein, 2000). Kraven från civilsamhället blir därför till en motivation 
för företagen att arbeta med den sociala dimensionen i Grankvists (2009) CSR-modell. 
Tron på att företag inte endast bör verka för att skapa vinst, utan även för att göra gott för 
samhället, är något företag inte kan blunda för (Bernstein, 2000). På så sätt har CSR växt 
fram ur civilsamhällets efterfrågan på långsiktighet i företag (Löhman & Steinholtz, 
2003; Porter & Kramer, 2011; Van Marrewijk, 2003). En märkbart hög vinstmarginal kan 
enligt Carroll & Shabana (2010) sända fel signaler till företagets intressenter som 
indikerar att de exploaterar samhället för att gynna företagets ägare. Det kan skapa en 
misstro hos kunder och andra intressenter (Carroll & Shabana, 2010). Enligt Okpara & 
Idowu (2013) kräver även ägare att företag ska agera etiskt. Kraven från ägare borde 
enligt Okpara & Idowu (2013) ses som en möjlighet för företaget snarare än en 
begränsning. Genom att implementera CSR-program och andra hållbarhetsinitiativ som 
går i linje med företagets strategi kan de differentiera sig och vinna konkurrensfördelar 
(Okpara & Idowu, 2013). I likhet med Okpara & Idowu (2013) menar Grankvist (2009) 
att genom att fokusera på samtliga dimensioner av CSR konkurrensfördelar att uppnås, 
som i sin tur gynnar den ekonomiska dimensionen av hållbarhet.  
 
Argument för CSR menar att vinstmaximering inte ska vara det enda legitima målet för 
företag (Fredrick, 1994). Enligt Fredrick (1994) har företag ett ansvar i samhället som 
sträcker sig bortom företagets ägare, lagrum och kontrakt. Således kan företag själva ta 
på sig sitt sociala ansvar eller så kan det påtvingas dem (Fredrick, 1994). Genom att 
företagen frivilligt tar på sig ansvar kan näringslivet undvika fler lagar och restriktioner 
av marknaden som i sin tur är kostsamma och minskar flexibiliteten hos företag (Davis, 
1973; Carroll & Shabana, 2010). Att arbeta proaktivt med CSR är mer resurseffektivt än 
att rätta till sociala och miljömässiga problem efter de har uppstått (Carroll & Buchholtz, 
2008). Enligt Davis (1973) är det därför till allas fördel att samhällsproblem åtgärdas 
innan de växer sig för stora och omfattande för företagen att hantera. 
 
Ytterligare ett argument till varför företag bör ta samhällsansvar är att det kan sänka 
kostnaderna för företaget (Berman et al., 1999). Att se över resursanvändandet ur ett 
miljöperspektiv kan få företaget att finna smarta lösningar som både är mindre 
resurskrävande och mindre kostsamma (Berman et al., 1999). Utifrån Grankvists (2009) 
CSR-modell berör resurseffektivisering både den ekonomiska och miljömässiga 
dimensionen, då miljösmarta lösningar kan bädda för minskade kostnader. Argumentet 
att CSR kan bidra till minskade kostnader har enligt Carroll & Shabana (2010) fått ökad 
tyngd och erkännande hos företagsledare. 
 
”The firm which is most sensitive to its community needs will as a result have a better 
community in which to conduct its business” (Davis, 1973, s.313). Med detta citat menar 
Davis (1973) att både samhället och företaget förbättras av CSR. Även Okpara & Idowu 
(2013) anser att CSR är gynnsamt för både företaget och samhället det verkar i, och de 
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ser CSR som en ”win-win-situation”. Samhället förbättras när företaget anställer 
människor vars levnadsstandard höjs. Företagen förbättras när människor spenderar och 
konsumerar mer. På samma sätt kan ett företags CSR-program förbättra samhället genom 
till exempel kunskapsspridning och samhällets utbildning, vilket kan hjälpa företag att 
hitta mer attraktivt humankapital (Okpara & Idowu, 2013). Således menar Okpara & 
Idowu (2013) att CSR har en betydande mening i kretsloppet som är det lokala samhällets 
ekonomi. 
 
Okpara & Idowu (2013) diskuterar även argumentet om legitimitet och anseende. 
Argumentet grundas i att företag med ett bra rykte kan vinna konkurrensfördelar som 
sedan leder till ekonomiska resultat (Okpara & Idowu, 2013). Carroll & Shabana (2010) 
instämmer och menar att företagets rykte och trovärdighet kan stärkas av ett bra CSR-
arbete. 
 
Därför bör företag inte ta samhällsansvar 
Den kanske mest kände motståndaren till CSR är Milton Friedman. Friedman beskriver, 
i sin uppmärksammade artikel i New York Times, att företagets sociala ansvar är att öka 
dess vinster och vinstmaximera, inte att ta ansvar för samhället och miljön då det är något 
som endast individer är kapabla till (Friedman, 1970). Davis (1973) håller delvis med 
Friedman när han påstår att företagsledare inte alltid är de som är mest lämpade för att 
utföra samhällsnyttiga funktioner. Utförandet kan bli bristfälligt eftersom de saknar den 
kompetens som behövs för att ta samhällsorienterade beslut (Davis, 1973). Vi håller med 
Preston & Post (1975) som motsätter sig Davis (1973) och Friedman (1970) och hävdar 
att inkompetens inte är en anledning att avsäga sig samhällsansvar och blunda för sociala 
och miljömässiga problem. Det kan dock diskuteras vad som är mest effektivt. 
Argumenten för CSR påstår att ett proaktivt CSR-arbete förhindrar fler lagar och 
restriktioner av marknaden (Davis, 1973; Carroll & Shabana, 2010). Argument mot CSR 
hävdar dock att de sociala problem som uppkommer inte bör tynga företag (Friedman, 
1970). Om det fria marknadssystemet inte kan lösa problemet är det enligt Friedman 
(1970) upp till staten att genom lagstiftning och reglering av marknaden lösa problemet. 
 
Davis (1973) menar att företag redan har tillräckligt stor makt och att CSR skulle ge 
företagen ytterligare makt, en social makt. Argumentet är något otydligt och vi hävdar att 
Davis säger emot sig själv när han påstår att CSR ger företagen oönskad makt. Detta 
eftersom han även hävdar att företag proaktivt bör ta samhällsansvar för att undvika lagar 
och regler som skulle förminska företagens makt (Davis, 1973). 
 
Det bör tas i beaktning att många av de argument som i teorin motsätter sig CSR lades 
fram för en ansenlig tid sedan (Carroll & Shabana, 2010). Senare argument mot CSR talar 
mer om dess misslyckande att förbättra sociala och miljömässiga villkor och pekar på 
förändringar som skulle förbättra CSR. 
 
Enligt Visser (2015) har CSR hittills misslyckats med sina mål att förbättra sociala, 
miljömässiga och etiska förhållanden i världen. Han hävdar att det är hög tid för en 
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revolution av CSR där företagande måste förändra sitt syfte i grunden för att det ska ge 
en effekt. Företag som existerar med syftet att skapa vinst åt sina ägare måste förändra 
företagets syfte till att tjäna samhället genom produkter och tjänster som inte har negativ 
inverkan på samhälle eller miljö (Visser, 2015). Dock frågar sig Visser (2015) om det kan 
existera ett ekonomiskt system som inte är baserat på girighet då det är så djupt integrerat 
med modernt företagande. 
 
Porter & Kramer (2011) hävdar också att CSR har misslyckats och är i behov av en 
revolution. Eftersom företag arbetar med CSR på grund av externa påtryckningar från 
omgivningen ger det inte ett önskat resultat (Porter & Kramer, 2011). Istället myntar de 
begreppet Creating Shared Value (CSV) där företag likt i Vissers (2015) vision skapar 
ekonomiskt värde genom samhällsnyttiga ändamål. 
 
Henderson (2009) går emot att CSR ska appliceras lika på alla företaget oavsett storlek 
och land. Han har en mer extrem position och ser näringslivets ökade acceptans av CSR 
som oroväckande. Henderson (2009) påstår att läran om CSR ger en felaktig bild av 
verkligheten och att CSR i själva verket kan göra mer skada än nytta för både företag och 
samhälle. Att vi fortsatt borde se företag som tillväxtmotorer och inte 
välgörenhetsorganisationer (Henderson, 2009). Vidare menar Henderson (2009) att 
kopplingen mellan företagens ökade makt och deras ökade ansvar saknar grund eftersom 
CSR för företag vanligtvis innebär ökade kostnader och försämrade resultat. 
 
Med ovanstående argument för och emot CSR finns det ingen självklar ståndpunkt för 
företag gällande CSR. Vissa hävdar att det ligger i företagens egna intresse att arbeta med 
CSR, medan andra menar att samhällsansvar omöjligt kan ge ett förbättrat ekonomiskt 
resultat. Eftersom ansvaret för hållbar utveckling i hög grad är frivilligt kompliceras 
frågan om vem som bär det faktiska ansvaret. Vi ansluter oss till förespråkarna av CSR i 
diskussionen vi fört kring samhällsansvarets fördelar och nackdelar. Vi anser att företag 
bör ta samhällsansvar för att överleva på lång sikt och för att vara konkurrenskraftiga. Vi 
är av uppfattningen att CSR-arbete gynnar företagets egna verksamhet men även 
samhället i stort, vilket totalt sett ger en högre nytta än kostnad. 
 
För att koppla samman de argument som talar för att arbeta med CSR och de olika 
dimensionerna som Grankvist (2009) presenterar i sin CSR-modell, kommer vi vid sidan 
av varje argument i tabellen nedan att presentera en miniatyr av Grankvists (2009) CSR-
modell. Detta görs för att visa på vilken eller vilka dimensioner av hållbarhet som 
argumentet hör till. Den eller de dimensioner som berörs av argumentet är mörklagda. 
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Tabell 1. Tabell över argumenten som talar för och emot CSR 

För CSR Emot CSR 

Gynnar företaget 
ekonomiskt på lång 
sikt 

Endast individer är kapabla till 
att ta ansvar för samhället och 
miljön 

Civilsamhället kräver 
att företag ska ta 
samhällsansvar  

Företag saknar den kompetens 
som behövs för att ta 
samhällsorienterade beslut 

CSR ger 
konkurrensfördelar 
genom differentiering 

CSR-arbete förbättrar inte 
samhället 

Genom CSR och 
frivilligt ansvar kan 
företag undvika lagar 
och restriktioner som 
är kostsamma och 
minskar flexibiliteten 
hos företagen  

Språkbarriärer och osäkerhet 
kring CSR-begreppets betydelse 
och innebörd 
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Företagets rykte och 
trovärdighet stärks av 
ett bra CSR-arbete  

Förändring av CSR-arbetet 
måste ske för att få önskat 
resultat 

CSR kan sänka 
kostnaderna för 
företaget samtidigt 
som företaget blir mer 
miljövänligt  

CSR är ett för generellt begrepp 
för att kunna användas av 
företag 

CSR är en ”win-win-
situation” för 
samhälle och företag  

Dagens ekonomiska system är 
byggt på girighet 

 
3.2!Intressentmodellen 
För att undersöka vad som influerar energiföretagens hållbarhetsarbete inleds detta 
avsnitt med en redogörelse av begreppet intressent. Vidare kommer forskning gällande 
primära och sekundära intressenter redogöras, då vi vill undersöka ifall några av 
intressenterna påverkar företaget i större utsträckning än andra. Till sist kommer 
avsnittet att beskriva kopplingen mellan CSR och intressentmodellen. Vi menar att det är 
av betydelse för studien att se om intressenterna influerar företagets hållbarhetsarbete 
och ifall företaget tar hänsyn till de förväntningar som intressenterna i så fall har på det 
arbetet. 
 
Enligt Freeman (1984) introducerades begreppet intressent för första gången 1963 av 
Stanford Research Institute4. De definierade begreppet intressent som “those groups 
without whose support the organization would cease to exist” (SRI, 1963 ur Freeman, 
1984, s.31). De ursprungliga intressenterna som sattes i relation till företaget var ägare, 
anställda, kunder, leverantörer, långivare och samhället (Freeman, 1984). Syftet med 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Numera SRI International Inc. 
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konceptet var att påvisa att aktieägarna inte var den enda gruppen med intresse i företaget 
och som företaget behöver förhålla sig till (Freeman, 1974). Även Taylor (1971, ur 
Freeman, 1984) hävdade att ägarnas betydelse skulle minska och att övriga intressenter 
skulle få ett ökat inflytande på företaget.  
 
Intressentmodellen skapades av Edward R. Freeman (1984) som ett sätt för företaget att 
få en bättre förståelse för sin omvärld. Modellen beskriver alla de intressenter som har ett 
intresse i företaget. Han definierar en intressent som: ”any group or individual who can 
affect or is affected by the achievement of the organization’s objectives” (Freeman, 1984). 
I modellen sätter Freeman (1984) intressenterna i relation till företaget för att illustrera 
hur de påverkar, och påverkas av, varandra. Vidare menar Freeman (1984) att 
intressentmodellen ser olika ut beroende på vilket företag som är utgångspunkt för analys. 
 

 
Figur 4. Egen bearbetning av Freemans (1984) intressentmodell 

 
Freeman (1984) menar att det är nödvändigt för företag att hantera relationerna till sina 
intressenter på ett handlingsorienterat sätt. Det här fenomenet kallar han för “Stakeholder 
Management” (Freeman, 1984). Ett företag som inte har identifierat sina intressenter eller 
saknar förståelse för dem har en sämre förmåga att hantera deras påverkan på företaget 
(Freeman, 1984). Därför är det även viktigt för företagets långsiktiga överlevnad att inte 
enbart tillfredsställa enstaka intressenter utan att se till flera intressenters behov 
(Freeman, 1984). 
 
Clarkson (1995, s.106) anser att intressenter “are persons or groups that have, or claim, 
ownership, rights, or interests in a corporation and its activities, past, present or future”. 
Han menar att dessa rättigheter eller intressen kan vara juridiska eller moraliska, 
individuella eller kollektiva. Han menar vidare att chefer inte längre endast kan hållas 
ansvariga för att maximera vinsten i företaget, utan att de även måste ta hänsyn till och 
arbeta för andra intressenters intressen (Clarkson, 1995). När intressenter har 
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gemensamma intressen eller rättigheter kan de klassificeras att tillhöra samma grupp, 
såsom anställda, kunder, aktieägare och så vidare (Clarkson, 1995). 
 
Clarkson (1995) ser intressenterna i två grupper: de primära och de sekundära 
intressentgrupperna. De primära intressenterna är sådana företaget inte skulle överleva 
utan (Clarkson, 1995). Som de primära intressenterna ses aktieägare, investerare, 
anställda, kunder och leverantörer, tillsammans med vad Clarkson (1995) definierar som 
den publika intressentgruppen: regeringar och samhällen. De sekundära intressenterna 
definierar Clarkson (1995) som dem som har inflytande på eller påverkar, eller som 
influeras eller påverkas av, företaget. Dessa intressenter är dock inte engagerade i 
transaktioner med företaget och är inte nödvändiga för företagets överlevnad. 
 
Precis som Freeman (1984) anser vi att för att företaget ska ha chans att överleva på lång 
sikt måste det kunna identifiera sina olika intressenter och skapa en förståelse för hur 
dessa aktörer påverkar och påverkas av företaget. Dock menar vi, i enlighet med Clarkson 
(1995), att en del intressentgrupper kan ses som mer nödvändiga för företagets långsiktiga 
överlevnad. Därför anser vi att det är viktigt att undersöka ifall företag inom energisektorn 
själva anser att de påverkar, och påverkas av, sina intressenter. Även hur företagen i 
sådana fall arbetar med de förväntningar som intressenterna har på företagens 
hållbarhetsarbete. Vidare ämnar vi att undersöka om fallföretagen själva anser att de 
påverkas av Agenda 2030 och bidrar till dess måluppfyllelse. 
 
Jensen (2001) diskuterar i sin artikel intressentmodellen och hur den kan kopplas till 
värdemaximering i företag. Han menar att intressentteorin innebär att ”managers should 
make decisions as to take account of the interests of all the stakeholders in a firm” 
(Jensen, 2001, s.299). Som intressenter inkluderar Jensen (2001) finansiella 
fordringsägare, anställda, kunder, samhällen, och stater. Den brist han ser hos 
intressentmodellen är att den inte inbegriper hur chefer ska göra nödvändiga avvägningar, 
och välja, mellan intressenternas olika och ofta konkurrerande krav (Jensen, 2001). Utan 
information om hur dessa val ska gå till, kan chefer inte hållas ansvariga för de beslut 
som hen tar och därför inte stå ansvariga om beslut leder till ödesdigra konsekvenser eller 
enbart gynnar chefens egna position i företaget (Jensen, 2001). 
 
Vi är av den uppfattningen, precis som Jensen (2001), att avvägningar och val mellan 
olika intressenters mål och förväntningar kommer att vara nödvändigt under olika 
perioder av företagets levnadstid. Det vi kommer att undersöka är om företag inom 
energibranschen gör avvägningar som innebär att FNs mål och förväntningar på företaget, 
i och med Agenda 2030, är av prioritet för dem. 
 
3.2.1!Intressentmodellen!och!CSR 
Carroll (1991) menar att det finns en naturlig koppling mellan CSR och företagets 
intressenter. Löhman & Steinholtz (2003) hävdar att företag inte kan ta samhällsansvar 
utan att interagera med omvärlden och därmed deras intressenter. Detta eftersom 
företagets samhällsansvar definieras och utvecklas i samverkan med företagets 
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intressenter (Löhman & Steinholtz, 2003). Därför vill vi i vår studie undersöka företagens 
relation till deras intressenter och deras påverkan på företagen. På så sätt kan vi se vilka 
yttre faktorer som påverkar företagens CSR-arbete och det samhällsansvar som de tar. 
 
Enligt Grafström et al., (2015) omformas ständigt innebörden och innehållet av CSR 
utefter vilka aktörer som arbetar med socialt och miljömässigt ansvar. De senaste åren 
har antalet aktörer som engagerar sig i CSR ökat kraftigt (Grafström et al., 2015). Med 
aktörer menar Grafström et al. (2015) inte bara företag utan även stater, 
intresseorganisationer, konsulter, kunder, standardiserare och medier som alla kan vara 
intressenter i en intressentmodell. 
 
Eftersom företagens samhällsansvar är högst situationsanpassat behöver företag förstå 
vilka krav som ställs på dem i en given situation (Grafström et al., 2015; Phillips, 2003). 
Företag kunna identifiera sina intressenter och skapa en förståelse för deras intressen i 
syfte att bygga relationer till dem (Grafström et al., 2015). I studiens fall verkar företagen 
i energibranschen där merparten av bolagen är kommunalt ägda, vilket sätter dem i en 
särskild situation. Forskare är eniga om att intressent-definitionen är en viktig del av CSR-
arbetet och att den många gånger inte görs tillräckligt tydligt (Carroll, 1991; Phillips, 
2003; Löhman & Steinholtz, 2003). Allt för ofta skapar företaget en uppfattning av deras 
intressenter enbart utifrån interna analyser och Phillips (2003) förespråkar mer direkt 
kontakt mellan intressenter och företag. Det skulle gynna både företaget och 
intressenterna då bättre information leder till bättre beslut (Phillips, 2003). Vi vill därför 
undersöka om företagen tydligt har identifierat intressentgrupper i sina respektive 
intressentmodeller, för att kunna urskilja om fallföretagen är medvetna om vilka grupper 
som influerar dem och vilken påverkan de har på företagens CSR-arbete. 
  
Intressentmodellen beskriver de dynamiska processer som pågår mellan företaget och 
dess intressenter (Grafström et al., 2015). Den visar även att företaget aldrig agerar i 
"ensamhet". Grafström et al. (2015) menar att det inte bara är viktigt att analysera 
företagets relation till dess intressenter utan även intressenternas relation till varandra. 
Genom en utvecklad modell av den klassiska intressentmodellen av Freeman från 1984 
inkluderar de även relationerna mellan intressenterna (Grafström et al., 2015). Detta för 
att bättre kunna visa dynamiken i företagens omvärld och förstå hur intressenterna 
påverkar varandra (Grafström et al., 2015). 
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Figur 5. Egen bearbetning av Grafström et al. (2015) utvecklade intressentmodell 

 
Intressenter kan vara mer eller mindre viktiga beroende på tid och rum (Grafström et al., 
2015; Phillips, 2003). Till skillnad från Freeman (1984), Löhman & Steinholtz (2003) 
och Phillips (2003) menar Grafström et al. (2015) att det inte går att dela in intressenter i 
primära och sekundära intressenter. Vidare hävdar Grafström et al. (2015) att nutidens 
dynamiska omvärld kan göra att intressenter som inte ses som legitima för företaget 
snabbt kan förändras och påverka företaget drastiskt. Sociala medier och globaliseringen 
har skapat en oförutsägbarhet, där en opinionsbildare som till synes saknar inflytande kan 
få internationell spridning på mycket kort tid (Grafström et al., 2015). Därför bör alla 
intressenter tas på största allvar gällande ansvarsfrågor enligt Grafström et al. (2015). 
Utifrån teorin om primära och sekundära intressenter kommer vi att undersöka om 
företagen prioriterar några av sina intressenter som viktigare än andra och varför vissa i 
så fall har större inflytande. 
 
Samtidigt framhäver Phillips (2003, s.120) Clarksons uttalande från 1994: ”Stakeholder 
theory should not be used to weave a basket big enough to hold the world’s misery”. 
Philips (2003) menar att intressentmodellen inte är gjord för att visa på en moralisk 
helhetsteori, utan på de specifika rättvisa utbyten och moraliska skyldigheter mellan 
företaget och intressenterna. 
 
Med fler intressenter som engagerar sig i CSR följer ett ökat tryck på företag att ta ansvar. 
Företag blir idag ständigt granskade av olika intressenter (Grafström et al., 2015). Därför 
är det intressant inom ramen för studien att undersöka om företagen känner av en ökad 
press från sina intressenter att ta samhällsansvar. Intresseorganisationer, statliga 
organisationer och medier har traditionellt setts som sekundära intressenter i 
intressentmodellen (Grafström et al., 2015). På grund av deras centrala roll i att driva 
frågan om företagens sociala ansvar har de givits ett större utrymme som intressenter 
(Grafström et al., 2015). 
 



!

! 34!

FNs arbete med att belysa företagsansvar och hållbarhet har gett intresseorganisationer 
en ökad legitimitet i intressentmodellen (Grafström et al., 2015). På så sätt samarbetar 
intressenter och tar hjälp av varandra för att stärka sitt inflytande på företag (Grafström 
et al., 2015). Det blir vanligare och vanligare med samordnade events så som seminarier, 
forum och konferenser där olika typer av intressenter möts för att diskutera ämnen som 
CSR och hur kollektiva krav kan ställas på företag (Grafström et al., 2015). Agenda 2030 
kan ses som ett exempel på en sådan insats från FN att stimulera företag till att arbeta mer 
med CSR utan att använda tvingande lagstiftning. Enligt Grafström et al. (2015) har fler 
och fler företag lämnat en reaktiv roll i intressentmodellen för att arbeta mer proaktivt 
med CSR. 
 
Löhman & Steinholtz (2003) tar upp hållbarhetsredovisning som ett svar på de ökade 
kraven på företag att lämna information. En hållbarhetsredovisning, där företagets 
resultat i ekonomiskt, socialt och miljömässigt hänseende görs offentligt, är ett viktigt 
informationsverktyg för företagets intressentrelationer (Löhman & Steinholtz, 2003). 
Författarna hävdar att Milton Friedmans gamla devis “the business of business is 
business” som innebär att företag fokuserar på endast göra det de är bra på har tappat sin 
innebörd. Idag kräver intressenter att företag tydligt ska visa sina värderingar och vad de 
står för, och kanske är det just det som är nutidens ”business” (Löhman & Steinholtz, 
2003). Förutsättningen för att företagets aktiviteter ska genomsyras av ett CSR-perspektiv 
är att intressenterna vet om och förstår vad det innebär för företaget (Löhman & 
Steinholtz, 2003). 
 
För att kunna förstå svenska energiföretags CSR-arbete måste vi förstå företagens 
samspel med sina intressenter. Med hjälp av en intressentmodell kan vi analysera hur 
företagen uppfattar sina intressenter och hur de påverkar, och påverkas av, företagets 
arbete för hållbar utveckling. 
 
3.3!Sammanfattning!av!teoretisk!referensram!och!analysmodell 
CSR är som utgångspunkt för studien hjärtat i den teoretiska referensramen och i 
analysmodellen. För att kunna besvara studiens syfte och undersöka hur energisektorn 
arbetar med CSR är det viktigt att först bena ut CSR-begreppets betydelse och innebörd. 
Eftersom det finns många varierande definitioner av CSR (Dahlsrud, 2006; Davis, 1973; 
Carroll, 1999) bedömdes det inte enbart viktigt för studiens författare, utan även för 
studiens läsare, att klargöra de olika definitionernas innebörd närmare. Samt att tydligt 
visa att vi kommer använda oss av EU-kommissionens1 (2017) definition av CSR 
”Företags ansvar för deras påverkan på samhället”. Den valda definitionen går ifrån det 
traditionella synsättet på CSR och innefattar även frivilligt ansvar, som beskrivs av 
Grankvist (2009) som centralt i ett företags CSR-arbete. 
  
För att skapa ytterligare förståelse för innebörden av CSR valde vi att visa dess 
beståndsdelar genom Carrolls pyramid av CSR (1991) och dess utvecklade modell av 
Schwartz & Carroll (2003). Vi beskrev även de tre dimensionerna av hållbarhet; 
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ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar för att kunna undersöka hur de förhåller sig 
till varandra (Elkington, 1994; Grankvist, 2009). 
 
I diskussionen om CSRs varande eller icke varande kan studien riskera att bli partisk. Vi 
valde därför att ställa upp de argument vi fann för CSR och de vi fann mot CSR för att 
läsaren själv ska ha möjlighet att skapa sig en neutral bild av diskussionen. Först efter 
avsnittet resonerar vi för vårt ställningstagande om att företag bör arbeta med CSR. 
 
Litteratur visar att det inte bara är företaget själva som påverkar dess CSR-arbete utan att 
intressenter är en viktig del i arbetet (Carroll, 1991; Phillips, 2003; Löhman & Steinholtz, 
2003). Därför ser vi det som viktigt att undersöka vilka externa influenser som påverkar 
CSR-arbetet hos våra fallföretag. I den teoretiska referensramen presenteras 
intressentmodellen av Freeman (1984) för att visa på förhållandet mellan företag och dess 
intressenter. Därefter visar vi på hur teorierna om intressentmodellen och CSR förhåller 
sig till varandra. 
 
Efter den litteraturgenomgång som gjorts har vi ställt upp följande analysmodell, vilken 
presenteras nedan. Modellen innehåller följande delar; intressenter, CSR och Agenda 
2030. I analysmodellen mitt återfinns fallföretagens CSR. Rektangeln har en mörkare 
färg för att markera analysens röda tråd och fungerar som utgångspunkt för att besvara 
studiens samtliga frågeställningar. 
 

 
Figur 6. Analysmodell 

 
För att besvara studiens första frågeställning (1); “Vad karaktäriserar och motiverar 
svenska energiföretags CSR-arbete idag?” utgår analysen från CSR i modellens mitt. Den 
första forskningsfrågan ligger till grund för studiens övriga frågeställningar. Till vänster 
om CSR i modellen återfinns Intressenter, vilka är de intressenter som fallföretagen själva 
har identifierat, och syftar till att besvara den andra frågeställningen (2); “Vad influerar 
svenska energiföretags CSR-arbete idag?”. Den dubbelriktade pilen mellan CSR och 
Intressenter visar på att intressenterna påverkar fallföretagens CSR-arbete, men också att 
fallföretagens CSR-arbete påverkar intressenterna. Den här studien fokuserar på den 
förstnämnda påverkan. Den sistnämnda kommer inte i någon större utsträckning att 
undersökas inom ramen för studien. Genom att samla in empiri från våra 
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undersökningsobjekt om deras CSR-arbete och intressenter kan vi besvara vad som 
karaktäriserar, motiverar och influerar deras hållbarhetsarbete idag. 
 
För studiens sista frågeställningar; (3) “Har Agenda 2030 förändrat eller påverkat synen 
på ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar hos svenska energiföretag?” och (4); 
“Har Agenda 2030 förändrat CSR-arbetet hos svenska energiföretag?” riktas fokus till 
analysmodellens högra sida. Pilen mellan CSR och Agenda 2030 är dubbelriktad eftersom 
att vi vill påvisa att företagens CSR-arbete hjälper till att arbeta mot målen i Agenda 2030. 
 
Genom analysmodellen kan studiens syfte besvaras på ett metodiskt och lättförståeligt 
sätt som visar på hur den teoretiska referensramen ställs i förhållande mot det empiriskt 
insamlade materialet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
!
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4.!Empiri 
Under detta kapitel kommer de resultat som framkommit under studiens datainsamling 
att presenteras. De företag och respondenter som medverkat i studien presenteras 
grundläggande i tabellen  nedan. I kapitlets första avsnitt ges en genomgång av vad 
Agenda 2030 är samt hur den svenska regeringen och Svenskt Näringsliv ställer sig till 
Agenda 2030. Därefter kommer respondenternas syn på samhällsansvar och deras arbete 
för hållbarhet att redogöras. Vidare presenteras företagens intressentmodeller och hur 
dessa knyter an till CSR. Avslutningsvis kommer Agenda 2030 och företagens arbete för 
de globala målen att presenteras. 
 

Tabell 2. Lista över studiens respondenter 

 
 
4.1!Förklaring!och!beskrivning!av!Agenda!2030 
Under detta avsnitt kommer Agenda 2030 att förklaras mer ingående och de enskilda 
målen kommer att beskrivas översiktligt. Vi kommer även beröra hur den svenska 
regeringen och Svenskt Näringsliv avser arbeta för målen i Agenda 2030. 
 
4.1.1!Vad!är!Agenda!2030? 
Under FNs toppmöte i New York 25-27 september 2015 beslutade statschefer och andra 
representanter om FNs nya universella hållbarhetsplan vid namn Agenda 2030. Agenda 
2030 är FNs utvecklingsagenda och handlingsplan som har arbetats fram under två års tid 
och innefattar globala mål för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet (FN, 2015). 
Agendan tar ett historiskt helhetsgrepp på hållbarhetsarbetet och sätter ambitiösa och 
långsiktiga mål med världens befolkning i centrum (FN, 2015). FN (2015) hävdar att 
Agenda 2030 kommer att gynna alla samhällsaktörer och poängterar vikten av att ingen 
står utanför arbetet för att nå målen. Det gäller inte minst företag och industrier, som är 
en av de nio sektorer av samhället som FN beskriver som huvudkanaler för 
hållbarhetssamarbete (FN, Sustainable Development, 2017). 
 
Agendan består av 17 huvudmål, även kallade SDGs (Sustainable Development Goals), 
och 169 delmål som har sin utgångspunkt i social, ekonomisk och miljömässig hållbar 
utveckling (FN, 2015). Målen ska vara uppfyllda 15 år från startdagen (1 januari 2016) 
och Agenda 2030 syftar på att bygga vidare på millennieutvecklingsmålen och slutföra 
de delar som inte uppfylldes. Agenda 2030 är universal och inkluderar alla länder och 
intressenter i världen (FN, 2015). 
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Figur 7. Bild över Agenda 2030s globala hållbarhetsmål (Källa: Regeringskansliet/FN, 

2017) 
 
4.1.2!Sverige!och!Agenda!2030 
Ett stort ansvar i uppfyllandet av målen i Agenda 2030 ligger på de enskilda staterna (FN, 
2015). Den svenska regeringen ser, likt FN, Agenda 2030 som långsiktiga, övergripande 
mål för hållbar utveckling där alla aktörer i det svenska samhället är delaktiga (Svenska 
regeringen, 2017). Med alla aktörer menar den svenska regeringen (2017) till exempel 
den offentliga sektorn, civilsamhället, näringslivet, med flera. Tillsammans ska aktörerna, 
genom ökad kunskap och delaktighet, arbeta mot målen. I arbetet för att skapa rättvisa, 
fredliga och inkluderande samhällen ses Agenda 2030 som central, då den involverar mål 
gällande fattigdom, hunger och ojämlikhet (Svenska regeringen, 2017). Svenska 
regeringens (2017) ambition är att vara ledande i genomförandet av hållbarhetsmålen, 
både inom Sveriges gränser och globalt. I Sveriges samhällsmodell ses samarbete och 
samverkan som två av fundamenten, både på nationell och internationell nivå (Svenska 
regeringen, 2017). Även i arbetet med Agenda 2030 kommer samverkan och samarbete 
mellan aktörer att vara centrala aspekter (Svenska regeringen, 2017). 
 
För genomförandet av Agenda 2030 anses Sverige ha ett bra utgångsläge. De fredliga och 
demokratiska förhållanden som råder i landet är grundläggande för genomförandet 
(Svenska regeringen, 2017). Även att den ekonomiska utvecklingen, över en längre 
tidsperiod, varit stark ses som en grundläggande förutsättning för framgång (Svenska 
regeringen, 2017). Genom demokratisk politik har Sverige utvecklat en välfärdsmodell 
som ger alla invånare tillgång till bostad, skola, utbildning, god hälsa och arbete (Svenska 
regeringen, 2017). Även om positiva resultat uppkommit på flera områden, till exempel 
gällande jämställdhet, fattigdom och hunger, har Sverige flera utmaningar de kommande 
åren (Svenska regeringen, 2017). Enligt den svenska regeringen (2017) kommer 
uppnåendet av hållbar konsumtion och produktion, och att minska ojämlikhet vara 
betydande utmaningar. 
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4.1.3!Svenskt!näringsliv!och!Agenda!2030 
För att länder ska ha en betydande ekonomisk utveckling krävs att handel och 
konkurrenskraft inom näringslivet existerar (Svenskt Näringsliv, 2015). Därför anser 
Svenskt Näringsliv (2015) själva att deras roll i genomförandet av Agenda 2030 är 
central. Genom företagande skapas arbetstillfällen som bäddar för individers ökade 
ekonomiska tillvaro och möjliggör en ökad jämlikhet på det globala planet (Svenskt 
Näringsliv, 2015). Svenskt Näringsliv (2015) menar att genom näringslivet uppkommer 
även ekonomisk tillväxt som krävs för ett fungerande välfärdssystem. På ett övergripande 
plan kan ett fungerande näringsliv positivt bidra till FNs hållbarhetsmål (Svenskt 
Näringsliv, 2015). 
 
För att kunna vara konkurrenskraftig på lång sikt anser Svenskt Näringsliv (2015) att 
företag aktivt bör arbeta med strategiskt arbete som är inriktat mot hållbar utveckling. 
Om företagets affärsidé kan sammankopplas med hållbarhet kommer synergier skapas, 
vilka gynnar företaget på lång sikt (Svenskt Näringsliv, 2015). Därför ser Svenskt 
Näringsliv (2015) Agenda 2030 som en ”möjlighetsagenda”. Företag, stora som små, ska 
arbeta för ett mer hållbart samhälle. På grund av skillnader i förutsättningar och kunskap 
kommer företag på olika sätt kunna bidra till de olika målen i Agenda 2030 (Svenskt 
Näringsliv, 2015). 
 
För att nå en framgångsrik implementering av Agenda 2030 anser Svenskt Näringsliv 
(2015) att samhället som stort ska arbeta vidare på det arbete som påbörjats. De anser att 
regleringar och krav från staten på arbetet kring hållbar utveckling inte är lösningen, utan 
istället ska marknadskrafterna utnyttjas för få fram olika lösningar (Svenskt Näringsliv, 
2015). 
 
4.2!Corporate!Social!Responsibility 
Under genomgången av fallföretagens hållbarhetsredovisningarna uppmärksammade vi 
att inget av företagen använder sig av begreppet CSR för att beskriva det hållbarhetsarbete 
som företagen utför. De intervjuade företagen har olika förklaringar till varför CSR som 
begrepp inte används i deras organisation. 
 
Hogfeldt-Forsberg på Mälarenergi säger att ”…CSR känns som ett lite för gammaldags 
uttryckt för Mälarenergi”. Hon berättar att CSR är något som pratades mycket om för 10 
år sedan, men att idag används begreppet hållbarhet istället. På Göteborg Energi säger 
Zinn att det inte finns någon särskild anledning till att begreppet CSR inte används, men 
att företaget genom sitt ägardirektiv har ett uttalat uppdrag att ”bidra till utveckling av ett 
hållbart Göteborg”. Han upplever att det är den bidragande orsaken till att hållbarhet 
används som begrepp istället för CSR. 
 
Pettersson på Skellefteå Kraft menar att CSR som begrepp är svårt att förstå sig på och 
att folk ofta förknippar CSR med enbart socialt ansvar. Ahlrot på Växjö Energi säger att 
företaget inte sett något behov av att använda begreppet och då begreppet är på engelska 



!

! 40!

samt att det är en förkortning gör att mottagaren måste vara lite initierad på ämnet för att 
förstå vad det pratas om. Även Tillborg på Kraftringen säger att eftersom att CSR är ett 
engelskt uttryck så används det inte inom företaget. Det beror till stor del på att koncernen 
som Kraftringen ingår är väldigt “svensktalande” och därför används inte CSR. På 
Jönköping Energi säger att de fått en kommentar som löd; ”… inte en förkortning till”, 
personen ansåg att det inte var nödvändigt med ytterligare en förkortning. 
 
Pettersson säger vidare att Skellefteå Krafts arbete ska vara ”förståeligt för mannen på 
gatan”. Detta är något som även Tekniska verken framhåller som anledning till att inte 
använda sig av CSR-begreppet. Appleby på Tekniska verken säger att företaget, som ett 
kommunalt och regionalt bolag, vill göra sig så lättförstådda som möjligt för sina 
intressenter och kunder. Karsberg på Jönköping Energi säger att ”… gemene man förstår 
vad hållbarhet betyder, och vi vill ju föra in ett brett begrepp”. Hon menar att hållbarhet 
som begrepp på ett tydligare sätt täcker in alla dimensioner av hållbarhet som företaget 
arbetar med. Den ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarheten. 
 
Definition av CSR 
Inget av de intervjuade företagen använder sig av begreppet CSR för att beskriva det 
samhällsansvar som företaget tar. När respondenterna ändå ombads definiera begreppet 
CSR gjorde de egna fria tolkningar, helt skilt från företagens tolkningar av begreppet. 
 
Studiens författare använder sig av EU:s definition av CSR som lyder; ”Företags ansvar 
för dess påverkan på samhället”. Många av respondenterna säger att även de skulle 
definiera CSR enligt EU:s definition, men till exempel Ahlrot på Växjö Energi upplever 
att även om de tre dimensionerna inkluderas i CSR så hamnar tonvikten på den sociala 
hållbarheten. Hogfeldt-Forsberg på Mälarenergi säger att även om CSR i grunden är 
samma sak som hållbarhet så tolkas CSR med tonvikt på den sociala dimensionen. 
  
Zinn hävdar att han ser vissa skillnader mellan CSR och hållbarhet, ”… CSR är första 
steget mot hållbarhet”. Han ser hållbarhetsbegreppet som mer centralt i företagets arbete, 
som att gå ett steg längre. Inte bara ”hur kan vi lätta vår skada, utan mer hur kan vi vara 
en bidragande kraft?”. Även Karsberg på Jönköping Energi säger att ”…jag skulle direkt 
översätta CSR med hållbarhet, och det ju de tre; ekonomi, miljö och social”. Hon berättar 
dock vidare att även om CSR och hållbarhet definitionsmässigt inkluderar samma 
dimensioner, så ser hon hållbarhet som ett något vidare begrepp än CSR. Tillborg på 
Kraftringen berättar att CSR handlar om att företaget har ett ansvar gentemot samhället 
som de är en del av. Gentemot det omgivande samhället, medborgarna och deras 
medarbetare kan företaget ta ett samhällsansvar. 
 
Gemensamt för majoriteten av de intervjuade företagen är att de istället för att använda 
sig av CSR så använder de hållbarhet som begrepp. Inom hållbarhet inkluderas alla de 
tre dimensionerna av hållbarhet; den ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarheten 
och det arbete som utförs för att ta ansvar inom de olika dimensionerna. Även de företag 
som inte uttryckligen använder begreppet hållbarhet inkluderar de tre 
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ansvarsdimensionerna i sitt hållbarhetsarbete. Till exempel Mälarenergi använder 
begrepp som affärsmässig samhällsnytta”, vilket Hogfeldt-Forsberg säger att hon noterat 
att fler företag använder sig av. Även Tillborg på Kraftringen säger att ”begreppet 
affärsmässig samhällsnytta är liksom vårt sätt att beskriva att vi är vinstdrivande men … 
vi gör ändå en samhällsnytta”. Kraftringens verksamhet ses en central samhällsfunktion 
så bara genom deras kärnverksamhet ger de tillbaka till samhället. På Växjö Energi 
berättar Ahlrot att de istället pratar mycket om hållbar utveckling och i deras senaste 
årsredovisning har begreppet samhällsansvar inkluderats. 
 
4.2.1!Hur!tar!företaget!samhällsansvar? 
Ekonomiskt ansvar 
Hogfeldt-Forsberg på Mälarenergi säger att i det ekonomiska ansvaret kommer begreppet 
affärsmässig samhällsnytta in. Företaget vill göra lönsamma affärer på verksamheter som 
samtidigt driver en hållbar utveckling. På Skellefteå Kraft ligger fokus på till exempel 
tillväxt och lönsamhet. Pettersson upplever att i vissa situationer går inte alltid det 
ekonomiska ansvaret hand i hand med samhällsansvaret och i vissa situationer går 
dimensionerna in i varandra och påverkar varandra. Appleby säger att Tekniska verken 
har krav från ägarna på till exempel lönsamhetsmått och att företaget varje år ska leverera 
ett positivt resultat tillbaka till kommunen. Hon menar vidare att man inom företaget 
diskuterat om kundernas behov av driftsäkerhet och tillgänglighet närmast hör hemma 
under ekonomiskt eller socialt ansvar. Det innebär att även Tekniska verken anser att 
dimensionerna ibland går in i varandra. 
 
Zinn på Göteborg Energi menar att det ekonomiska underlaget är förutsättningen för 
företagets verksamhet, ”…det kan man aldrig frångå eller kringgå, företaget måste 
leverera ett positivt resultat”. Han berättar vidare att företagets positiva resultat är tätt 
förknippat med Göteborg stads positiva utveckling. Det här är något som även Karsberg 
på Jönköping Energi uttrycker. Företaget har som mål att öka lönsamheten i bolaget, dels 
för att företaget själva ska kunna utvecklas men också för att företaget ska kunna ta ett 
ekonomiskt samhällsansvar i kommunen. Grann på Jönköping Energi upplever även att 
företaget tar sitt ekonomiska ansvar gentemot kunderna genom att försöka hålla så låga 
priser som möjligt. Hon säger att ”… det gäller ju att hitta någon balans där man liksom 
har råd att utvecklas och samtidigt kunna hålla god tillgänglighet och leveranssäkerhet”. 
 
På Tekniska verken lyfter Appleby fram att företaget tar sitt ekonomiska ansvar genom 
att hålla konkurrenskraftiga priser till sina kunder. Även Ahlrot på Växjö Energi säger att 
alla beslut som tas inom organisationen tydligare måste ha ekonomisk bärighet och att 
företaget måste förhålla sig till de ekonomiska ramarna för olika beslut. På Kraftringen 
har de ett avkastningskrav gentemot sina ägare. Företaget betalar en betydande del av sin 
vinst tillbaka till ägarna varje år, så rent affärsmässigt ger dem tillbaka pengar till 
kommunen på det sättet. 
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Socialt ansvar 
Skellefteå Kraft kategoriserar sitt sociala ansvar i två kategorier; medarbetaransvar och 
samhällsansvar. Problematiken för företaget ligger i att ägardirektivet beskriver att 
Skellefteå Kraft ska ta ett samhällsansvar men vad ansvaret inkluderar är inte definierat. 
Skellefteå Kraft arbetar just nu med hur samhällsansvar ska definieras och hur de ska ta 
samhällsansvar. Mälarenergi beskriver att de har ett socialt ansvar både gentemot sina 
medarbetare och gentemot ”Västeråsarna”. Hogfeldt-Forsberg hävdar att det 
samhällsansvar som Mälarenergi tar utgår från deras verksamhet, där de har en möjlighet 
att påverka och där de påverkar. Att verksamheten finns, att Mälarenergi kan leverera 
vatten, värme och el till regionen, blir ett samhällsansvar i sig. Även Appleby på Tekniska 
verken upplever att företagets sociala ansvar någonstans uppkommer genom deras 
kärnverksamhet. Genom att ha leverans- och driftsäkerhet för värme och el tar Tekniska 
verken ett socialt ansvar. 
 
Det sociala ansvarstagandet för Göteborg Energi kommer till uttryck på olika sätt, till 
exempel levererar de el och försörjning till olika typer av events runt om i Göteborg. Zinn 
upplever att det sociala ansvaret även tas när företaget erbjuder praktikplatser till 
nyanlända erfarna ingenjörer som har svårt att få jobb någon annanstans. På det sättet kan 
företaget ta del av personernas kompetens och i gengäld har de en referens att ta med sig 
när de senare söker annat arbete. Även Tekniska verken har ett samarbete med Linköpings 
kommun som mynnar ut i att företaget varje år ger ett antal praktikplatser till nyanlända. 
 
Majoriteten av fallföretagen har olika typer av samarbeten med skolor i syfte att till 
exempel inspirera ungdomar att söka sig till tekniska yrken och för öka intresset för 
energibranschen i stort. Tekniska verken har även ett lokalt hållbarhetssamarbete med en 
skola i Linköpings kommun där några elever har fått lära sig mer om miljö. Eleverna ska 
sedan agera som ambassadörer på skolan för att sprida budskapet om miljö och ekologisk 
hållbarhet vidare till sina kamrater. 
 
På Kraftringen bedrivs samarbeten med många olika samarbetspartners, till exempel 
kunder, omgivande samhället, akademin. Företaget har tydligt med samarbeten i deras 
affärsidé och Tillborg upplever att Kraftringen ”…är väldigt utåtriktade på det sättet, att 
vi vill jobba tillsammans [med olika partners] för att hitta bra lösningar på hur vi bygger 
det hållbara samhället”. Hon säger vidare att Kraftringen ser sin egna roll i att bygga det 
hållbara samhället väldigt tydligt. Tillborg upplever att energibranschen är i en stor 
förändring och ”…hur kan vi vara med och bidra i den förändringen?”. Kraftringen tror 
inte att de utmaningarna som branschen står inför kan lösas av enskild aktör, utan det är 
något som alla aktörer tillsammans måste arbeta för. 
 
Karsberg på Jönköping Energi säger; 
 

”Vi är inte en hållbar verksamhet om vi inte har en personal som trivs, jobbar säkert 
och så vidare… För det är ju både en otroligt farlig arbetsmiljö, men också en 

miljöstörande verksamhet om vi inte verkligen håller oss på banan här då.” 
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För att arbeta för en god arbetsmiljö har Jönköping Energi ett tydligt säkerhetsfokus inom 
organisationen. De har även, just nu, en stor satsning på att företaget ska vara en “lärande 
organisation”. Grann upplever att det görs ”…för att kunna vara en attraktiv 
arbetsgivare, behålla rätt kompetens och få in rätt kompetens [i organisationen]”. 
Skellefteå Kraft inkluderar ”… att vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats samt att 
ha tillgängliga och tillförlitliga energileveranser” under det sociala ansvaret. Även Växjö 
Energi menar att det sociala ansvaret inkluderar vilka människor företaget rekryterar. 
Företaget har en likabehandlingsplan som ”…menar att oavsett vem man är så ska man 
behandlas lika och man ska ha samma chans till utveckling”. På Kraftringen tar man sitt 
sociala ansvar genom att erbjuda arbetstillfällen och praktikant-jobb samt genom att vara 
en bra arbetsgivare. 
 
Tekniska verken har något de kallar motiverad medarbetar-index, där medarbetarna får 
beskriva sin arbetssituation, hur de uppfattar arbetsplatsen, hur deras arbetsbelastning ser 
ut och så vidare. Tekniska verken arbetar även för mångfald och lika möjligheter, där 
syftet är att alla ska behandlas lika och ges samma chans oavsett kön, hudfärg eller ålder. 
I ett försök att få fler kvinnliga chefer till energisektorn är Tekniska verken med i ett 
projekt som heter Qraftsamling som stödjer just det. 
 
Miljömässigt ansvar 
Grann upplever att det bland personalen på Jönköping Energi finns ett stort 
miljöengagemang och berättar att ”miljöfrågan står väldigt högt hos företaget… Jag 
skulle säga att det är en av dem viktigaste frågorna vi har”. För att arbeta med 
miljöansvaret har företaget satt ett klimatmål som innebär att deras klimatbokslut ska vara 
10 % bättre till år 2020. Grann menar vidare att Jönköping Energi tar sitt miljömässiga 
ansvar genom att sköta sin dagliga verksamhet på ett korrekt sätt. Att de underhåller sina 
anläggningar för att få minsta möjliga klimatpåverkan och se till att rätt anläggning körs 
vid rätt tillfälle så att inte reservpannor (som körs på olja) måste sättas igång. Om 
reservpannor sätts igång ökar företagets klimatpåverkan markant. Även Växjö Energi 
menar att bara genom att få fler kunder att ansluta sig till deras fjärrvärme, desto mindre 
klimatbelastning blir det i kommunen. Så bara genom att skaffa sig fler kunder har Växjö 
Energi tagit ett klimatansvar. 
 
Tekniska verken utgår från visionen; “vi ska bygga världens mest resurseffektiva region”. 
För att nå dit har de satt upp två övergripande miljömål som genomsyrar hela 
verksamheten. Det första målet är att undvika klimatpåverkan och det andra målet är att 
minska kväveutsläpp till luft och vatten. För att undvika klimatpåverkan tar Tekniska 
verken hand om olika typer av avfall för att skapa på så sätt skapa fjärrvärme. För att nå 
det andra miljömålet arbetar Tekniska verken hela tiden för att minska sina kväveutsläpp. 
 
För att ta sitt miljömässiga ansvar har Kraftringen satt upp offensiva miljömål. De har ett 
mål som beskriver att företaget ska ha en fossilbränslefri-produktion av värme till år 2020, 
men det målet kommer Kraftringen att nå redan i år. Kraftringen har sedan ungefär 20 år 
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tillbaka även ett miljöledningssystem som syftar till att företaget hela tiden ska förbättra 
sin miljöprestanda och på det sättet ta sitt miljömässiga ansvar. 
 
Både Växjö Energi och Skellefteå Kraft uttrycker att deras produktion av olika typer av 
energi påverkar den biologiska mångfalden och företagen arbetar aktivt för minska sin 
klimatpåverkan och för att stötta den biologiska mångfalden. Pettersson på Skellefteå 
Kraft säger att eftersom företaget har ”...väldigt mycket vattenkraftsproduktion inom vår 
produktionsportfölj …  så har vi en stor påverkan och ett viktigt miljöfokus blir därför på 
just biologisk mångfald”. Under 2017 invigde Tekniska verken landets första fullskaliga 
reningssteg av läkemedelsrester i avloppsvatten. Genom att läkemedelsrester inte följer 
med avloppsvattnet ut i sjöar och hav menar Tekniska verken att de hjälper till att bevara 
den biologiska mångfalden. 
 
Pettersson på Skellefteå Kraft upplever att val av energikälla, hur företaget producerar sin 
energi, kommer att bli ett annat fokusområde för företaget. Förnybar energiproduktion 
har en väsentligt mindre påverkan på klimatet än fossilbaserad energiproduktion. Även 
hos Mälarenergi står klimatfrågan i fokus där sjön Mälaren är en viktig faktor. Företaget 
har som mål att till 2020 endast använda förnybara och återvunna bränslen i sin 
produktion. Göteborg Energi producerar idag 75 % av sin energi från återvunnen energi. 
Zinn berättar att den återvunna värmen är kärnan i deras affärer och att det kanske är det 
största bidraget till utvecklingen av ett hållbart Göteborg. 
 
4.2.2!Internt!arbete!i!organisationen!gällande!samhällsansvar 
Majoriteten av fallföretagen har länge arbetat med hållbarhetsfrågor och flera företag 
upplever att hållbarhet kan knytas till deras kärnverksamhet. Inget av studiens fallföretag 
har en specifik avdelning ämnad för endast hållbarhet, utan menar att hållbarhetsarbetet 
är integrerat i verksamheten på olika sätt. På Jönköping Energi är de en liten grupp på tre 
personer som arbetar med hållbarhetsfrågorna, men Karsberg säger att ansvaret för 
frågorna ligger ute i organisationen. Karsberg menar vidare att hon tror att Jönköping 
Energis framgång någonstans ligger i deras framgång att få in hållbarhetsfrågorna i den 
ordinarie verksamheten. Det leder till att en speciell avdelning för hållbarhetsarbete blir 
överflödig. 
 
Inom Göteborg Energi, Mälarenergi, Tekniska verken och Växjö Energi har inget av 
företagen en egen avdelning för hållbarhet. De förklarar på olika sätt att arbetet med 
hållbarhet är integrerat i organisationen som helhet och att deras uppgift är att samordna 
arbetet mellan olika avdelningar. Växjö Energi berättar att olika personer i organisationen 
har avgränsade ansvar som innebär att företaget inte har någon sammanhållning, ingen 
koordinering, av hållbarhetsarbetet. Tillborg på Kraftringen berättar att när de utarbetade 
sin nya affärsplan syftade det arbetet till stor del på att integrera hållbarhet i affärsplanen. 
Tillborg säger att ”...jag vill nog hävda att vi åtminstone planeringsmässigt så har vi 
hållbarhet som en del av vår affärsplan”.  
 
Appleby på Tekniska verken berättar att valet att inte ha någon hållbarhetschef är ett 
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medvetet val från organisationens sida. Då företagets chefer redan idag inkluderar 
hållbarhetsaspekten i sitt arbete skulle en tjänst med titeln hållbarhetschef kunna innebära 
att de andra cheferna tappar fokus på hållbarhetsfrågan. På Kraftringen har de tidigare 
haft en tjänst med beteckningen “hållbarhetsstrateg” men företaget vill, i och med deras 
nya affärsplan, i dagsläget inte ersätta tjänsten. Istället försöker företaget arbeta in 
hållbarhetsarbetet “...där det hör hemma”, överallt i organisationen. 
 
Policyer och riktlinjer 
Göteborg Energi, Tekniska verken och Växjö Energi berättar att de får tydliga policyer 
och riktlinjer från sina ägare. Zinn menar att Göteborgs stad är väldigt ambitiösa när det 
kommer till hållbarhetsområdet och att företaget får mycket styrning från dess ägare 
gällande det arbetet. Han upplever att saknar styrning från staden inte saknas inom något 
område, utan just nu håller Göteborg Energi på att integrera stadens olika policyer och 
målsättningar i företaget. På samma sätt får Växjö Energi mycket riktlinjer och policyer 
från kommunen, men företaget upplever att de har ett sorts inflytande över det som 
beslutas i kommunen. 
 
Även Tekniska verken får en stor del av deras riktlinjer från ägarna och de konkretiseras 
sedan i organisationen, medan andra riktlinjer skapas av företaget själva. Appleby 
(Tekniska verken) ser inget tecken på att styrning saknas för hur de ska arbeta 
ansvarsfullt. Precis som på Tekniska verken berättar Mälarenergi att det finns tydliga 
policyer och riktlinjer inom vissa områden som till exempel miljöpolicy, 
arbetsmiljöfrågor och korruption. Som regel är det däremot organisationen själva som har 
format riktlinjerna i många av hållbarhetsfrågorna. Hogfeldt-Forsberg på Mälarenergi 
understryker dock att de har ett nära samarbete med kommunen, de följer till exempel 
kommunens inköpspolicyer. På Kraftringen har de tidigare haft en hållbarhetsstrategi som 
nu är på väg att löpa ut. Företaget hade en tanke om att de inte längre var i behov av en 
hållbarhetspolicy, då dem i sin nya affärsplan integrerar hållbarheten på ett tydligare sätt. 
Tillborg upplever dock att integreringen behöver förtydligas därför arbetar Kraftringen 
med att ta fram en ny hållbarhetsstrategi som kommer att säga just det; ”Att 
hållbarhetsarbetet är det vi gör varje dag på olika sätt … för att vi ska kunna bli 
långsiktigt hållbara”. Tillborg betonar att de policyer och riktlinjer som företaget följer 
utformas av de själva och inte kommer från någon extern part. 
 
Skellefteå Kraft och Jönköping Energi svarar att de inte arbetar efter riktlinjer och 
policyer i deras hållbarhetsarbete. Jönköping Energi arbetar efter sin vision och sina mål. 
Grann berättar att Jönköping Energi genom sitt ägardirektiv från kommunen har krav på 
sig att arbeta med hållbara produkter, men att ramarna för hållbarhetsarbete till största del 
kommer från företagets ledning som driver de frågorna. Skellefteå Kraft är i process att 
försöka få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen och det arbete som utförs. 
Pettersson säger att; 
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”…en tydlig målsättning från mitt håll är ju att det här inte ska vara något parallellt 
spår som pågår, en stabsverksamhet som basunerar budskap. Utan tricket är ju att få in 
det i processerna, få in det i stöddokument, få in det på ett naturligt sätt så att man inte 
behöver fundera; oj nu jobbar jag med hållbarhet, utan nu jobbar jag med det jag ska 

jobba med och då blir det naturligt för mig” 
 
4.2.3!Motivation!till!att!ta!samhällsansvar 
 

”Jag tror de allra flesta drivs av att göra ett bra jobb. Vi diskuterade det här, vi drivs 
av att vara hjälpsamma var det någon som sa.” (Hogfeldt-Forsberg, Mälarenergi) 

 
Hogfeldt-Forsberg upplever att det finns ett stort engagemang och intresse för 
hållbarhetsfrågorna inom organisationen. Hon menar också att det blir livsavgörande för 
Mälarenergis långsiktiga överlevnad att förvalta frågorna väl i deras strategiska arbete. 
Även Tillborg på Kraftringen menar att då företaget arbetat in hållbarhet i deras affärsplan 
ser de hållbarhet som en nödvändighet för att ha en långsiktig tillväxt. 
 
Pettersson upplever att Skellefteå Krafts motivation till att ta samhällsansvar kommer 
från att företaget sitter på stora tillgångar som inte är lätt utbytbara. Tillgångarna är något 
företaget vill förvalta och vårda och som driver de till att fortsätta utveckla sitt 
hållbarhetsarbete. Även Tekniska verken har ett arv från sitt historiska miljöarbete och 
det är något som de är måna om att behålla. Vidare upplever Appleby på Tekniska verken 
att det skapat en sorts identitet för företaget, att intressera sig för speciellt miljöfrågorna. 
 
En annan drivkraft för Skellefteå Kraft är omvärlden. Pettersson säger att världen står 
inför den största utmaningen som mänskligheten har haft, nämligen klimatutmaningen. 
Hon avslutar med att säga att motivationen till att ta samhällsansvar har många pusselbitar 
men att den grundläggande drivkraften är att ”…någonstans förstå sin omvärld och förstå 
vad som händer i den och förstå, att välja en aktiv roll och position i den här förändringen 
som vi står inför”. 
 
Ahlrot upplever att det dels är en samhällsfråga. Växjö Energi har möjligheten att påverka 
och då anser företaget att det vore moraliskt fel att göra något annat. Växjö Energi ser 
även att samhällsansvar har blivit en allt viktigare kundfråga och det leder till motivation 
för företaget att ta samhällsansvar. 
 
Motivationen till att ta samhällsansvar upplever Karsberg på Jönköping Energi kommer 
från att de är ett lokalt bolag med mycket verksamhet i regionen; ”… vi vill ju verkligen 
visa att vi är en kraft att lita på...”. Hon menar vidare att det är det som har styrt deras 
vision; ”en god kraft för ett gott samhälle”. Medarbetarna på företaget är stolta över att 
arbeta på Jönköping Energi och det är något som företaget inte vill ska gå förlorat. Grann 
upplever även att motivationen till att ta samhällsansvar kommer från att konkurrensen 
inom energibranschen väntas bli tuffare framöver och om man inte är hållbara då kommer 
man att bli utkonkurrerad. 
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Göteborg Energi, Kraftringen och Tekniska verken lyfter, utöver andra anledningar, 
ägarna som motivation för sitt hållbarhetsarbete. En stor del av deras motivation kommer 
från kommunen eftersom det tydligt står i ägardirektivet att företaget ska ta ett ansvar 
gentemot samhället och miljön. Göteborg Energi lägger även till att kundkravet på att 
företaget ska ta samhällsansvar har blivit allt större och det leder till motivation för 
företaget. 
 
4.2.4!Konflikter!mellan!de!olika!ansvarsdimensionerna 
! 

”En utmaning för oss [Göteborg Energi] är till exempel omfattningen av det arbete vi 
gör med integrationen. Vi har ingen tillåtelse från vår Göteborgs Stad att det ska vara 

kostnadsdrivande. Man skulle kunna ju kunna tänka sig mycket mer omfattande 
praktikplatser och annat engagemang som verkligen kostade företaget pengar.” (Zinn, 

Göteborg Energi) 
  
Zinn upplever att konflikter uppstår i och med att Göteborg Energi är begränsade i sina 
åtgärder. Han fortsätter förklara att det är när lönsamhet sätts i förhållande till åtgärder 
som konflikter kring samhällsansvar uppstår i organisationen. Han menar att det är en 
balansgång, Göteborg Energi kan ha kostnadsdrivande aktiviteter men då måste de också 
kunna överföra kostnaderna till kunderna utan att offra sin egna lönsamhet. Att offra 
lönsamheten är inte heller acceptabelt [ur ägarnas synvinkel]. Även hos Tekniska verken 
beskriver Appleby situationer där kostnader måste vägas mot de andra dimensionerna. 
”Det finns teknik som kostar mer men är bättre ur miljösynpunkt och det finns alternativ 
som kostar mindre och är lite sämre ur miljösynpunkt”. Den typen av avvägningar måste 
Tekniska verken göra hela tiden. Även Tillborg på Kraftringen berättar att konflikter 
gällande hållbarhetsarbetets olika dimensioner ibland kan uppstå. Som exempel beskriver 
hon att den fossilbränslefria-produktionen är det bästa valet sett ur ett miljöperspektiv, 
men att det skulle vara billigare att köpa in och bränna upp avfall. Tillborg menar vidare 
att det är viktigt att; 
 
”… se andra saker än dem direkt ekonomiska, för att ofta så handlar det ju om att man 
kanske gör någonting som är icke-hållbart, men då innebär det att man kanske skjuter 

på kostnader eller att det blir andra typer av kostnader framöver”. 
  
Även Mälarenergi beskriver att de är ett affärsdrivande företag som måste se till att de 
vilar på en ekonomiskt stabil grund. Hogfeldt-Forsberg säger att ”…det är ett ekonomiskt 
övervägande kopplat mot hållbarhet också. Så det måste ju vara, någonstans, rimliga 
priser. Så det där hänger ju väldigt intimt ihop”. 
  
Skellefteå Kraft berättar att övervägandet av fördelar mot nackdelar är något som sker 
hela tiden. För Pettersson handlar det någonstans om resurser och att använda resurserna 
på bästa sätt. Hon säger att ”det är en ständig balansgång” och att verksamheten ofta 
frågar efter hjälp med att ta beslut där de olika dimensionerna måste vägas mot varandra. 
Även Växjö Energi står inför sådana beslut i framtiden. Ahlrot berättar att företaget har 
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ett projekt där de ska lägga en långsiktig strategisk plan och där hon tror att strategiska 
dilemman kan uppkomma ”…den här lösningen är bäst för miljön, men den här 
lösningen är bäst för ekonomin och den här lösningen är bäst för någonting annat och ja 
vad ska vi göra då? Vad väger tyngst?” 
 
Flera av de ovanstående exemplen har ställt det ekonomiska perspektivet i relation till 
någon av de andra dimensionerna. Jönköping Energi beskriver också en situation där 
miljö står i kontrast med arbetsmiljöfrågor och då måste företaget väga hur stora riskerna 
är för det ena och sen det andra. 
 
4.3!Intressentmodellen 
4.3.1!Företagets!intressenter 
Samtliga av de intervjuade företagen har upprättat en intressentmodell, där intressenter är 
en grupp som har en påverkan på eller påverkas av, företaget. Nedan finns en samlad bild 
över fallföretagens intressentmodeller. 
!

 
Figur 8. Egengjord figur över Göteborg Energis intressentmodell 
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Figur 9. Egengjord figur över Kraftringens intressentmodell 

 
 
 
 

 
Figur 10. Egengjord figur över Växjö Energis intressentmodell 
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Figur 11. Egengjord figur över Tekniska verkens intressentmodell 

 
 
 
 

 
Figur 12. Egengjord tabell över Jönköping Energis intressentmodell 
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Figur 13. Egengjord figur över Mälarenergis intressentmodell 

 

 

Figur 14. Egengjord figur över Skellefteå Krafts intressentmodell 
 
 
Sammanfattning intressentmodellerna 
Samtliga fallföretag inkluderar ägare, kunder och medarbetare/anställda som en del av 
sin intressentmodell. Samtliga företag förutom Skellefteå Kraft inkluderar leverantörer 
som en del av sin intressentmodell. Universitet och högskola, samarbetspartners, 
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allmänheten/lokalsamhället och myndigheter är en del av en majoritet av fallföretagens 
intressentmodeller.  
 
Det som skiljer fallföretagen är hur många intressenter som inkluderas i respektive 
intressentmodell. Till exempel Göteborg Energi och Kraftringen har 12 respektive 11 
intressentgrupper, medan Jönköping Energi och Skellefteå Kraft endast inkluderar 5 
intressenter i sina intressentmodeller. 
 
4.3.2!Primära!och!sekundära!intressenter 
Det fallföretag som inte alls prioriterar någon av intressentgrupperna är Jönköping 
Energi. Karsberg och Grann upplever att Jönköping Energi inte prioriterar någon av deras 
intressentgrupper utan att alla är lika viktiga. De menar att det handlar mer om att få 
intressenterna att samspela på ett bra sätt än att prioritera dem. Inte heller Skellefteå Kraft 
har några intressenter som de ser som viktigare än andra, utan de fyra intressentgrupperna 
är alla lika viktiga för företaget. Pettersson säger dock att om det är någon grupp som 
sticker ut så är det medarbetarna, ”…utan dom så är vi ingenting”. 
  
Tekniska verken menar att alla grupper är viktiga för företaget men att ägare och styrelse 
ses som den främsta intressenten. Mälarenergi prioriterar främst kunderna; ”...utan 
kunden så finns vi ju liksom inte. Då kan de styra bäst dem vill ägarna”. Vidare prioriteras 
ägare men även vissa kritiska leverantörer som den operativa verksamheten är beroende 
av. Hogfeldt-Forsberg upplever även ett stort intresse för den yngre generationen 
eftersom Mälarenergi i framtiden måste behålla attraktivitet men även säkra 
kompetensförsörjning. 
  
Kraftringen, Växjö Energi och Göteborg Energi svarar på ett liknande sätt att de mest 
prioriterade intressentgrupperna är kunder, ägare och medarbetare. På Kraftringen 
berättar Tillborg att kunder, ägare och medarbetare har en sorts särställning, men att olika 
intressenter är olika viktiga beroende på vilken fråga som diskuteras. Bengtsson menar 
att dessa grupper är viktigare än andra eftersom det är de som i störst utsträckning 
påverkar Växjö Energi. Zinn upplever att det framförallt är ägarna och kunderna som är 
extremt viktiga aktörer för Göteborg Energi. Därefter kommer medarbetarna som också 
ses som oerhört viktiga för ett framgångsrikt företagsbyggande. 
 
4.3.3!Intressentmodell!och!samhällsansvar! 
Influerar intressenter ekonomiskt ansvar 
Göteborg Energi känner i allra högsta grad press från sina intressenter att ta ekonomiskt 
ansvar och framförallt kommer pressen från ägaren. Även kunderna sätter press på 
företaget att ta ekonomiskt ansvar, dock ser kundernas bild av ekonomiskt ansvar lite 
annorlunda ut än ägarnas. Kunderna vill förvisso att företaget ska vila på en stabil 
ekonomisk grund, men de kan anse att företagets vinster ibland kan vara för höga ur ett 
ekonomiskt ansvarsperspektiv. Mälarenergi menar att det finns ekonomiska krav från 
ägare i form av till exempel resultat, avkastning och soliditet. Med sina senaste stora 
investeringar känner de naturligtvis ett ansvar för att få affärerna att gå runt. Mälarenergi 
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upplever även en press från kunder att ha rimliga priser eftersom de inte är beredda att 
betala vad som helst. 
 
Kraftringen upplever att press på att ta ett ekonomiskt ansvar i huvudsak kommer från 
ägarna, i och med att företaget har ett avkastningskrav som de måste leva upp till. Vidare 
menar Tillborg att förväntningarna på att ta ett ekonomiskt ansvar dessutom kommer från 
kunderna och att det blir ett sätt för företaget att hålla kostnaderna rätt. Även mot 
medarbetarna känner Kraftringen ett ansvar. Att se till att företaget fortsätter gå bra så att 
de kan behålla sina medarbetare och för att kunna utveckla verksamheten. 
  
Skellefteå Kraft upplever inte att det finns någon direkt press från intressenter att ta ett 
ekonomiskt ansvar, men att det utan positiva siffror är svårt att göra någonting inom de 
andra ansvarsområdena. Pettersson säger att;  
 
”...det ekonomiska ansvaret är ju nånstans en grundbult, men så fort man ser ett positivt 

resultat så är det ju klokt att använda en del av resultatet till att investera i de andra 
ansvarsområdena”. 

 
Dock menar Pettersson att Skellefteå Kraft har krav från ägarna att vara lönsamma, vilket 
innebär att företaget inte får visa röda siffror allt för länge utan att ifrågasättas.  
  
Jönköping Energi, Kraftringen, Tekniska verken och Växjö Energi påpekade under 
intervjuerna att ordet press blir missvisande i sammanhanget eftersom att ordet har en 
negativ klang. Däremot ser de att det finns krav, förväntan, ansvar eller intresse från 
intressenter att de ska ta ett ekonomiskt ansvar. Bengtsson menar att Växjö Energi känner 
ett stort ansvar gentemot sina intressenter att ta ett ekonomiskt ansvar; ”Ju bättre vi är på 
att hantera vår ekonomi desto lägre priser kan vi hålla till våra kunder”. Företagets 
största ekonomiska ansvar känner de till sina kunder, då dem har mest att vinna på att 
Växjö Energi tar ett ekonomiskt ansvar. 
 
Jönköping Energi upplever att det finns ett intresse för att företaget ska ta ett ekonomiskt 
ansvar. Främst kommer det här intresset från kommunen, eftersom det är viktigt för dom 
att det går bra för Jönköping som stad. Karsberg nämner även medarbetare, kunder och 
leverantörer och entreprenörer som intresserade av Jönköping Energis ekonomiska 
ansvar. Grann menar att det är viktigt för Jönköping Energi att ta ett ekonomiskt ansvar 
för att kunna nyinvestera i till exempel bättre teknik. 
 
Appleby säger att Tekniska verken känner vissa krav från sina intressenter att ta ett 
ekonomiskt ansvar. Kunderna vill ha så låga priser som möjligt, så det är något som 
företaget arbetar mycket med och på så sätt skapar konkurrenskraft. Tekniska verken 
lyfter även fram medarbetarna, eftersom de vill arbeta på en ekonomiskt stabil arbetsplats. 
Från ägarna ser Appleby tydligare krav på ekonomiskt ansvar genom olika finansiella 
mått. Företaget måste drivas på ett sätt som skapar ekonomisk vinst, så att företaget kan 
ge tillbaka sina ägare. 
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Gemensamt för fallföretagen är att de huvudsakligen känner en förväntan att ta ett 
ekonomiskt ansvar genom konkreta ekonomiska krav från ägarna. Majoriteten av 
företagen nämner även kunder eftersom de i sin tur vill ha rimliga energipriser, samt 
medarbetare som kräver en ekonomiskt stabil arbetsplats. Fyra företag reagerade på ordet 
”press” och vill inte använda just det uttrycket på grund av dess negativa klang, istället 
valde de ord som ansvar, förväntan eller intresse. 
 
Influerar intressenter socialt ansvar 
Flera av fallföretagen upplever att det sociala ansvaret inte är lika utbrett eller känns av 
på samma sätt som de övriga ansvaren. Zinn på Göteborg Energi menar att den sociala 
pressen är betydligt svagare än den ekonomiska pressen. Från ägaren kommer direktiv att 
ta ansvar dels för personalen (att Göteborg Energi har en bra arbetsmiljö), men även att 
företaget tar ansvar vid olika typer av engagemang som till exempel Jämlikt Göteborg. 
Tidigare har de sociala initiativen varit mer självpåtagna ”i linje med vårt [Göteborg 
Energis] varumärkesarbete” och företagets långsiktiga mål. På senare år upplever dock 
Zinn att pressen från intressenter på att ta socialt ansvar blivit mer påtaglig. Göteborg 
Energi tror även att ju mer företaget involverar sig i frågorna rörande socialt ansvar, desto 
större kommer förväntningarna på företaget att bli. 
 
För Mälarenergi är pressen från intressenter att ta ett socialt ansvar inte lika påtaglig som 
man skulle kunna tro. Den sociala dimensionen av Mälarenergis hållbarhetsarbete är mer 
självdriven än övriga dimensioner, men under det senaste året har företaget även upplevt 
ett tydligare intresse från ägarna att ta socialt ansvar. 
 
Bengtsson säger att Växjö Energi känner ett ansvar att ta ett socialt ansvar. Dels tänker 
hon på tillgänglighet ur ett kundperspektiv och dels på driftsäkerhet ur ett 
medarbetarperspektiv. Kommuninvånarna upplevs viktiga i det sociala ansvaret då det är 
”…viktigt för dem att vi jobbar med ett lokalt samhällsengagemang och står upp för det 
lokala föreningslivet och olika event och aktiviteter som händer i staden”. Bengtsson 
upplever att det sociala ansvaret ses ur ett bredare perspektiv än det ekonomiska ansvaret. 
Hon ser det ekonomiska ansvaret som lite mer specifikt och att det sociala ansvaret har 
”…flera bottnar och det kan ju vi [Växjö Energi] leva upp till på flera olika sätt”. 
 
Appleby upplever att sociala krav ställs på Tekniska verken från ägarna och det sociala 
ansvaret finns tydligt med i ägardirektiven som företaget fått. Även från medarbetare 
kommer press på att ta socialt ansvar, till exempel att den psykosociala-miljön ska vara 
bra. Lokalsamhället utformar en sorts press genom krav på leveranssäkerhet och 
driftsäkerhet, då de är beroende av att värme och el fungerar. 
  
På Skellefteå Kraft finns det skrivet i ägardirektivet att företaget ska ta ett samhällsansvar. 
Pettersson säger att;  
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”…vi lever ju som sagt i en omvärld där samhället ställer allt högre krav på företag att 
ta ett större samhällsansvar, att företaget inte lämnar det åt staten eller någon annan, 
utan att vi finns ju här och påverkar samhället och då ska vi också ta ansvar för det”. 

 
Pettersson berättar vidare att den här samhällstrenden har blivit allt tydligare och 
kunderna förväntar sig att företagen är mer aktiva inom det sociala ansvaret. Hon säger 
att ägarna, kunderna och samhället sätter press på företaget att ta socialt ansvar, men även 
att medarbetarna ställer ett sorts krav. Medarbetarna signalerar tydligt att de ”vill jobba 
på schyssta företag och för företag som jobbar för en högre sak”. 
  
Jönköping Energi upplever att de själva är väldigt aktiva i att driva frågor om arbetsmiljö 
och ledarskap, men att medarbetarna som intressentgrupp självklart är måna om de 
sociala frågorna. Eftersom företaget även redovisar en del siffror som berör socialt ansvar 
känner de att kommunen som ägare har ett betydande intresse i deras sociala ansvar. 
Karsberg och Grann berättar dock att Jönköping Energi främst känner ett intresse från 
medarbetarna gällande det sociala ansvaret. 
 
På Kraftringen beskriver Tillborg att många av deras intressenter tycker att företaget ska 
”…synas mer i samhällsdebatten och ta ett aktivt ansvar för att påverka människors 
beteenden”. Hon säger att det är något som företaget själva diskuterat, att Kraftringen inte 
enbart är en leverantör av energi utan också en sorts kunskapsbank och att dem ses lite 
som experter. Genom sin expertroll menar de att företaget förväntas ha en aktiv roll i att 
utbilda och informera om hur man kan göra för att till exempel spara energi och minska 
sin klimatpåverkan. Tillborg upplever också att då Kraftringens verksamhet är lokalt 
förankrad och många av medarbetarna bor i det lokala samhället, kommer en förväntan 
även från dem att ta ett socialt ansvar; ”…man vill ju vara stolta över sitt företag”. 
 
Flera av fallföretagen upplever att förväntningarna på det sociala ansvaret kommer till 
uttryck på ett annorlunda sätt än för det ekonomiska ansvaret. Kraven är inte lika tydliga 
och konkreta, och många gånger är det sociala ansvaret mer självdrivet. Det inkluderar 
dock inte frågor gällande till exempel arbetsmiljö, där det i allra högsta grad ställs tydliga 
krav på företagen. Enligt några av företagen har förväntningar kring andra aspekter av 
det sociala ansvaret ökat. En majoritet av företagen beskriver att kraven på att ta socialt 
ansvar kommer från ägarna, och en minoritet nämner även kunder som influencer till att 
ta ansvar inom den sociala dimensionen. 
 
Influerar intressenter miljömässigt ansvar 
Samtliga fallföretag upplever en förväntan att ta miljömässigt ansvar. Mälarenergi menar 
att dagens debatt kring klimatfrågan gör att företaget känner press från intressenter att ta 
ett miljömässigt ansvar. Utifrån företagets senaste intressentanalys visade det sig att det 
var den yngre generationen (studenterna) som prioriterade hållbarhet och ekologiska 
frågor som viktigast. Vissa delar av Mälarenergis miljömässiga ansvar finns också 
inskrivet i deras ägardirektiv. Även vissa kunder, till exempel stora fastighetsbolag, har 
ett stort intresse i att produkten de köper från Mälarenergi är miljömässig eftersom de 
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själva har ambitionen att ta ett miljömässigt ansvar. På samma sätt upplever Jönköping 
Energi att många stora företagskunder har börjat ställa miljökrav på företaget då de själva 
är en leverantör som behöver leva upp till kundernas krav. 
 
Zinn på Göteborg Energi säger att ”Jag har svårt att tänka mig en intressent som inte är 
intresserad av dom miljömässiga aspekterna” och att det oftast är de miljömässiga 
aspekterna som står i fokus när de till exempel ska föra olika diskussioner eller tala i olika 
sammanhang. Göteborg Energi upplever att pressen på att ta miljömässigt ansvar är större 
än pressen på de två andra dimensionerna, men från ägarna så är det ekonomiska ansvaret 
överordnat det miljömässiga. 
 
Skellefteå Kraft upplever att press på att ta miljömässigt ansvar kommer från flertalet 
intressenter, såsom intresseorganisationer, närboende runt deras anläggningar och 
kunder. På frågan om Skellefteå Kraft känner ett ökat krav från kunder på att ta 
miljömässigt ansvar svarar Pettersson följande; 
 
”Ja, jag skulle nog säga att det är en hygienfaktor, inte bara hos oss utan även för våra 
konkurrenter, att kunderna kräver nästan förnybar energi eller utgår ifrån att man ska 

få det.” 
 
Pettersson fortsätter förklara att kunderna nödvändigtvis inte är beredda att betala mer för 
att köpa förnybar energi, utan att de ser det mer som ett grundläggande krav. Skellefteå 
Kraft upplever även att en stor del av pressen på att ta miljömässigt ansvar kommer från 
medarbetare och från företaget självt. 
 
Växjö Energi känner ett ansvar gentemot sina intressenter att ta ett miljömässigt ansvar 
och menar att det framförallt är ägare och kunder som ställer stora krav inom den 
miljömässiga dimensionen. Växjö kommun har väldigt högt satta miljömål och 
Bengtsson menar att Växjö Energi är ett verktyg i arbetet mot miljömålen. Bengtsson 
upplever att utöver ägarna, kräver kunderna att företaget till exempel ska vara förnybara 
och leverera förnybar värme. Även kommuninvånare och medarbetare har någon sorts 
förväntan på företaget att ta ett miljömässigt ansvar. 
 
Likt Växjö Energi upplever Kraftringen ett tydligt ansvar att ta miljömässigt ansvar från 
ägare, kunder och medarbetare. Kraftringen har haft ett miljöledningssystem i 20 år så 
miljöfrågorna är något som länge prioriterats av företaget. Därför kan Tillborg inte påstå 
att företaget känner ett ökat tryck att ta ett miljömässigt ansvar, utan upplever mer att det 
är ett fortsatt intresse hos intressenter som kommer till uttryck. Även om 
miljödimensionen idag har breddats, är dimensionen för Kraftringen fortfarande starkt 
kopplad till frågor om energiproduktion eftersom det är deras kärnverksamhet. Tillborg 
upplever att miljöarbetet idag är mer positivt och handlar om att skapa nya 
affärsmöjligheter och möjliggöra nya lösningar istället för att ”ha rent mjöl i påsen”. 
Redan under 2018 kommer Kraftringen nå målet om fossilbränslefri produktion som 
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företaget satt upp till år 2020 och Tillborg menar att företaget själva är högst drivande i 
att ta sig an utmaningar inom miljö. 
 
Appleby menar att Tekniska verken definitivt upplever förväntningar från sina 
intressenter att ta ett miljömässigt ansvar. Från ägare och styrelse uppkommer 
förväntningar genom det uppdrag företaget fått från kommunen. Appleby säger dock att 
förväntningarna på företaget att ta ett miljömässigt ansvar kommer från alla intressenter, 
att det inte finns någon som inte bryr sig om miljön; “Det är ett hett ämne just nu”. 
Problematiken uppstår i och med att alla intressenter bryr sig om miljön, men alla har 
olika motiv bakom sina intressen och ställer därmed olika typer av krav på företaget. 
Tekniska verken upplever att kraven på att ta ett miljömässigt ansvar har ökat de senaste 
åren och Appleby säger att förväntningarna på dimensionen är större än förväntningarna 
på att ta ett ekonomiskt och socialt ansvar.  
 
Gemensamt för samtliga fallföretag är att de har förväntningar på sig att ta miljömässigt 
ansvar och de upplever att förväntningarna kommer från många olika intressegrupper. 
Miljöarbetet ses av respondenterna som viktigt i dagens samhälle, speciellt eftersom att 
de verkar i energibranschen och därmed förväntas ha ett utvecklat miljöarbete. Många 
intressenter upplevs också ta miljöaspekten för givet hos fallföretagen. En majoritet av 
företagen upplever att kunderna har en stor förväntan på att företaget ska ta ett 
miljömässigt ansvar. Majoriteten av fallföretagen upplever även att krav på att ta 
miljömässigt ansvar kommer från deras ägare. 
 
4.3.4!Avgörande!roll!för!företagets!ansvarstagande 
Majoriteten av fallföretagen upplever att det är ägarna, ägarna tillsammans med företaget 
eller företaget själva som har den avgörande rollen för vilket samhällsansvar som 
företaget tar. Mälarenergi menar att det är de själva tillsammans med ägarna som har den 
avgörande rollen för vilket samhällsansvar företaget tar. Tekniska verken upplever att det 
definitivt är ägarna och styrelsen som har den avgörande rollen och Jönköping Energi 
hävdar att det absolut är de själva som har den avgörande rollen. Kraftringen menar på 
liknande sätt att det är företagets Vd som har det yttersta ansvaret gentemot ägare och 
styrelse att försvara och förklarar Kraftringens hållbarhetsarbete. Vidare upplever 
Tillborg att Kraftringen idag har ett så pass omfattande hållbarhetsarbete och höga 
ambitioner, mycket tack vare att de har en Vd som prioriterar ansvarsfrågorna. 
 
På Skellefteå Kraft är det ägarna som ytterst är de som bestämmer vilket samhällsansvar 
som företaget tar. Dock upplever Pettersson att i olika sakfrågor är det olika intressenter 
som driver frågan och ibland är det företaget självt som driver frågan. Hon beskriver det 
som att Skellefteå Kraft lever i en komplex symbios med omvärlden, där det gäller att 
”hela tiden ha stora öron men också att veta vad man själv vill och i vilken riktning vi 
själva vill gå”. 
 
Efter övervägande säger Växjö Energi att det framförallt är ägarna som har allra störst 
påverkan för vilket samhällsansvar som företaget tar. Ahlrot upplever även att kunderna 
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har en stor påverkan på samhällsansvaret. Från sina ägare har Växjö Energi ett tydligt 
uppdrag att jobba med de olika miljömålen som staden satt upp. Ahlrot menar dock att 
Växjö Energi har ett internt driv för att jobba med den här typen av frågor, men att det är 
ägarna som ”…sätter riktlinjerna för vår verksamhet”. 
 
Zinn säger att ”...det går inte att sticka under stol med att ägaren har en extremt stor 
betydelse på vår ambitionsnivå”. Ägarna i sin tur påverkas dock av göteborgarna som är 
alla de andra intressenterna. Därför blir det problematisk att säga vem som har den 
avgörande rollen. 
 
4.4!Agenda!2030 
4.4.1!Agendans!innebörd!för!företaget 
Alla de tillfrågade respondenterna vet vad Agenda 2030 och dess globala hållbarhetsmål 
är. Vad Agenda 2030 betyder för de olika fallföretagen och hur den uppfattas kommer att 
presenteras nedan. 
 
”Det betyder att vi är del av en global värld i mångt och mycket, där vi både påverkar de 
här målen, men också kan bidra till att uppfylla målen” säger Hogfeldt-Forsberg som 
upplever att Agenda 2030 är ett bra angreppssätt för att ta sig an hållbara utmaningar. 
 

”Att förstå att det är inte bara är här i Västerås, som vi ska förhålla oss till våra 
politiker, utan vi måste förhålla oss till hur omvärlden ser ut i ett större perspektiv… vi 
handlar ju med hela världen idag, även om vi är ett regionalt bolag så är det ju klart att 

vi är väldigt beroende av att det här hänger ihop.” (Hogfeldt-Forsberg, Mälarenergi) 
 
Pettersson berättar att Skellefteå Kraft arbetar för att integrera de globala målen med deras 
existerande hållbarhetsarbete. Även för Jönköping Energi handlar det främst om att 
koppla ihop de globala målen i Agenda 2030 med företagets nuvarande mål, då företaget 
upplever att deras existerande hållbarhetsarbete bidrar till agendans mål. Grann säger att; 
  

”Ja, jag tänker att det har ju inte varit dom som har format våra mål utan vi har 
snarare kopplat an våra mål till ... hur påverkar de positivt till Agenda 2030… så har 

det varit, lite bakvänt kanske.” 
  
Ahlrot berättar att ”…Växjö kommun var väldigt snabba att dra igång, man anammade 
väldigt snabbt och sa att det här tåget hoppar vi på [arbetet med Agenda 2030]”. 
Eftersom att Växjö Energi är en del av kommunkoncernen blev även företaget påverkade 
av Agenda 2030. Ahlrot upplever att den största vinsten från Agenda 2030 är att den blir 
ett “gemensamt sätt att kommunicera”. Hon menar att de 17 målen ger en fantastisk bild 
över vad hållbar utveckling är, eftersom olika personer många gånger inte har samma bild 
av vad begreppet inbegriper. 
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”Nu kan man bara lägga fram den här [bild över de globala målen] och säga att, ja 
men det är detta vi pratar om, och sen har man löst hela det där inledande trevandet”  

(Ahlrot, Växjö Energi) 
  
Vidare upplever Ahlrot att agendan på ett vackert sätt binder ihop miljömässig, social och 
ekonomisk hållbarhet. Vissa har fortfarande ett behov av att dela upp målen så att de 
hamnar i rätt dimension, men Ahlrot förklarar att man snabbt landar i att målen inte har 
några avgränsningar, för allting går in i varandra. 
 
Zinn menar att Göteborg Energi inte har tagit någon officiell ståndpunkt gällande Agenda 
2030. Han tror även att agendan och dess 17 globala mål är okända för många inom 
företaget. De som har vetskap om agendan är dem med ett hållbarhets- och miljöintresse. 
Precis som Ahlrot upplever Zinn att agendan lämnar uppdelningen mellan den 
ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarheten och istället integreras dimensionerna. 
Zinn från Göteborg Energi upplever att agendan gör att olika aktörer slipper utvärdera 
vad som är viktigast [ekonomiskt, socialt eller ekologiskt] utan att det är de sociala målen 
som är målsättningarna och att de andra dimensionerna används som förutsättningar för 
att komma dit. 
  
Precis som hos Göteborg Energi har inte Tekniska verken i någon större utsträckning 
försökt analysera eller integrera Agenda 2030 i sin organisation. Appleby upplever att det 
till viss del beror på att företagets existerande hållbarhetsarbete redan är så omfattande 
och hjälper till att arbeta mot de globala målen i agendan, även om Tekniska verkens 
resultat inte uttrycks i förhållande till Agenda 2030. 
 
4.4.2!Agenda!2030!och!företagets!intressentmodell 
Agenda 2030 finns i varierande grad med i företagens hållbarhetsarbete. Inget av 
företagen har dock reflekterat över att Agenda 2030 skulle få en plats i deras 
intressentmodell. 
 
Zinn berättar att även om kommunen och olika lagstiftare ses som en del av Göteborg 
Energis intressentmodell, så har Agenda 2030 inte någon plats i företagets 
intressentmodell. Hogfeldt-Forsberg på Mälarenergi upplever även hon att agendan inte 
har någon plats i företagets intressentmodell. Hon menar dock att Agenda 2030 blir viktig 
då den sätter ramverket för Mälarenergis hållbarhetsarbete. Den ger företaget en 
förståelse för att det inte bara är i Västerås som de ska förhålla sig till sina politiker, utan 
företaget måste även förhålla sig till hur omvärlden ser ut i ett större perspektiv. 
 
Precis som för Mälarenergi upplever Pettersson på Skellefteå Kraft att Agenda 2030 
tydligt påverkas deras verksamhet, men att de inte ser de globala hållbarhetsmålen som 
en del av deras intressentmodell. För Skellefteå Kraft representerar Agenda 2030 
omvärldens krav på företaget, de utmaningar som vi tillsammans måste lösa för att i 
framtiden ha en omvärld. Bengtsson på Växjö Energi säger att hennes bild av Agenda 
2030 är att den är ”…en del av vår omvärld som vi måste förhålla oss till”. Hon berättar 
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att agendan skulle kunna ses som en del av företagets intressentmodell och att den 
isånnafall skulle ligga under gruppen myndigheter. Dock menar hon att; 
  
”… om man tittar till exempel på vår hållbarhetsredovisning och hur vi har strukturerat 

upp vårt arbete där så ligger ju det här [Agenda 2030] i när vi pratar om omvärlden 
och vår relation till omvärlden” (Bengtsson, Växjö Energi) 

  
Varken Jönköping Energi, Kraftringen eller Tekniska verken har inkluderat Agenda 2030 
i sin intressentmodell. Tekniska verken menar att eftersom företaget inte inkluderat 
agendan i sin organisation, har den heller inte någon plats i företagets intressentmodell. 
Appleby upplever dock att målen i Agenda 2030 kan komma att kanaliseras genom deras 
ägare och styrelse, som är en av intressenterna i deras i intressentmodell. Tillborg 
instämmer om att agendan påverkar flera av deras intressenter som i sin tur påverkar 
Kraftringen. 
 
4.4.3!Förändrad!syn!på!samhällsansvar!och!Agenda!2030 
Zinn tror att Agenda 2030 har inneburit en förändrad syn på samhällsansvar men eftersom 
Göteborg Energi inte kan agera på den, så är det inte agendan i sig som direkt har påverkat 
företagets syn på samhällsansvar. Mälarenergis syn på samhällsansvar har inte heller 
direkt förändrats av Agenda 2030. Agendan har mer blivit ett verktyg som visualiserar 
synen på samhällsansvar även om ett tydligt ställningstagande gjordes när företaget 
började hållbarhetsredovisa. På så sätt ser Mälarenergi Agenda 2030 som ytterligare ett 
stöd för den syn på samhällsansvar som existerade och det arbete som de redan påbörjat. 
 
Ahlrot upplever att innehållsmässigt är deras syn på samhällsansvar detsamma efter 
Agenda 2030s införande och menar att hon inte ser någon konflikt mellan gammalt och 
nytt. På något sätt hävdar hon dock att Växjö Energi har påbörjat en resa i och med 
Agenda 2030. Kommunikationen kring deras samhällsansvar har blivit något tydligare 
och de hoppas att denna resa kan skapa ytterligare tydlighet. 
 
Pettersson upplever inte att Skellefteå Krafts syn på hållbarhet har förändrats i och med 
Agenda 2030, däremot har det hjälpt företaget med terminologi. Eftersom de flesta känner 
till de globala hållbarhetsmålen är det ett verktyg som kan användas för att diskutera 
hållbarhet för att sedan relatera målen till specifika utmaningar hos företaget. 
 
Appleby säger att Agenda 2030 inte förändrat Tekniska verkens syn på samhällsansvar, 
därför att företagets syn på samhällsansvar går i linje med hur Agenda 2030 definierar 
hållbarhet. I likhet med Tekniska verken upplever inte Jönköping Energi eller Kraftringen 
att de har ändrat sin syn på hållbarhet på något sätt sen Agenda 2030s införande. Mer har 
agendan varit en bekräftelse på att allting hänger ihop. 
 
4.4.4!Förändrat!ansvarsarbete!och!Agenda!2030 
Mälarenergi ser inga konflikter mellan Agenda 2030 och deras existerande 
hållbarhetsarbete, men Hogfeldt-Forsberg upplever att agendan har försett dem med nya 
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insikter och argument för deras arbete för hållbarhet. Även på Skellefteå Kraft har Agenda 
2030s införande inte inneburit några konkreta förändringar i det ansvarsarbete som 
företaget bedriver. Det som Skellefteå Kraft har gjort är att de analyserade hur 
organisationen förhåller sig till målen, hur de kan bidra och vilka mål som de bidrar aktivt 
till genom deras verksamhet.  
  

”Det är fortfarande vår strategi som vägleder oss i det vi gör. Det är inte de globala 
målen i sig, för vi jobbar ju totalt, vi har ju ett uppdrag, vi ska leverera energi och vi 

ska leverera samhällsutveckling. Vi levererar ju inte på de globala målen, utan vi 
bidrar ju till dem genom det här.” (Pettersson, Skellefteå Kraft) 

 
Jönköping Energi och Kraftringen upplever inte att några förändringar gjorts med 
anledning av Agenda 2030. De globala målen har snarare upplevts som en bekräftelse på 
det hållbarhetsarbete redan utförs. Jönköping Energi hade redan innan Agenda 2030 satt 
upp tre övergripande hållbarhetsmål till år 2020 och kände därför att ytterligare 
förändringar inte behövdes. Kraftringen gjorde vissa förändringar utifrån lagen om 
hållbarhetsredovisning där de tydligare inkluderade mänskliga rättigheter och 
antikorruption i årsredovisningen, dock inte till följd av agendan. 
  
Ahlrot upplever att det inte är omöjligt att vissa förändringar av ansvarsarbetet hos Växjö 
Energi kommer att ske till följd av Agenda 2030. De ser det även som en påminnelse för 
dem själva och belyser mål 12 (hållbar konsumtion och produktion) som Sveriges 
svåraste mål. Planer för några konkreta förändringar finns dock inte ännu. 
  
Göteborg Energi och Tekniska verken har inte inkluderat Agenda 2030 i deras 
verksamhet. En effekt av det är att agendan inte heller har bidragit till förändringar i 
företagens ansvarsarbete. 
 
Tydligare riktlinjer för hållbarhetsarbetet 
Appleby upplever inte att Agenda 2030 hittills har bidragit till tydligare riktlinjer och 
policyer för Tekniska verkens hållbarhetsarbete. Hon menar att eftersom de flesta av 
företagets riktlinjer och policyer kommer från kommunen, beror det på vad kommunen 
vill göra med Agenda 2030 i framtiden. Appleby beskriver ett exempel där Agenda 2030 
påverkat Tekniska verken. Som en produkt av agendan har Linköpings kommun 
producerat något de kallar för “kemikalieprogrammet”. Programmet påverkar direkt 
företaget och deras arbete för miljömässig hållbarhet. 
 
Tillborg menar att Agenda 2030 kan hjälpa företag generellt att arbeta tydligare med 
hållbarhet, men är inte säker på att det har hjälpt Kraftringen specifikt. Zinn på Göteborg 
Energi säger att hans stora förhoppning är att Agenda 2030 ska bidra till tydligare 
riktlinjer och mål för företags hållbarhetsarbete. Hans förhoppning är att när de [målen] 
integreras så kommer målsättningarna att bli mycket tydligare. 
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Ahlrot på Växjö Energi upplever att Agenda 2030 har bidragit till tydligare riktlinjer för 
hur företaget ska arbeta med hållbar utveckling. Växjö Energi menar att Agenda 2030 på 
ett tydligt sätt beskriver målen, vilket gör dem lätta att förstå och det blir lättare att finna 
de mål som berör Växjö Energi. Även Hogfeldt-Forsberg på Mälarenergi upplever att 
Agenda 2030 väldigt väl tydliggör hur vi lever i en global värld och hur företag kan arbeta 
med hållbar utveckling, även om det var något som Mälarenergi var medvetna om redan 
innan Agenda 2030. 
 
Skellefteå Kraft upplever att Agenda 2030 bidrar till tydligare riktlinjer kring företags 
ansvarsarbete. Målen är gemensamma och folk känner igen dem. ”säger man att dem 
bidrar till mål 7, hållbar energi åt alla, så kan dem lättare relatera till det…”. Även 
Karsberg på Jönköping Energi upplever att Agenda 2030 kan bidra med mer tydlighet för 
företag som arbetar lite mindre med hållbarhet än vad Jönköping Energi gör. Då skulle 
de globala målen kunna få företag att tänka till och Karsberg menar att Agenda 2030 är 
mycket tydligare än till exempel begreppet CSR. 
 
Stimuli för företag att arbeta mer med hållbarhet 
Zinn på Göteborg Energi upplever att Agenda 2030 är ett kommunicerande kärl och även 
utan agendan tror han att företag hade varit intresserade av hållbarhetsfrågan. Han menar 
att vår [intervjuarnas] generation växer upp med en uppsjö av möjligheter att hitta en mer 
meningsfull roll och att bidra. Zinn upplever att hållbarhet kommer att bli viktigare och 
viktigare och bli en ännu mer central del i alla företags verksamheter. Hur mycket av detta 
som beror på Agenda 2030 har han svårt att säga, men han tror att agendan internationellt 
kommer att få en större påverkan än i Sverige. Därför att hållbarhetsbegreppet i Sverige 
redan är så pass etablerat och att vi [svenskar] redan intresserar oss för hållbarhet. 
  
Hogfeldt-Forsberg tror att Agenda 2030 kommer stimulera företag att arbeta mer med 
hållbarhet, vad det beror på kan hon dock inte riktigt säga. En sak hon poängterar är att 
Agenda 2030, på ett bättre sätt än innan, lyckats få målen synliga och gjort dem väldigt 
tydliga. Tidigare hållbarhetsarbeten som antagits globalt har inte fått samma genomslag 
och istället för att arbete med alla dimensioner av hållbarhet har den ekologiska 
dimensionen blivit den centrala. Agenda 2030 är mer komplex och riktar sig mot företag 
på ett annat sätt än tidigare. Hogfeldt-Forsberg säger att; 
  
”…man inser att företagen är en viktig del i att det här [Agenda 2030] uppnås. Det är 
inte dem små myllrande människorna, dem är ju en del av ett företag eller en omvärld 

på ett sätt, det är där [i företagen] det finns lite mer muskler att agera, än som en 
enskild individ.” 

  
Ahlrot upplever att Sverige har anammat målen i Agenda 2030 på ett bra sätt. Hon 
poängterar dock att hon upplever att Agenda 2030 anammats väl i våra nordiska länder, 
men att resten av världen inte är lika ”på hugget” gällande de globala målen. Hon 
fortsätter med att säga att i framtiden tror Växjö Energi på Agenda 2030s bärighet både 
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nationellt och internationellt samt att bilden över de 17 målen ”är en väldigt bra bild 
oavsett var i världen man är”. 
  
Tillborg på Kraftringen är inte säker på om Agenda 2030 stimulerar just deras företag att 
arbeta med hållbarhet men ser att det kan stimulera företag generellt. Hon ser det som 
positivt att agendan visar hur många det är som är överens om vad som ska göras och att 
FN lyckats formulera mål.  
 
Pettersson på Skellefteå Kraft är osäker på om Agenda 2030 kommer att stimulera företag 
till att ta ett större ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Däremot ser hon det som 
positivt att målen har blivit så välkända och kommunicerade, vilket visar på att det dess 
budskap har nått fram. Vidare ser hon det som vinst i sig att FN har lyckats konkretisera 
målen eftersom det är första steget för att skapa kunskap och förståelse, att ha någonting 
att samlas kring. ”Nästa steg är ju då att få någonting gjort”, säger Pettersson. Appleby 
på Tekniska verken är även hon ”...tveksam ärligt talat” till om Agenda 2030 kommer att 
stimulera företag till att arbeta mer med hållbarhet. Vidare påpekar hon att ännu ett 
dokument om hållbarhet troligtvis inte är det som behövs för att skapa förändring i det 
stora hela. Inte heller Jönköping Energi ser att Agenda 2030 stimulerat företaget till att 
arbeta mer med hållbarhet. 
 
4.4.5!Vilka!mål!har!företagen!valt!att!arbeta!med!och!varför 

 
Tabell 3. Tabell över fallföretagens mål 

 
 
Mälarenergi har scannat av målen i Agenda 2030 för att undersöka vilka som är av störst 
betydelse för dem som organisation. Hogfeldt-Forsberg poängterar att även fast det finns 
vissa mål som är av större betydelse än andra för företaget, är det viktigt att inte rycka 
dem ur sitt sammanhang eftersom de alla hänger ihop. De mål som Mälarenergi har valt 
att fokusera på är nödvändigtvis inte lättare att uppnå, utan snarare är de viktiga för dem 
som energiföretag att arbeta med. Exakt vilka mål som har valts ut att arbeta med är inte 
helt klart än men Hogfeldt-Forsberg nämner mål 7 och 11 som självklara, men även mål 
12. Inte heller Skellefteå Kraft har sett på målen som att några är lättare att uppnå, utan 
de har utgått ifrån vilka mål som berör deras verksamhet och vilka de aktivt kan bidra till. 
Pettersson säger; 
  



!

! 64!

”Så nej, det har ingenting med om dem är lätta eller svåra, utan det här ser vi att, i de 
här områdena så jobbar vi faktiskt aktivt med att skapa förändring. Här gör vi 

någonting som bidrar, så att vi drar åt rätt håll.” 
 
Det var i deras hållbarhetsredovisning från 2016 som Skellefteå Kraft för första gången 
presenterade Agenda 2030 i förhållande till deras verksamhet. De mål som Skellefteå 
Kraft anser att de aktivt bidrar till är mål 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15 och även mål 16 som de, 
under det senaste året, har lagt till. 
  
Ahlrot säger att Växjö Energi anser att vissa mål berör dem i större utsträckning än andra: 
  

”Absolut är man mer berörd av olika mål och de olika målen har ju också olika 
ambitionsnivå. Ibland kan man ju nästan känna att ett mål är som ett golv att vi har 

kanske redan passerat det, och det är ingenting unikt för Växjö Energi men jag menar 
som Sverige, som svensk kommun eller företag och i andra så är det nästan 

ouppnåeligt, så det gäller ju också att man inte känner sig begränsad av det.” 
  
Växjö Energi har inte skriftligt klargjort vilka mål de fokuserar på, men Ahlrot gör 
bedömningen att mål 7, 9, 11 och 12 är de mål där de kan bidra mest. 
 
Tillborg berättar att Kraftringen framför allt har tagit spjärn i de 17 globala 
hållbarhetsmålen som har kopplats till den nya affärsplanen. I den nya affärsplanen som 
skapades innan Agenda 2030 finns sex målområden och 13 kritiska nyckeltal som har 
kopplats till utvalda mål från agendan. De utvalda målen är mål 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 
och 15. Kraftringen har inte valt att gå in mer detaljerat på Agenda 2030 ännu och Tillborg 
menar att mer aktivt arbete med Agenda 2030 är möjligt, men att Kraftringen inte är 
mogna för det ännu.  
 
Kraftringen upplever att vissa mål kan vara lättare att arbeta med eftersom de berör 
verksamheten i större utsträckning som till exempel mål 7 om hållbar energi. Andra mål 
som handlar om goda arbetsförhållanden och anständiga arbetsvillkor kommer även de 
att vara lättare att uppnå på grund av svensk lagstiftning. Utmaningar såsom hållbar 
konsumtion och hållbar industri och innovation kan bli svårare för Kraftringen att hitta 
sin roll i menar Tillborg. Samtidigt upplever Kraftringen att det är hög tid att anta även 
mer komplexa utmaningar kopplat till hållbar utveckling, oavsett de globala målen. 
  
Karsberg på Jönköping Energi säger att vid diskussionen om måluppfyllelse så behövs 
någon siffra att relatera till för att veta när målet är uppfyllt. Det här är inget som beskrivs 
i Agenda 2030, utan dem målen får företagen själva sätta, varför måluppfyllelsen kan 
vara svårt att mäta. De mål som Jönköping Energi har valt att arbeta med är mål 7, 9, 11 
och 13. Det är de mål som Jönköping Energi känner att de kan bidra till mest och de mål 
som tydligt hänger ihop med deras övergripande mål. Grann säger att; 
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”Ja vi tänker väl att det är de som är liksom starkast kopplat till vår kärnverksamhet, 
sen påverkar vi säkert fler av målen men vi tänker att de här är dem som är starkast.” 

 
4.4.6!Lagstiftning!och!Agenda!2030 
De medverkande företagen fick frågan om de ansåg att lagstiftning kring Agenda 2030 
och företags hållbarhetsarbete skulle leda till större måluppfyllelse. 
 
Zinn menar att en kombination mellan lagstiftning och konkurrenskraft kommer få 
företag att bli bättre på sitt hållbarhetsarbete. Att företag ges ett stort utrymme att 
konkurrera inom hållbarhetsområdet, men där staten hela tiden ”vässar minimikraven”. 
Personligen tror Ahlrot på Växjö Energi att tydliga riktlinjer för företags hållbarhetsarbete 
är nödvändigt; 
 
”Det går inte bara säga att marknadskrafterna kommer leda till att alla tar sitt ansvar 
eller så nej, utan man behöver ge styrmedel för att det ska löna sig för företagen att ta 

ansvar, då tar man ansvar.” (Ahlrot, Växjö Energi) 
  
Appleby på Tekniska verken, även om hon endast vill uttala sig om den miljömässiga 
dimensionen, menar att lagstiftning kommer att vara nödvändigt för att företag ska ta 
frågan på allvar. Det kommer i sin tur att leda till ett större genomslag. 
 
Skellefteå Kraft ser lagen om hållbarhetsredovisning som ett första steg i att lagstifta om 
hållbarhet. I framtiden tror företaget att det kommer ställas högre krav på företag att 
arbeta hållbart. Pettersson på Skellefteå Kraft belyser återigen den tydliga trend som visar 
på att samhället ställer större krav och om att företag inte möter de här kraven blir de helt 
enkelt bortvalda, oavsett lagar och regler. Hållbarhetsredovisningen har hjälpt Jönköping 
Energi och varit en bra sammanfattning för att se vad som gjordes föregående år, men 
också som utgångspunkt för vad som kan göras i arbetet med hållbarhetsansvar nästa år.  
  
Tillborgs personliga åsikt är att tvingande lagstiftning borde ses som sista utvägen och att 
andra styrmedel och kopplingar till affärsmässiga fördelar är mer fördelaktigt även om 
det inte får ta för lång tid. 
  
”…det handlar ju om att se kopplingen mellan hur man driver sin verksamhet och hur 
man kan driva ett företag framgångsrikt. Och då menar ju vi att ta det här ansvaret är 
en framgångsfaktor i det, så om man inte har förstått det så blir ju en lag kanske nått 

man försöker smita undan…” (Tillborg, Kraftringen) 
 
Hogfeldt-Forsberg tror att tvingande lagstiftning kring hållbarhet kan bli problematiskt 
eftersom det skiljer så mycket mellan olika verksamheter. För att komma vidare tror 
Mälarenergi på andra typer av styrmedel, inte lagstiftning på det sättet. 
 



!

! 66!

4.4.7!Agenda!2030s!måluppfyllelse 
De flesta av de tillfrågade respondenterna har svårt att svara på frågan om de globala 
målen i agendan kommer att uppfyllas till år 2030. Zinn på Göteborg Energi tror dock 
”...inte att det är orimligt att nå Agenda 2030s relativt luddiga målsättningar”.  
  
Hogfeldt-Forsberg är tveksam till att målen i Agenda 2030 kommer att uppnås; 
 
”Vi har svårt att ändra beteende och vi har svårt att komma överens. Vi har en ojämlik 
fördelning av jordens resurser om man tittar globalt och det är ju ett problem. De stora 
sociala klyftorna tror jag är ett av kanske de största utmaningarna egentligen. Vi pratar 
mycket om de naturvetenskapliga delarna, men jag tror att det är den sociala aspekten 

som egentligen är den som avgör om vi kommer lyckas eller inte.” 
  
Hon ser dock saker som talar för att målen kan uppnås; 

  
”Människans förmåga att anpassa sig är ju fantastisk. Det är ju därför vi lever 

fortfarande. Ja men faktiskt. Vi har genomlidit både det ena och det andra och vi reser 
oss upp och går vidare. Så nånstans måste man tro på människan.” (Hogfeldt-Forsberg, 

Mälarenergi) 
  
Växjö Energi tror att några av målen i agendan kommer att uppfyllas till år 2030, men 
inte alla. Ahlrot upplever att det finns för mycket utmaningar som talar emot att hela 
världen tillsammans uppnår målen. Hon menar att Sverige ligger bra till och har goda 
chanser i jämförelse med andra länder. Dock bör vi vara ödmjuka inför utmaningarna och 
inte minst mål 12 och vår konsumtion. 
  

”Där har vi ett jätteproblem och någon sa det att vi är duktiga på att städa vår egen 
bakgård genom att slänga över skiten till grannen, och risken finns ju att det handlar 
om det asså att man stänger igen sina egna fabriker och sen köper man billigt någon 

annanstans ifrån så där tror jag att det är den allra största utmaningen för oss.” 
(Ahlrot, Växjö Energi) 

  
Även om Pettersson på Skellefteå Kraft skulle vilja svara ett definitivt ja på frågan, menar 
hon att det inte ser så hoppfullt ut just nu [att målen skulle uppnås], men att det finns en 
hel del ljusglimtar. ”Inom energiområdet så tror jag att det kommer hända oerhört 
mycket inom [12 år], till 2030”. Tillborg på Kraftringen vill också vara optimistisk i 
frågan, men har svårt att ge ett svar;”…kanske det viktiga här är att vi vet vad som 
behöver göras och att vi jobbar med det var och en som kan, så får vi se hur långt det 
räcker…”. 
 
Appleby på Tekniska verken säger att hon inte vet om målen i agendan kommer att 
uppfyllas till år 2030. Hon säger att “...det är omöjligt att svara på”. Hon menar att det 
är väldigt mycket som talar emot uppfyllandet av agendan, till exempel hur världen ser 
ut idag och alla osäkerheter som finns i världen. Vidare upplever hon att det är väldigt 
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lite som talar för ett uppfyllande. Det enda som talar för Agenda 2030s måluppfyllelse 
enligt Appleby är människors hopp om att den ska uppfyllas. Även Jönköping Energi har 
svårt att svara på om de tror att målen i Agenda 2030 kommer att uppfyllas. 
 
4.4.8!Energibranschens!framtid 
Kraftringen tror att deras roll i energibranschen kommer att förändras i framtiden och att 
fler aktörer kommer att etablera sig på marknaden. ”Vi ser ju också den här kopplingen 
mellan energi[-branschen], fastighetsbranschen, fordonssektorn, IT-sektorn… de här 
branschglidningarna är ju jättespännande.” Om Tillborg får välja två ledord inför 
framtiden så är det decentralisering, i form av mikroproduktion och en mer fördelad makt 
på energimarknaden, och tillgången på ren och säker el som kommer vara central i 
byggandet av hållbara samhällen. 
 
Zinn menar att dom flesta energiföretag idag försöker hitta sin nya roll i ett energisystem 
som ser väldigt annorlunda ut. Han säger att ”...i en förnybar framtid utan kolkraft, och 
säkert utan kärnkraft, så ser förväntningarna väldigt olika ut” och det innebär att man 
inte kommer att kunna använda energi när den inte finns tillgänglig. Han beskriver att det 
här kallas för energieffektivisering, eller energiförskjutning, som innebär att användandet 
av energi inte ska ske oreflekterat. Det ser han som en av branschen största utmaningar; 
  
”...hur kan både nya och gamla aktörer bidra till den systemförändringen? Hur kan vi 
lagra överskott av energi när det blåser mycket och solen skiner och hur kan vi minska 

användningen av energi när bristen är störst, när det inte blåser och när solen inte 
skiner?”. 

  
Effektiviseringsfrågan är central även för Mälarenergi då de just nu arbetar mycket med 
fokus på energi kontra effekt. De upplever en ökning i behovet av el och tror inte att 
efterfrågan kommer att sjunka, till följd av till exempel elektrifieringen av fordonsflottan. 
Hur Mälarenergi skulle bemöta en drastiskt ökande efterfrågan och samtidigt behålla en 
hållbar produktion ser de som en utmaning. Hogfeldt-Forsberg menar att det 
nödvändigtvis inte handlar om att minska elförbrukningen utan att använda energi på ett 
smartare sätt, att använda den på rätt ställe eller rätt tidpunkt. 
  
Skellefteå Kraft tror att vattenkraften kommer att bli viktig i framtiden. Då vattenkraft till 
skillnad från andra förnybara källor som vind och sol kan regleras tror Skellefteå Kraft 
att den kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Men Pettersson påpekar också den stora 
utmaningen med att lagra förnybar energi som en av branschens stora utmaningar som de 
ska lyckas gå över helt till förnybar energi. 
  
Jönköping Energi har redan idag tagit beslut om att inte använda någon elproduktion från 
olja under normal produktion. Däremot måste företaget ha anläggningar och pannor med 
olja redo att användas, om en stor ledning skulle gå eller om något liknande skulle hända 
för att försäkra tillgänglighet. Karsberg berättar att Jönköping Energi arbetar med att ta 
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fram olika sätt för att kunna lagra förnybar energi. Det kommer i framtiden innebära att 
företaget kan övergå helt till förnybar energiproduktion. 
  
Pettersson  på Skellefteå Kraft ser inga egentliga problem i att energiförbrukningen ökar, 
förutsatt att det är förnybar energi som används. ”Så länge som elen kommer från 
förnybara energikällor så kan vi använda hur mycket el vi vill.” Dock finns en utmaning 
i energisystemet att se till att det hela tiden finns tillräckligt mycket effekt i systemet för 
att kunna förse alla med förnybar energi. Därför tror Skellefteå Kraft att det kommer att 
bli viktigt att arbeta med energieffektivisering. De tror även på digitala smarta lösningar 
som till exempel kan hjälpa kunder att använda energi när den är som billigast där ett 
automatiserat system känner av när det finns tillgång till effekt i systemet. 
 
Mälarenergi tar upp konsumtionsmönstret hos unga som oroande. Samtidigt som den 
yngre generationen prioriterar miljön högst i deras undersökning och ställer krav på 
miljömässigt ansvar är de inte beredda att ändra sitt egna beteende. I alla andra 
undersökningsgrupper kom tillgänglighet av energi som högsta prioritet. Mälarenergi 
tolkar det dock inte som att unga nedprioriterar tillgänglighet utan att de ser det som en 
icke-fråga. Den yngre generationen förstår inte innebörden av tillgänglighet eftersom de 
tar det för givet. 
 
Appleby tar även upp plast som en stor utmaning i framtiden. Den plast som inte går att 
återvinna idag används som bränsle vid produktionen men medför delvis fossila utsläpp. 
Tyvärr finns det inte så mycket bättre alternativ idag för plast som inte kan återvinnas 
utan Appleby påpekar att en förändring måste ske vid produktionen av produkter med 
plast för att undvika problemet. 
 
Växjö Energi ser att branschen är inne i en stor förändring, inte minst med tanke på 
digitaliseringen. De tar upp innovationer såsom solceller, självförsörjande system och 
annan forskning. Även Tekniska verken ser att intresset för självförsörjande system ökar 
och nämner i samband med detta begreppet “prosumers”. 
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5.0!Analys 
5.1!Vad!karaktäriserar!och!motiverar!svenska!energiföretags!CSRYarbete!idag?!
5.1.1.!Definition!av!CSR 
Under genomgången av företagens hållbarhetsredovisningar, och senare under 
intervjuerna, uppmärksammades att inget av de intervjuade företagen använder sig av 
begreppet CSR för att belysa det arbete som görs för att skapa hållbar utveckling. 
Anledningarna till att begreppet inte används är flerfaldiga, men majoriteten av företagen 
anser att för att göra sig förståeliga för samhället i stort så är användandet av CSR inte att 
föredra. Då fallföretagen är kommunalt ägda och agerar på lokala marknader är det mer 
fördelaktigt för dem att använda sig av ett svenskt begrepp som många kan ta till sig. När 
respondenterna ändå ombads definiera CSR gjorde de egna fria tolkningar, avskilt från 
företagens tolkning av begreppet. Det blev tydligt att majoriteten av respondenterna såg 
CSR som det ansvar företag har gentemot samhället de verkar i. Det här är 
överensstämmande med de definitioner vi valt att använda i vår studie där CSR definieras 
som ”Företags ansvar för deras påverkan på samhället” (EU-kommissionen1, 2017) och 
där ansvarsfulla företag är de som gör mer än vad lagen kräver och som beaktar, förutom 
den ekonomiska, den sociala och miljömässiga dimensionen i sin verksamhet (EU-
kommissionen2, 2017). En minoritet av företagen ansåg att även om CSR som begrepp 
ska vara balanserat utifrån de tre perspektiven så hamnar tonvikten ändå mer på den 
sociala dimensionen, vilket inte är grundtanken med begreppet. På grund av de 
anledningar som företagen själva beskriver och på grund av de många olika definitioner 
som litteraturen beskriver (Dahlsrud, 2006; Davis, 1973; Carroll, 1999) kan användandet 
av begreppet CSR leda till en otydlighet som inte är fördelaktig för företagen. 
 
Majoriteten av fallföretagen använder sig istället av begreppet hållbarhet för att 
kommunicera det arbete som görs för att skapa hållbar utveckling. Två av företagen 
använder begreppet affärsmässig samhällsnytta för att belysa det hållbarhetsarbete som 
utförs. Även om två olika begrepp används så inkluderar de båda begreppen tre 
dimensioner; den ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarheten och det arbete som 
utförs för att ta ansvar inom de olika dimensionerna. Här blir det tydligt att alla fallföretag 
ser på samhällsansvar enligt det nyare synsättet där ansvaret inte endast är att 
vinstmaximera (Grafström et al., 2015; Ottosson & Parment, 2016) utan innefattas av ett 
större ansvar gentemot samhället, vilket kan sträcka sig bortom vad lagen kräver 
(Schwartz & Carroll, 2003). 
 
5.1.2!Företagens!samhällsansvar 
Som ovan beskrivits arbetar fallföretagen med samhällsansvar utifrån tre dimensioner; 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Det visar att företagen definierar sitt 
hållbarhetsarbete enligt den CSR-modell som Grankvist (2009) beskriver. För att erhålla 
ett gediget hållbarhetsarbete krävs fokus på alla de tre områdena, vilket innebär att den 
ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionen bör verka i symbios (Grankvist, 
2009). Grankvist (2009) beskriver det etiska ansvarstagandet som underliggande inom de 
tre dimensionerna och det är något som tydligt beskrivs av fallföretagen. Att företagen, 
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även om de är vinstdrivande, arbetar för att ta beslut inom de olika dimensionerna som 
även blir det bästa för samhället i stort. Etiken blir den röda tråd som binder ihop 
fallföretagens hållbarhetsarbete. 
 
Ekonomiskt ansvar 
Det ekonomiska ansvaret kommer till uttryck på olika sätt i fallföretagen, men gemensamt 
för samtliga företag är att de har avkastningskrav och andra lönsamhetsmått från sina 
ägare, på att vara ekonomiskt hållbara. Det som flera av respondenterna hävdar är att 
företagets resultat är förknippat med kommunens utveckling. Genom att leverera ett 
positivt resultat tillbaka till kommunen kommer dess utveckling att vara positiv. En 
minoritet av respondenterna uttrycker att deras organisation är en samhällskritisk 
funktion, så bara genom deras kärnverksamhet levererar företaget tillbaka till samhället. 
Det går i linje med Carrolls (1991) beskrivning av det ekonomiska ansvaret, att det 
ekonomiska ansvaret blir ett socialt ansvar då företagen förser samhället med produkter 
och tjänster till ett rimligt pris. Att det ekonomiska ansvaret är starkt sammankopplat med 
det sociala ansvaret blir ännu tydligare då två av fallföretagen menar att de har svårigheter 
att skilja dimensionerna åt i vissa sammanhang. Till exempel Tekniska verken har 
diskuterat huruvida kundernas behov av driftsäkerhet och tillgänglighet hör närmast 
hemma under det ekonomiska eller sociala ansvaret. Det visar på att dimensionerna inte 
går att skilja åt och att arbete inom en dimension hela tiden påverkar de andra 
dimensionerna (Grankvist, 2009). 
 
Det som skiljer fallföretagen från Grankvists (2009) definition av det ekonomiska 
ansvaret är att företagen även belyser kundernas roll inom det ekonomiska ansvaret, i 
likhet med Carroll (1991). Jönköping Energi och Tekniska verken uttrycker att genom att 
hålla konkurrenskraftiga priser gentemot sina kunder tar de ett ekonomiskt ansvar. 
Slutsatsen från empirin och teorin är att företagen inom det ekonomiska ansvaret inte 
endast ser till sig själva, utan visar att företagets långsiktiga överlevnad kommer att 
uppnås i samspel med sina intressenter. 
 
Socialt ansvar 
Gemensamt för samtliga fallföretag är att de upplever att det sociala ansvaret kan tas på 
olika sätt och att det kommer till uttryck på många olika sätt. Grankvist (2009) menar att 
det sociala ansvarstagandet inkluderar det ansvar företag känner gentemot sina olika 
intressenter. Samtliga företag inkluderar både medarbetarna och det omgivande samhället 
i den sociala dimensionen. För att skapa det hållbara samhället arbetar företagen externt 
i samarbeten med olika intressentgrupper för att tillsammans med dessa kunna bidra till 
förändring. En annan del involverar sponsringsaktiviteter där företagen bidrar till 
utveckling av olika verksamheter och därmed samhället i stort, samtidigt som de 
informerar och försöker uppbringa intresse för energibranschen. Fallföretagens sociala 
ansvar går därför i linje med Grankvists (2009) definition. 
 
Med utgångspunkt i Carrolls (1991) CSR-modell och det empiriska underlaget är det 
ansvarsarbete som riktas mot samhället i stort både etiskt och filantropiskt. En majoritet 
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av företagen upplever att det sociala ansvarsarbetet många gånger kommer inifrån, eller 
som Mälarenergi uttrycker det; ”…vi drivs av att vara hjälpsamma var det någon som 
sa”. Fallföretagen uttrycker att kraven på att ta socialt ansvar har blivit mer påtagliga i 
dagens samhälle. Ökade krav på den sociala dimensionen innebär att de frivilliga 
aktiviteterna som företagen utför grundar sig i ett etiskt ansvarstagande, då det sociala 
ansvaret är något som förväntas av företagen (Schwartz & Carroll, 2003). Det tyder på 
att fallföretagen gått från Carrolls (1991) syn på ansvar till Schwartz & Carrolls (2003) 
modell över samhällsansvar. Även om företagens ansvar för samhället idag inte är 
lagstadgat och ses som frivilligt, speglas intressenternas förväntningar i de frivilliga 
aktiviteter som företagen utför för att till exempel inte förlora konkurrenskraft på 
marknaden. Det sociala ansvaret för samhället kan även kopplas till Grankvist (2009) som 
beskriver att det etiska ansvarstagandet är underliggande de andra 
hållbarhetsdimensionerna. 
 
Den andra delen i den sociala ansvarsdimensionen innefattar medarbetarna. Flera av 
fallföretagen menar att det sociala ansvaret gentemot medarbetarna tas när företaget tar 
sitt ekonomiska ansvar. Genom ett positivt resultatet säkrar företaget sin överlevnad och 
det innebär att medarbetarna kan vara säkra på att få behålla sitt arbete. Att värna om 
mångfald och lika möjligheter, samt en god arbetsmiljö är också något som påvisas i 
empirin under det sociala ansvaret. Till exempel Växjö Energi har tagit fram en 
likabehandlingsplan och Tekniska verken har något de kallar ”motiverad medarbetar-
index”. Det ansvar fallföretagen tar för sina medarbetare knyter an till det etiska 
ansvarstagandet, men även det juridiska ansvaret (Schwartz & Carroll, 2003). Mycket av 
det arbete som utförs för att attrahera och behålla kompetent personal samt för att skapa 
trivsel på arbetsplatsen är idag inte lagstadgat, dock är det något som både medarbetarna 
och lokalsamhället (där medarbetarna bor) förväntar sig. Det innebär, precis som för det 
sociala samhällsansvaret, att många av de frivilliga aktiviteter som utförs inom ramen för 
medarbetaransvaret baseras på ett etiskt ansvarstagandet (Schwartz & Carroll, 2003). Till 
exempel utförs frivilliga aktiviteter för att vara en attraktiv arbetsgivare och för att inte 
förlora kompetent personal till en konkurrent. Det finns idag lagstiftning gällande 
arbetsmiljö som företagen är tvingade att följa. I likhet med det som Carroll & Buchholtz 
(2008) uttrycker tyder det empiriska underlaget på att lagar inte är tillräckliga för att 
upprätthålla företagens beteende så som det förväntas av samhället. Det etiska ansvaret 
tar vid där det juridiska ansvaret slutar och stöttar samt hjälper fallföretagen att förstå vad 
det sociala ansvarstagandet innebär (Carroll & Buchholtz, 2008). 
 
Miljömässigt ansvar  
För att ta sitt miljömässiga ansvar har samtliga fallföretag satt upp olika miljömål. Till 
exempel har Mälarenergi som mål att till år 2020 endast använda förnybara och återvunna 
bränslen i sin produktion. Jönköping Energi har satt upp ett offensivt mål som innebär att 
företaget ska ha ett klimatbokslut som är 10 % bättre till år 2020 och Kraftringen har som 
mål att till år 2020 ha en fossilbränslefri-produktion av värme. Mycket av arbetet som 
utförs inom ramen för den miljömässiga dimensionen syftar till att företagen ska minska 
sin klimatpåverkan och öka andelen förnybar energiproduktion. Det gör de genom att bli 



!

! 72!

mer resurseffektiva och genom val av energikälla. Skellefteå Kraft menar att ”...förnybar 
energiproduktion har en väsentligt mindre påverkan på klimatet än fossilbaserad 
energiproduktion”. En nackdel med den förnybara energiproduktionen är att den blir en 
belastning på den biologiska mångfalden. Det är något som både Skellefteå Kraft och 
Växjö Energi uttrycker och företagen arbetar aktivt för att stötta den biologiska 
mångfalden. 
 
Inom den miljömässiga dimensionen är det juridiska ansvaret i Schwartz & Carrolls 
(2003) modell mer utbrett. Det finns miljölagstiftning som företagen måste följa samt 
restriktioner och policyer gällande det miljöarbete som utförs. Då miljöarbetet 
kontrolleras av lagar och regler i större utsträckning samt präglas av ett etiskt 
ansvarstagande, får det frivilliga ansvaret en mindre påverkan än i den sociala 
dimensionen (Schwartz & Carroll, 2003). Fallföretagens kunder lägger allt större vikt vid 
att de produkter som produceras är hållbara ur ett miljöperspektiv och att produktionen 
har en så liten klimatpåverkan som möjligt. Utmaningen med förnybara energikällor är 
att de i dagsläget inte kan lagras. Innan ett sätt att lagra förnybar energi uppkommit blir 
det därför konsumtionsbeteendet hos kunderna som måste förändras. Även om företagen 
arbetar för att ”dra sitt strå till stacken”, har också konsumenterna en del i företagets 
klimatpåverkan genom deras konsumtion. Genom det sociala ansvaret där fallföretagen 
informerar och upplyser samhället om energibranschen och dess effekter på miljön, kan 
aktörerna tillsammans arbeta för minskade klimatutsläpp. Återigen påvisas det att 
hållbarhetsdimensionerna påverkas av varandra och att alla dimensioner krävs för att 
skapa hållbar utveckling (Grankvist, 2009). 
 
Summering samhällsansvar 
Baserat på det ovan beskrivna och den diskussion som förts kring företagens olika 
ansvarsdimensioner, motiveras fallföretagens ansvarsarbete utifrån Schwartz & Carrolls 
(2003) modell över företags samhällsansvar. Även om det frivilliga ansvaret är något som 
uttrycks av en majoritet av fallföretagen kan det etiska och ekonomiska ansvaret ses som 
en förutsättning för det frivilliga ansvarstagandet, precis som Schwartz & Carroll (2003) 
beskriver. I likhet med Schwartz & Carroll (2003) är samspelet mellan 
ansvarsdimensionerna (ekonomiskt, juridiskt och etiskt) nödvändigt för företagens och 
samhällets långsiktiga överlevnad. 
 
Fallföretagens syn på samhällsansvar och deras hållbarhetsarbete går i linje med 
Grankvists (2009) CSR-modell. Energiföretagen arbetar med hållbarhet utifrån den 
ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionen och det etiska ansvarstagandet blir, i 
likhet med Schwartz & Carroll (2003), underliggande de tre ansvarsdimensionerna. 
Genom att företagen ser till sitt eget och samhällets bästa tar de beslut som motiveras ur 
ett etiskt perspektiv. 
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5.1.3.!Motivation!till!att!ta!samhällsansvar 
Argument för CSR 
Flera av respondenterna upplever att motivationen till att ta samhällsansvar kommer från 
företaget själva. Karsberg på Jönköping Energi menar att; ”…vi vill ju verkligen visa att 
vi är en kraft att lita på”. Växjö Energi hävdar att företaget har möjlighet att påverka och 
att det då vore moraliskt fel att inte göra det. Som ovan beskrivits utgår företagens 
frivilliga aktiviteter från ett etiskt ansvarstagande. Flera av företagen beskriver att dess 
långsiktiga överlevnad är beroende av att de tar samhällsansvar, vilket går i linje med det 
argument som Carroll & Shabana (2010) och Okpara & Idowu (2013) lyfter fram. Carroll 
& Shabana (2010) och Okpara & Idowu (2013) menar att när företag tar ansvar för 
samhället kommer detta på lång sikt att gynna dem ekonomiskt. Det här kan kopplas till 
Grankvist (2009) som menar att det ekonomiska ansvaret är att säkra företaget långsiktiga 
överlevnad. 
 
Kundkraven har blivit större gällande vilket hållbarhetsarbete de anser att företagen bör 
utföra, vilket är något som beskrivs av flera företag. Eftersom fallföretagens kunder idag 
är bättre informerade och mer engagerade i hållbarhetsfrågor agerar kraven som en 
motivation för företagen att ta samhällsansvar. Genom samhällets efterfrågan på ansvar 
har det skapats ett sätt för företagen att bli långsiktigt hållbara, vilket framhävs av 
Löhman & Steinholtz (2003), Porter & Kramer (2011) och Van Marrewijk (2003). Att 
civilsamhället i större utsträckning kräver att företag bör arbeta med CSR är något som 
Bernstein (2000) menar är ett argument till varför företag bör ta samhällsansvar. 
Bernstein (2000) menar vidare att företag inte kan blunda för de ökade kraven från 
samhället och istället för att ignorera kraven ska de omfamna dem. Empirin visar på att 
fallföretagen har anammat de krav som samhället ställer och att de efter bästa förmåga 
försöker anpassa sitt hållbarhetsarbete för att bidra till hållbar utveckling. Den 
samhällstrend, som ställer högre krav på fallföretagen att ta samhällsansvar, är en ”win-
win-situation” för både företagen själva och för de samhällen som de är verksamma i 
(Davis, 1973; Okpara & Idowu, 2013). Det ansvar företagen känner och tar för samhället 
omfattas av samtliga dimensioner i Grankvists (2009) CSR-modell. 
 
Okpara & Idowu (2013) menar att det inte endast är kunder som ställer krav på att företag 
ska agera etiskt, utan att krav på etiskt ansvarstagande även kommer från företagets ägare. 
Det här är något som en minoritet av företagen lyfter fram, att de genom sina ägardirektiv 
har krav på att ta ekonomiskt ansvar, men även att de ska ta ansvar för samhället och 
miljön. Samtliga företag har i olika utsträckningar integrerat, eller försöker integrera, 
hållbarhetsarbetet som en naturlig del av deras verksamhet. Som Pettersson på Skellefteå 
Kraft beskriver det; 
 

”…en tydlig målsättning från mitt håll är ju att det här inte ska vara något parallellt 
spår som pågår, en stabsverksamhet som basunerar budskap. Utan tricket är ju att få in 
det i processerna, få in det i stöddokument, få in det på ett naturligt sätt så att man inte 
behöver fundera; oj nu jobbar jag med hållbarhet, utan nu jobbar jag med det jag ska 

jobba med och då blir det naturligt för mig” 
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I likhet med Okpara & Idowu (2013) ser fallföretagen hållbarhetsarbetet som en chans 
till att differentiera sig på energimarknaden. Genom att integrera hållbarhetsarbetet i hela 
verksamheten och få det att att bli en del av företagens strategi, har de funnit ett sätt att 
vinna konkurrensfördelar (Okpara & Idowu, 2013). Vunnen konkurrenskraft kan 
innebära en breddning i företagens kundbas och att företagen på längre sikt får ökade 
vinster (Okpara & Idowu, 2013). Carroll & Shabana (2013) menar också att företagets 
rykte och trovärdighet styrks av ett bra hållbarhetsarbete. Teorin och empirin är 
överensstämmande och visar på att fallföretagens samhällsansvarstagande kommer att 
resultera i ett förbättrat rykte och en förbättrad trovärdighet på marknaden, vilket i 
slutändan kommer att bli till en konkurrenskraft för dem. 
 
Vi har argumenterat för, i avsnittet ovan, att det hållbarhetsarbete som fallföretagen 
upplever att de bedriver uppkommer ur ett etiskt ansvarstagande. Fredrick (1994) menar 
att vinstmaximering inte ska vara företagets enda mål och att företag bör ta 
samhällsansvar bortom det som lagen kräver. Det etiska ansvaret innebär att näringslivet 
kan undvika lagar och restriktioner som kan bli kostsamma och göra att flexibiliteten hos 
företag minskar (Davis, 1973; Carroll & Shabana, 2010). Åsikterna hos fallföretagen 
gällande lagstiftning om samhällsansvaret och dess hållbarhetsarbete är vitt skilda. Å ena 
sidan menar Ahlrot på Växjö Energi att; 
 
”Det går inte bara säga att marknadskrafterna kommer leda till att alla tar sitt ansvar 
eller så nej, utan man behöver ge styrmedel för att det ska löna sig för företagen att ta 

ansvar, då tar man ansvar.” 
  
Å andra sidan menar Tillborg på Kraftringen att lagstiftning kring samhällsansvar kan 
komma att bli problematiskt. Tillborgs personliga åsikt är att tvingande lagstiftning borde 
vara den sista utvägen och att andra andra styrmedel kommer att vara mer fördelaktigt. 
Zinn på Göteborg Energi menar att en kombination av marknadskrafter och lagstiftning 
kommer bli avgörande för att få företag att ta ett större samhällsansvar. Empirin tyder på 
att den lagstiftning som trädde i kraft år 2016, som beskriver att större företag måste 
redovisa sitt arbete för en hållbar utveckling, har en positiv påverkan på det 
hållbarhetsarbete som företagen utför. Även om lagstiftningen inte beskriver vad företag 
behöver göra för hållbar utveckling är de tvingande att redovisa det arbete som utförs, 
vilket torde leda till ett mer utbrett arbete inom de olika dimensionerna. Lagstiftningen 
innebär att kommunikationen externt blir mer transparent och att kunderna kan luta sig 
mot hållbarhetsredovisningen när de ställer högre krav på hållbarhetsarbetet. Genom att 
lagstiftning införs tvingar det företag att bli mer aktiva och bidra till alla aspekter som 
faller under hållbarhetsdimensionerna. Men eftersom fallföretagen själva får bestämma 
hur dessa förändringar ska ske, kommer det leda till ett bättre resultat (en större påverkan) 
än om tvingande lagstiftning införs som reglerar och kontrollerar företagens 
verksamheter, vilket går i linje med det som Davis (1973) och Carroll & Shabana (2010) 
uttrycker. 
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Argument emot CSR 
Milton Friedman (1970) beskriver att samhällsansvar inte ska belasta företag, då företags 
enda sociala ansvar är att öka dess vinster. Att ta ansvar för samhället och miljön är något 
som endast individer är kapabla till. Inget av fallföretagen har samma syn på 
samhällsansvar som det Friedman (1970) beskriver. Samtliga fallföretag definierar sitt 
samhällsansvar utifrån ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. De menar att 
integreringen av hållbarhet i deras verksamheter och det arbete som utförs för en hållbar 
utveckling kommer vara fördelaktigt för företaget självt, men även samhället i stort. Davis 
(1973) poängterar att företagsledare kanske inte är de bäst lämpade för att utföra arbete 
för samhället, men fallföretagen upplever att de vet vad som behöver göras och genom 
implementering av olika styrdokument försöker de åstadkomma bästa resultat. Det talar 
för att företagen inte lider av inkompetens. Utmaningen för företagen ligger i att på ett 
ekonomiskt lönsamt sätt bidra till största möjliga positiva påverkan på samhället. 
 
Porter & Kramer (2011) menar att CSR har misslyckats då det uppkommit på grund av 
externa påtryckningar och att det skulle innebära att arbetet inte kommer ge ett önskat 
resultat. Fallföretagens filantropiska aktiviteter härstammar från de förväntningar olika 
intressenter uttrycker på företagen (Porter & Kramer, 2011), vilket blir ett etiskt 
ansvarstagande. Till skillnad från Porter & Kramer (2011) tyder det insamlade materialet 
från fallföretagen på att CSR-arbete inte behöver vara misslyckat på grund av dess etiska 
ursprung. Ett etiskt ansvarstagande behöver inte nödvändigtvis innebära ett sämre CSR-
arbete än om aktiviteterna uppkommit filantropiskt. Intressenterna hjälper företagen att 
fokusera sitt hållbarhetsarbete genom att uttrycka förväntningar eller press på företagen. 
Empirin är inte så svartvit som Porter & Kramer (2011) hävdar och de externa 
påtryckningarna, tillsammans med det filantropiska ansvarstagandet, kan leda till ett 
förbättrat resultat för fallföretagen. Genom samverkan med olika intressenter kommer 
företagen kunna skapa hållbar utveckling. 
 
Då samtliga fallföretag integrerat, eller är i process att integrera, hållbarhetsarbetet i hela 
verksamheten är den förändring som enligt Visser (2015) måste ske för att CSR ska få 
genomslag, i process. Visser (2015) menar att företag i grunden måste förändra syftet 
med deras verksamhet för att åstadkomma förändring. Då fallföretagen idag inte endast 
har mål som kan motiveras ur ett ekonomiskt perspektiv har syftet med deras 
verksamheter skiftat. Samtlig fallföretag har organisationsmål som kan motiveras ur en, 
eller flera, av de tre hållbarhetsdimensionerna. Genom sitt hållbarhetsarbete hjälper 
fallföretagen till att förbättra de ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden som 
råder i samhället (Grankvist, 2009). 
 
Henderson (2009) menar att CSR-arbete i stor utsträckning innebär ökade kostnader och 
försämrade resultat för företag. Majoriteten av fallföretagen belyser att konflikter mellan 
hållbarhetsdimensionerna kan uppstå, där avvägningar måste göras mellan 
dimensionerna. De flesta exempel som fallföretagen tar upp beskriver att det är den 
ekonomiska dimensionen som står i kontrast med antingen den sociala eller den 
miljömässiga dimensionen. Appleby på Tekniska verken upplever att avvägningar mellan 
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de olika perspektiven är något som måste göras kontinuerligt; ”…det finns teknik som 
kostar mer men är bättre ur miljösynpunkt och det finns alternativ som kostar mindre och 
är lite sämre ur miljösynpunkt”. Tillborg på Kraftringen menar att det är viktigt att; 
  

”…se andra saker än dem direkt ekonomiska, för oftast så handlar det ju om att man 
kanske gör någonting som är icke-hållbart, men då innebär det att man kanske skjuter 

på kostnader eller att det blir andra typer av kostnader framöver”. 
  
Det empiriska underlaget tyder på att fallföretagen har kommit till insikt att 
hållbarhetsarbetet inte endast är en kostnad, utan även något som kommer att gynna 
företaget. Fallföretagen beskriver att hållbarhetsarbetet är nödvändigt för långsiktig 
överlevnad och långsiktig tillväxt samt att hållbarhetsarbetet kommer att fungera som en 
konkurrensfördel på framtidens energimarknad (Carroll & Shabana, 2010; Okpara & 
Idowu, 2013). Till skillnad från Henderson (2009) pekar empirin på att CSR-arbete 
kommer innebära ett förbättrat resultat för företagen. 
 
Slutsatsen vi drar är att även om fallföretagen måste grunda sitt hållbarhetsarbete på 
ekonomiska aspekter och att kostnaderna för ansvarsarbetet inte får vara allt för stora, så 
kommer fördelarna med att ta samhällsansvar överväga de eventuella nackdelar som finns 
rörande företagens hållbarhetsarbete. Fallföretagen beskriver att hållbarhetsarbetet är 
nödvändigt för deras långsiktiga överlevnad, vilket innebär att de kommer ta 
samhällsansvar så länge de upplever att det gynnar deras verksamhet. 
 
5.2!Vad!influerar!svenska!energiföretags!CSRYarbete!idag?!
Samtliga fallföretag har upprättat en intressentmodell som enligt Freeman (1984) är 
nödvändigt för att företaget ska kunna hantera relationerna till sina intressenter och förstå 
den omvärld de verkar i. Alla fallföretag visar också på en förståelse att de påverkar och 
blir påverkade av externa parter, som de för en mer eller mindre utvecklad dialog med. 
Det indikerar att företagen har gått ifrån intressentbegreppets ursprungliga innebörd som 
definierades av Stanford Research Institute som; ”those groups without the organization 
would cease to exist” (SRI, 1963 ur Freeman, 1984, s.31). Istället för att se intressenterna 
som grupper företaget inte kan överleva utan, ser de sina intressenter såsom Freeman 
(1984) beskriver. Clarkson (1995) menar att chefer idag inte enbart har ett ansvar 
gentemot företaget utan även måste ta hänsyn till, och arbeta för, andra aktörers intressen. 
Fallföretagen uttrycker på ett tydligt sätt att de känner ansvar inom alla tre 
ansvarsdimensionerna, gentemot olika intressentgrupper och agerar därefter. Det blir till 
en fördel för fallföretagen att de är medvetna om sina intressenter och deras behov, då de 
har en central roll i företagets verksamhet. Intressenterna hjälper även företagen att 
fokusera sitt hållbarhetsarbete till de områden som efterfrågas, vilket i slutändan kommer 
styrka företagets rykte och trovärdighet (Carroll & Shabana, 2010). 
  
Alla de intressentgrupper som Freeman (1984) benämner som ursprungliga eller 
traditionella återfinns i fallföretagens intressentmodeller förutom långivare. Tekniska är 
det enda fallföretag som inkluderar gruppen finansiärer i sin intressentmodell. Då studien 
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undersöker svenska energiföretag, som till stor del är kommunalt ägda, har de inte samma 
relation till långivare som många andra företag har. Majoriteten av fallföretagen har inte 
identifierat långivare som intressent, vilket kan tolkas som att långivare inte i någon större 
utsträckning påverkar, eller påverkas av, fallföretagens verksamheter. 
 
Vidare menar Freeman (1984) att intressentmodellen ser olika ut beroende på vilket 
företag som analyseras. Eftersom studien uteslutande har undersökt stora svenska 
kommunala energibolag kan det ifrågasättas om fallföretagens intressentmodeller bör 
skilja sig åt över huvud taget. Genom att undersöka energibolagen uppfattas många 
likheter mellan dem, då de har liknande verksamheter och liknande ursprung. 
Fallföretagens intressentmodeller liknar varandra på så vis att de alla inkluderar ägare, 
kunder och anställda. Förutom Skellefteå Kraft, innefattar alla fallföretag även 
leverantörer i modellen. Skellefteå Kraft har dock en intressent som benämns som 
partners som leverantörer kan tänkas ingå i. Samtliga företag, förutom Mälarenergi, 
inkluderar även samhälle i sina modeller. Mälarenergi hävdar dock att företaget känner 
ett socialt ansvar gentemot ”Västeråsarna”. Det pekar på att företaget påverkar, och 
påverkas av, “Västeråsarna” och att det därför vore fördelaktigt för dem att inkludera 
gruppen i sin intressentmodell (Freeman, 1984). Mälarenergi bör därför lägga till en 
intressentgrupp som representerar ”Västeråsarna” i form av till exempel lokalsamhället 
eller allmänheten. 
 
Antalet intressenter i fallföretagens intressentmodeller varierar från fem stycken hos 
Skellefteå Kraft till tolv hos Göteborg Energi. Det kan dock vara missvisande att se till 
antalet intressentgrupper i en intressentmodell. Till exempel Skellefteå Kraft har ett antal 
undergrupper i sin intressentmodell och ser de fem grupperna mer som övergripande 
intressenter. Då teorin kring intressentmodeller inte visar på att företag bör ha ett visst 
antal intressenter finns det inga rätt eller fel. För få intressenter kan dock göra att företaget 
missar en betydande extern part, vilket i efterhand kan influera företaget negativt eftersom 
de parterna inte känner sig hörda och för att deras förväntningar inte möts. Likaså menar 
Jensen (2001) att för många intressenter kan förvirra företaget och försvåra till exempel 
beslutsfattande när ett stort antal intressenter måste tas hänsyn till. Det kan ses som näst 
intill omöjligt att tillfredsställa alla gruppers intressen samtidigt. Diskussionen kring antal 
intressenter kommer förmodligen få olika utfall beroende på företag och bransch, det som 
kan ifrågasättas är varför fallföretagens intressenter skiljer sig så mycket i antal. 
  
Fallföretagens intressentmodeller är tydliga och intressenternas koppling till 
verksamheterna beskrivs väl av respondenterna. Det visar ännu en gång på att 
fallföretagen har en förståelse för deras omvärld och för intressenternas påverkan på 
företaget (Freeman, 1984). Samtliga fallföretag undviker problemet med att 
intressentdefinitionerna inte görs tillräckligt tydligt, vilket enligt Carroll (1991), Löhman 
& Steinholtz (2003) och Phillips (2003) kan innebära negativa konsekvenser för 
företaget. Genom fallföretagens förståelse för sina intressenter är de bättre informerade 
om vilka krav som grupperna ställer på företagen (Philips, 2003). Phillips (2003) menar 
att desto starkare relation företaget har till sina intressenter, desto bättre information får 
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företaget i dialog med sina intressenter som leder till att bättre beslut kan fattas. På det 
sättet kan fallföretagen fatta beslut som är gynnsamma för fler aktörer än enbart företaget 
själva och således skapa sig konkurrensfördelar på marknaden. 
 
5.2.1!Primära!och!sekundära!intressenter 
En minoritet av fallföretagen anser att ägare, kunder och medarbetare är de absolut 
viktigaste intressenterna, vilka enligt Freeman (1984) ses som tre av de sex traditionella 
intressentgrupperna. En lika stor andel nämner en eller flera av dessa grupper som deras 
viktigaste intressent. ”…utan dom är vi ingenting” säger Pettersson om Skellefteå Krafts 
medarbetare. Mälarenergi prioriterar främst kunderna; ”...utan kunden så finns vi ju 
liksom inte. Då kan de styra bäst dem vill ägarna”. Företagen ser helt enkelt de ovan 
nämnda intressentgrupperna som en grundläggande förutsättning för deras existens. 
Skellefteå Krafts och Mälarenergis uttalanden om vilken betydelse deras viktigaste 
intressent har går i linje med Clarkson (1995), som menar att primära intressenter är 
sådana som företaget inte skulle kunna överleva utan. Ägare, kunder och medarbetare 
stämmer också överens med Phillips (2003) argument, att intressentmodellen är gjord för 
rättvisa utbyten och moraliska skyldigheter. Fallföretagen har både ekonomiska och 
moraliska utbyten samt skyldigheter gentemot de tre grupperna vilket borde göra bandet 
mellan dem starkare. 
 
De flesta av fallföretagen gjorde en generell bedömning av vilka intressenter som var 
viktigast överlag. Både Kraftringen och Skellefteå Kraft uttalade, i likhet med Grafström 
et al. (2015) och Phillips (2003), att vissa intressenter kan vara mer eller mindre viktiga 
beroende på tid och rum. Fallföretagen menar att det beror på den specifika situationen 
och vilken fråga som diskuteras. Jönköping Energi hävdar att de inte kan prioritera några 
av sina intressenter över någon annan, i likhet med Grafström et al. (2015) som menar att 
det inte längre går att dela in intressenterna i primära och sekundära grupper. Grafström 
et al. (2015) anser att det beror på dagens föränderliga och globaliserade samhälle där 
vilken intressent som är viktigast hela tiden skiftar. Jönköping Energi anser att det för 
dem handlar mer om att få intressenterna att samspela på ett bra sätt snarare än att 
prioritera dem. Samspelet mellan intressenterna är något som Grafström et al. (2015) 
uttrycker som viktigt i sin utvecklade intressentmodell. 
 
5.2.2!CSR!och!intressenterna 
Hittills har vi visat på att fallföretagen har identifierat intressentgrupper som påverkar 
eller påverkas av företagen. Men på vilket sätt influerar de fallföretagens CSR-arbete? 
Carroll (1991) och Löhman & Steinholtz (2003) menar att det finns en naturlig koppling 
mellan företagets intressenter och hur företagen arbetar med olika ansvarsfrågor. När vi 
frågade företagen om de känner en press från sina intressenter att ta ansvar påpekade fyra 
av respondenterna att ordet press blir missvisande i sammanhanget eftersom det har en 
negativ klang. Företagen vill istället använda ord som krav, förväntan, ansvar eller 
intresse, vilka de anser speglar den relation som finns mellan företaget och dess 
intressenter på ett bättre sätt. 
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Hur intressenter influerar ekonomiskt ansvar 
Samtliga fallföretag upplever att deras ekonomiska ansvar i huvudsak influeras av ägarna. 
De menar att det finns ekonomiska krav från ägarna i form av till exempel resultat, 
avkastning och soliditet. Det indikerar att även om företagen själva vill gå med vinst 
påverkar ägarna fallföretagen att vara ekonomiskt ansvarsfulla, vilket i sin tur påverkar 
företagens CSR-arbete. Det är tydligt att fallföretagen känner ett ansvar gentemot ägarna 
att leverera bra resultat och till exempel Mälarenergi menar att med de stora investeringar 
som företaget gjort de senaste åren så måste dem få affärerna att gå runt. 
 
Kunderna influerar fallföretagen att ta ekonomiskt ansvar på ett annorlunda sätt jämfört 
med ägarna. Göteborg Energi menar att även om kunderna vill att företaget ska vila på en 
stabil ekonomisk grund, kan vinster ibland ses som för höga. Det här går i linje med 
Carroll & Shabana (2010) som menar att en märkbart hög vinst kan sända fel signaler till 
företagets intressenter, som indikerar att de exploaterar samhället för att gynna företagets 
ägare. Vidare kan en hög vinst hos fallföretagen skapa misstro hos kunder ur ett 
ekonomiskt ansvarsperspektiv, speciellt då energiföretagen är kommunalt ägda och 
eftersom minoriteten av dem uttrycker att samhällsansvar beskrivs i deras ägardirektiv. 
Även om det endast var Göteborg Energi som lyfte problematiken kring kundernas syn 
på höga vinster skulle det kunna appliceras på samtliga fallföretag, inte minst på grund 
av deras likartade natur. 
 
Kraven från ägarna att ta ekonomiskt ansvar är konkreta samt enkla att mäta och förstå. 
Vad som är en för hög vinst enligt kunderna är svårare att definiera. Utmaningen för 
företagen blir att hitta en balans mellan ekonomisk lönsamhet och kundernas förtroende 
för deras ekonomiska ansvar. Samtidigt som det är viktigt att skapa vinst för att kunna 
leverera resultat tillbaka till kommunen eller för att till exempel senare kunna investera i 
ny bättre teknik, är det även viktigt att företagen inte skapar en misstro bland sina kunder 
(Carroll & Shabana, 2010). 
 
Majoriteten av fallföretagen uttrycker även att de upplever en press, eller ett ansvar, 
gentemot kunderna att erbjuda rimliga priser, där ett rimligt pris enligt Carroll (1991) är 
ett pris som för samhället motsvarar det värde som produkten har samtidigt som företaget 
går med vinst. Växjö Energi formulerar sitt ekonomiska ansvar som; ”Ju bättre vi är på 
att hantera vår ekonomi desto lägre priser kan vi hålla till våra kunder”. På så sätt 
påverkar kunderna Växjö Energi att ta ett ekonomiskt ansvar. Kraftringen menar att 
förväntningarna från kunderna blir incitament för att hålla kostnaderna nere och på så sätt 
ta ett ekonomiskt ansvar. Vidare upplever Tekniska verken att de skapar konkurrenskraft 
genom att hålla priserna så låga som möjligt. Eftersom att prissättningen sker genom en 
kombination av press från kunderna och företagets egna intresse i att vara 
konkurrenskraftiga, kommer det i slutändan leda till företagets långsiktiga överlevnad 
(Okpara & Idowu, 2013). 
 
Andra intressenter såsom medarbetare och leverantörer nämndes under intervjuerna, men 
inte i samma utsträckning som ägare och kunder. Att medarbetarna vill ha en ekonomiskt 



!

! 80!

stabil arbetsplats är en naturlig förväntan, då anställda vill känna trygghet på jobbet 
(Löhman & Steinholtz, 2003). Likaså vill leverantörer känna en trygghet i att inte förlora 
sina kunder (Löhman & Steinholtz, 2003). 
 
Hur intressenter influerar socialt ansvar 
Flera fallföretag menar att pressen att ta socialt ansvar inte kommer till uttryck på samma 
sätt som i de andra dimensionerna. Deras åsikt är att socialt ansvar innefattar fler aspekter. 
Kraven upplevs inte vara lika specifika och konkreta som till exempel inom det 
ekonomiska ansvaret och det sociala ansvaret ses generellt som mer självdrivet. Det gäller 
dock inte det sociala ansvaret i form av arbetsmiljöfrågor där fallföretagen menar att det 
i allra högsta grad ställs tydliga krav både i form av lagstiftning och ägardirektiv samt 
från medarbetare. Den självdrivna delen av det sociala ansvaret består av lokalt 
samhällsengagemang, kampanjer, sponsring av det lokala föreningslivet och olika events 
i regionen. Okpara & Idowu (2013) är av åsikten att företags CSR-program förbättrar 
samhället genom att utbilda och sprida kunskap, samtidigt som det kan hjälpa företaget 
att hjälpa att finna kompetent personal. I likhet med Okpara & Idowu (2013) har fem av 
sju fallföretag med skola eller universitet som intressent, där de har olika typer av 
samarbeten i syfte att öka kunskapen och intresset för energibranschen. 
 
Att företaget självt och medarbetarna vill vara stolta över att arbeta på företaget är något 
som tas upp av en minoritet av fallföretagen. Skellefteå Kraft upplever att medarbetarna 
tydligt signalerar att de ”vill jobba på schyssta företag och för företag som jobbar för en 
högre sak” och Kraftringen instämmer; ”…man vill ju vara stolta över sitt företag”. Även 
på grund av energibolagens lokala förankring och dess betydelse för kommunens 
utveckling blir det sociala ansvaret mer påtagligt, vilket kan kopplas till Okpara & Idowu 
(2013) som menar att CSR har stor betydelse för det lokala samhällets ekonomi. 
 
CSR och antalet intressenter som engagerar sig i ansvarsfrågor har den senaste tiden ökat 
(Grafström et al., 2015). Det är något som vissa av fallföretagen känner av, speciellt 
gällande det sociala ansvaret. Göteborg Energi upplever att pressen från intressenter att 
ta socialt ansvar har blivit mer påtagligt och Mälarenergi upplever ett tydligare intresse 
från ägare att ta ett socialt ansvar. Flera företag menar att fokus tidigare låg mer på det 
miljömässiga ansvaret och att det sociala ansvaret har blivit allt tydligare. Skellefteå Kraft 
menar att det är en samhällstrend som har blivit allt tydligare och att kunder förväntar sig 
att företag är mer aktiva inom det sociala ansvaret vilket går i linje med det som Bernstein 
(2000) uttrycker. Kraftringen upplever även att många av deras intressenter tycker att 
företaget ska ”…synas mer i samhällsdebatten och ta ett aktivt ansvar för att påverka 
människors beteenden”. 
 
Hur intressenter influerar miljömässigt ansvar 
Pressen på att ta miljömässigt ansvar upplevs som tydlig, inte minst på grund av att 
fallföretagen verkar inom energisektorn. Mälarenergi och Tekniska verken menar att 
klimatfrågan är högaktuell och att det därför ställs höga miljökrav från många 
intressenter. Zinn på Göteborg Energi säger att; ”Jag har svårt att tänka mig en intressent 
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som inte är intresserad av dom miljömässiga aspekterna” och Tekniska verken hävdar 
att pressen att ta ett miljömässigt ansvar kommer från alla intressenter.  Fallföretagen 
anser att kraven kommer från olika håll, precis som för det sociala ansvaret, men att de 
till skillnad från det sociala ansvaret har en tydligare uppfattning om vilka intressenter 
som tydligast påverkar dem inom den miljömässiga dimensionen. Utöver företaget självt 
nämns ägare, kunder, intresseorganisationer, medarbetare och kommuninvånare som 
intressenter som sätter press på fallföretagen att ta miljömässigt ansvar (Löhman & 
Steinholtz, 2003). 
 
Den miljömässiga dimensionen har uppmärksammats under en längre tid och därför ser 
företagen inte att förväntningarna ökar på samma sätt som inom det sociala ansvaret. 
Samtliga fallföretag har ett gediget miljöarbete, vilket innebär att miljöfrågorna är högt 
prioriterade hos företagen. Till exempel har Kraftringen haft ett etablerat 
miljöledningssystem i 20 år. På så sätt är miljöarbetet till viss del självdrivet och de 
ambitiösa miljömålen är något fallföretagen är stolta över. Jönköping Energi och 
Mälarenergi menar att miljökraven från större kunder såsom fastighetsbolag och 
industrier har ökat, då de i sin tur har egna miljömål att uppnå. Vidare menar Skellefteå 
Kraft att miljöfrågorna har gått från förväntningar till självklarhet och att förnybar energi 
numera är en hygienfaktor för kunder. Det stämmer även in på Mälarenergis upplevelse 
som menar att då den yngre generationen tar tillgänglighet för givet blir miljöaspekten 
den viktigaste frågan. Det empiriska materialet tyder på att det miljömässiga ansvaret är 
viktigare än någonsin för intressenterna och att pressen att på ta miljömässigt ansvar 
kommer vara fortsatt hög. 
  
Kraftringen menar att miljöarbetet idag mer handlar om att skapa nya affärsmöjligheter 
än att ”ha rent mjöl i påsen”. De menar att företag idag har en mer proaktiv roll, vilket 
enligt Carroll & Buchholtz (2008) är mer resurseffektivt än att rätta till miljömässiga 
problem efter de har uppstått. Att företagen ligger i framkant och själva är drivande i 
miljöarbetet är enligt Davis (1973) till allas fördel då samhällsproblemen kan åtgärdas 
innan de blir för omfattande för företagen att hantera. Dock kan inte fallföretagens 
miljöarbete ses som självdrivet i sin helhet eftersom de har hög press från ett antal 
intressenter. Både Göteborg Energi och Tekniska verken menar att pressen på att ta 
miljömässigt ansvar är högre än för de övriga dimensionerna. Kraven från intressenter i 
kombination med den miljölagstiftning som finns indikerar att det miljömässiga ansvaret 
motiveras både ur ett juridiskt och ett etiskt ansvarstagande (Schwartz & Carroll, 2003). 
 
Den höga grad av press eller förväntningar kan delvis grunda sig i att företaget är 
kommunalägt och att de på så sätt förväntas ta ett större ansvar generellt. Således befinner 
sig svenska kommunalägda energiföretag i en speciell situation. Både Grafström et al. 
(2015) och Phillips (2003) menar att företagets samhällsansvar är högst 
situationsanpassat, vilket överensstämmer med fallföretagen. Eftersom fallföretagen ägs 
av kommuner finns det en tilltro på att företagen ska verka för samhällets bästa. 
Jönköping Energis vision ”En god kraft för ett gott samhälle” exemplifierar på ett bra sätt 
hur företagen ser sig själva och hur de vill bli sedda av andra. Visionen stämmer också 
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väl överens med Okparas & Idowus (2013) argument att CSR har en betydande mening i 
det lokala samhällets ekonomi, där Jönköping Energi ser sig själva som en viktig 
bidragare. 
 
5.2.3!Avgörande!roll!för!företagets!ansvarstagande 
Ett genomgående tema för samtliga fallföretag är att ägarna sätter press på företagen att 
ta ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Övervägande är det ägarna, företaget 
tillsammans med ägarna, eller företaget självt som fallföretagen anser har den avgörande 
rollen för vilket samhällsansvar företaget tar. Löhman & Steinholtz (2003) menar att 
intressenterna påverkar och utvecklar företagets samhällsansvar, vilket enligt empirin 
överensstämmer med fallföretagens upplevelser. Göteborg Energi poängterade att övriga 
intressenter i sin tur influerar ägarna vilket gör det problematiskt att säga vem som har 
den avgörande rollen. Skellefteå Kraft menar i likhet med Göteborg Energi att även om 
ägarna bär det yttersta ansvaret existerar företaget i en komplex symbios med omvärlden, 
där det inte går att undvika att bli påverkad. Fallföretagen menar att de blir påverkade av 
sina intressenter och andra externa faktorer, men hävdar att det slutliga beslutet gällande 
ansvarstagandet tas internt i företaget eller kommer från ägaren. Det tyder på att 
fallföretagen själva känner att de har huvudsaklig makt över det CSR-arbete som de utför 
och de beslut som tas, vilket kan kopplas till Carrolls (1991) CSR-pyramid och det 
filantropiska ansvaret. De förväntningar som fallföretagen upplever från sina intressenter 
leder till att företagen måste fatta beslut som återspeglar dessa, vilket tyder på att 
företagens filantropiska aktiviteterna kan styrkas ur ett etiskt ansvarstagande (Carroll, 
1991). 
 
5.3!Har!Agenda!2030!förändrat!eller!påverkat!synen!på!ekonomiskt,!socialt!och!
miljömässigt!ansvar!hos!svenska!energiföretag?!
Alla respondenterna i studien känner till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. 
Även om vissa har mer kunskap om agendan än andra, kan det ses som ett tecken på att 
FN har lyckats nå ut till svenska energiföretag och kunnat förmedla Agenda 2030s 
budskap. Samtliga fallföretag konstaterar att de är en viktig del i agendans måluppfyllelse, 
något som både FN (2015) och svenska regeringen (2015) är eniga om. Tvärtemot anser 
Friedman (1970) att det endast är individer som är kapabla till att ta ansvar för miljö och 
samhälle, vilket Mälarenergi motsätter sig; 
 

”…man inser att företagen är en viktig del i att det här [Agenda 2030]�
uppnås. Det är inte dem små myllrande människorna, dem är ju en del av ett�

företag eller en omvärld på ett sätt, det är där [i företagen] det finns lite�
mer muskler att agera, än som en enskild individ.” 

 
Det empiriska underlaget tyder på att då företag har möjlighet att förändra och påverka i 
större utsträckning än individer borde de ha ett större ansvar än individer i arbetet för 
hållbar utveckling. Dock menar Grafström et al. (2015) att hållbar utveckling är allas 
ansvar då företag aldrig agerar i ensamhet utan ständigt påverkar, eller påverkas av, andra. 
Flera företag stärker det argumentet ytterligare och menar att Agenda 2030 speglar den 
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omvärld som företaget måste förhålla sig till. Till exempel Skellefteå Kraft upplever att 
agendan representerar omvärldens krav på företaget och de utmaningar som vi 
tillsammans måste lösa. Mälarenergi menar också att Agenda 2030 beskriver hållbar 
utveckling ur ett globalt perspektiv;  
 

”Att förstå att det är inte bara är här i Västerås, som vi ska förhålla oss till våra 
politiker, utan vi måste förhålla oss till hur omvärlden ser ut i ett större perspektiv… vi 
handlar ju med hela världen idag, även om vi är ett regionalt bolag så är det ju klart att 

vi är väldigt beroende av att det här hänger ihop.” 
 
Citatet ovan visar på att även om majoriteten av fallföretagen verkar lokalt har de 
möjlighet att påverka ett betydligt större geografiskt område. Det tyder återigen på att 
inget företag agerar i ensamhet (Grafström et al., 2015).  
 
Då mycket av fallföretagens hållbarhetsarbete tidigare fokuserat på miljömässigt ansvar 
menar Göteborg Energi och Växjö Energi att agendan lämnar uppdelningen mellan 
dimensionerna och binder ihop ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar på ett bra 
sätt. Att Agenda 2030 inte gör några tydliga avgränsningar mellan dimensionerna blir till 
fördel för fallföretagens hållbarhetsarbete, då energibranschen blir tvingade att ta hänsyn 
till de andra dimensionerna och inte enbart den miljömässiga. Agenda 2030s helhetssyn 
på hållbar utveckling kan jämföras med Grankvists (2009) CSR-modell där ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt ansvar förenas av det etiska ansvarstagandet. Grankvist (2009) 
menar således att de olika dimensionerna behöver samspela för att företag ska kunna vara 
långsiktigt hållbara. Agendans utformning gör att företag till viss del slipper utvärdera 
vilken dimension som är viktigast att arbeta med eftersom de alla påverkar varandra. Det 
helhetsresonemang som Agenda 2030 uttrycker kommer att gynna företagen, i likhet med 
som Grankvist (2009) beskriver, och förbättra deras hållbarhetsarbete. Det kommer i sin 
tur leda till ökad måluppfyllelse för de globala hållbarhetsmålen. 
 
Som tidigare nämnts upplever Kraftringen att de har en mer proaktiv roll i dagens 
hållbarhetsarbete kring miljö. Även Skellefteå Kraft belyser vikten av att välja en aktiv 
roll i hållbarhetsarbetet. Företagen ser möjligheterna i att utveckla nya hållbara lösningar 
snarare än att arbeta för att undvika kritik. Berman et al. (1999) anser att företag kan finna 
smarta hållbara lösningar som är mindre kostsamma genom att se över sitt 
resursanvändande. Det går i linje med Carrolls & Buchholtz (2008) och Davis (1973) 
argument där en proaktiv roll är att föredra framför en reaktiv, som med högsta 
sannolikhet kommer innebära mer resurser för att åtgärda problem i efterhand. På samma 
sätt menar Svenskt Näringsliv (2015) att Agenda 2030 är en ”möjlighetsagenda” för 
företag som kopplar ihop hållbarhet med sin affärsidé. Samtliga fallföretag har integrerat, 
eller är i process att integrera, hållbarhet i hela deras verksamhet, vilket i sin tur skapar 
synergier och gynnar företaget på lång sikt (Svenskt Näringsliv, 2015). 
 
Majoriteten av fallföretagen upplever inte att Agenda 2030 har förändrat deras syn på 
samhällsansvar. Istället menar dem att agendan och dess globala hållbarhetsmål mer har 
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varit en bekräftelse på deras syn på samhällsansvar, där den ekonomiska, sociala och 
miljömässiga dimensionen verkar i symbios vilken är en syn på hållbarhet som är 
samstämmig med Grankvists (2009). Till exempel Skellefteå Kraft beskriver att agendan 
inte förändrat synen på samhällsansvar men att den har hjälpt dem med terminologi. 
Eftersom Agenda 2030 fått globalt erkännande och många vet vad de globala målen är, 
kan den användas som ett verktyg för att diskutera kring hållbar utveckling och sedan kan 
målen relateras till företags specifika utmaningar. Det enda företag som menar att Agenda 
2030 kan ha förändrat synen på samhällsansvar är Göteborg Energi. Dock säger Zinn att 
eftersom företaget inte kan agera på den, så är det inte agendan direkt som påverkat synen 
på samhällsansvar. 
 
Då samtliga fallföretag är kommunalt ägda kan det påverka vilken syn på samhällsansvar 
som företagen har. Fallföretagen upplever att deras ansvarstagande omfattar mer än ett 
ekonomiskt ansvar, där även det sociala och miljömässiga ansvaret inryms, vilket går i 
linje med Grankvists (2009) syn på samhällsansvar. Att företagen vet vilket 
samhällsansvar de ska ta, innebär att synen på samhällsansvar och arbetet för hållbarhet 
är något som länge existerat inom organisationerna. Därför är det inte är förvånande att 
Agenda 2030 inte förändrat företagens syn på samhällsansvar. 
 
Även om majoriteten av fallföretagen i viss mån inkluderar Agenda 2030 i deras 
hållbarhetsarbete är det inget av företagen som har reflekterat över att inkludera agendan 
i sin intressentmodell. Agenda 2030 kan inte heller ses som en traditionell intressent enligt 
Freeman (1984). Mälarenergi menar att Agenda 2030 är viktig då den sätter ramverket 
för deras hållbarhetsarbete, men hävdar i likhet med de andra fallföretagen att agendan 
inte har någon plats i intressentmodellen. Några av fallföretagen menar att de globala 
målen finns med i intressentmodellen på så sätt att de influerar och kanaliseras genom de 
övriga intressenterna, eller att agendan skulle kunna anses vara en undergrupp till 
myndigheter. Eftersom agendan för flera av fallföretagen representerar omvärlden, 
representerar således de globala målen intressenternas krav på företagen. Det innebär att 
även om Agenda 2030 inte är en intressent i intressentmodellen så är den av betydelse för 
företagen. 
 
5.4!Har!Agenda!2030!förändrat!CSRYarbetet!hos!svenska!energiföretag?!
5.4.1!Förändrat!ansvarsarbete!och!Agenda!2030!
Trots att samtliga fallföretag upplever att de är en del av Agenda 2030 har inte alla 
inkluderat agendan i organisationens hållbarhetsarbete. På frågan om agendan bidragit 
till tydligare riktlinjer och policyer för företagens hållbarhetsarbete är svaren vitt skilda. 
Göteborg Energi och Tekniska verken har inte inkluderat de globala hållbarhetsmålen i 
deras organisation eller vidare undersökt hur de påverkar målen i Agenda 2030. Tekniska 
verken menar att det delvis beror på att deras hållbarhetsarbete redan är så omfattande att 
de redan bidrar till målen, även om de inte uttrycker det i termer av Agenda 2030. Både 
Göteborg Energi och Tekniska verken menar att det inte heller är upp till dem själva att 
inkludera Agenda 2030 i verksamheten, utan att de avvaktar på kommunen för att se om 
de väljer att agera på agendan. Zinn på Göteborg Energi säger dock att det är hans stora 
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förhoppning att Agenda 2030 i framtiden ska medföra tydligare riktlinjer för företagets 
arbete för hållbar utveckling. 
  
Resterande företag har i olika utsträckning implementerat de globala hållbarhetsmålen i 
verksamheten. Inget av fallföretagen har skapat en ny hållbarhetsstrategi utifrån Agenda 
2030, utan de har integrerat agendan i det existerande hållbarhetsarbetet. Jönköping 
Energi och Kraftringen menar att Agenda 2030 kan bidra med ökad tydlighet gällande 
företags hållbarhetsarbete, även om det inte specifikt påverkat deras organisationer. 
Karsberg på Jönköping Energi tror att för företag med ett mindre utvecklat 
hållbarhetsarbete kommer agendan att få större genomslag och att den för sådana 
organisationer kommer bidra till tydligare riktlinjer. 
 
Mälarenergi, Skellefteå Kraft och Växjö Energi menar alla tre att Agenda 2030 har 
bidragit till tydligare riktlinjer för hur deras företag ska arbeta med hållbar utveckling. 
Företagen beskriver på olika sätt att Agenda 2030 tydligt visar att företagen är en del av 
en global värld och då målen beskrivs på ett tydligt sätt blir det lätt att hitta de mål som 
berör just deras organisation. Som Pettersson på Skellefteå Kraft uttrycker det; ”…säger 
man att dem bidrar till mål 7, hållbar energi åt alla, så kan dem lättare relatera till 
det…”. 
 
Empirin visar att kommunernas engagemang i Agenda 2030 har stor påverkan på 
företagens inkluderande av den i sin organisation och även på arbetet gällande agendan. 
Anledningen kan vara ägarnas nära relation till företagen som i mångt och mycket 
påverkar deras ambitioner gällande arbetet för Agenda 2030. Utifrån det empiriska 
underlaget kan det ses att de företag som själva skapar sina egna riktlinjer och policyer 
erkänner agendans påverkan på ett tydligare sätt. Att företagen kan fatta egna beslut och 
inte behöver invänta ägarnas styrning, leder till att förändringar kan ske tidigare. 
 
Inget av fallföretagen har förändrat sitt ansvarsarbete till följd av Agenda 2030, men till 
exempel Mälarenergi menar att agendan har försett dem med nya insikter och argument 
för det hållbarhetsarbetet som företaget utför. Då fallföretagens syn på samhällsansvar är 
samstämmig med den som Agenda 2030 beskriver, är det inte förvånande att inga 
förändringar i ansvarsarbetet gjorts till följd av agendan. Eftersom synen på ansvar är 
liknande den som Agenda 2030 beskriver, borde även arbetet för hållbar utveckling hos 
fallföretagen vara i linje med det som agendan uttrycker. 
 
Istället för att förändra sitt hållbarhetsarbete utefter Agenda 2030 har majoriteten av 
företagen utvärderat vilka mål de aktivt kan bidra till genom sin verksamhet. Som 
Pettersson på Skellefteå Kraft uttrycker det; 
  

”Det är fortfarande vår strategi som vägleder oss i det vi gör. Det är inte de globala 
målen i sig, för vi jobbar ju totalt, vi har ju ett uppdrag, vi ska leverera energi och vi 

ska leverera samhällsutveckling. Vi levererar ju inte på de globala målen, utan vi 
bidrar ju till dem genom det här.” 
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Tabell 3. Tabell över fallföretagens mål 

  
 
Fallföretagen har valt ut olika mål som de anser att deras organisation kan bidra till. Det 
bör betonas att målen inte valts ut för att de anses vara lättare att uppnå, utan för att 
företaget genom sin verksamhet känner att de kan bidra till de utvalda målen. Som kan 
ses i tabellen ovan är skillnaderna relativt stora gällande vilka mål som företagen känner 
att de kan bidra till. Kraftringen och Skellefteå Kraft är de två företag som inkluderat flest 
globala hållbarhetsmål i sina respektive organisationer. En av anledningarna till det kan 
vara att de i större utsträckning än de andra företagen har utvärderat de globala 
hållbarhetsmålen och hur deras organisation kan påverka dem. Det kanske också vara till 
följd av att de har gjort kopplingar till målen som resterande fallföretag inte gjort. 
 
5.4.2!Stimulans!och!Agenda!2030!
Åsikterna är skilda kring om Agenda 2030 kommer stimulera företag att arbeta mer med 
hållbarhet. Pettersson på Skellefteå Kraft menar att hon är osäker på om agendan kommer 
bidra med ökad stimulans, men hon ser det som positivt att målen blivit välkända och 
kommunicerade på ett tydligt sätt, vilket visar på att dess budskap har nått fram. Även 
Jönköping Energi och Tekniska verken är tveksamma till att Agenda 2030 kommer 
stimulera företag att arbeta mer hållbart. Göteborg Energi är av åsikten att Agenda 2030 
är ett kommunicerande kärl och att även om agendan inte existerat så hade företag varit 
intresserade av hållbarhetsfrågor. Att företag hade varit intresserade av hållbarhetsfrågor 
oberoende av Agenda 2030 är något som styrks av Bernstein (2000). Han uttrycker att då 
fler och fler intressenter engagerar sig i hållbarhetsfrågor blir förväntningarna på företag 
större och större. Därför är företags långsiktiga överlevnad beroende av ett starkt CSR-
arbete (Carroll & Shabana, 2010; Okpara & Idowu, 2013), oavsett Agenda 2030. 
 
Tillborg på Kraftringen menar att, även om inte just deras företag har stimulerats, kan 
företag generellt komma att stimuleras av Agenda 2030. Hon menar att det erkännande 
agendan fått globalt visar att alla är överens om vad som behöver göras och att FN lyckats 
formulera hållbarhetsmålen på ett tillfredsställande sätt. Växjö Energi och Mälarenergi är 
av åsikten att Agenda 2030 bidrar till ökad stimulans gällande företags hållbarhetsarbete. 
Även Hogfeldt-Forsberg (Mälarenergi) poängterar att agendan, på ett bättre sätt än 
tidigare, gjort hållbarhetsmålen synliga och väldigt tydliga. 
 
Empirin påvisar att då energiföretagen är kommunalt ägda och har en historia av att arbeta 
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med ansvarsfrågor, är deras behov av ytterligare stimulans inte lika stort som för företag 
med mindre erfarenhet av CSR-arbete. Eftersom att majoriteten av respondenterna 
uttrycker att de globala målen beaktas inom organisationerna, tyder det på att 
energiföretagen i viss utsträckning påverkats av Agenda 2030. Ett stimuli behöver inte 
nödvändigtvis generera stora förändringar, då den bekräftelse som flera av företagen 
uttrycker kan vara svaret på en sorts stimulans från Agenda 2030. 
 
5.4.3!Lagstiftning!och!Agenda!2030!
Om Agenda 2030 inte bidrar till ökad stimulans, vad kommer då att göra det? Företagen 
fick frågan om de ansåg att lagstiftning rörande hållbarhetsmålen skulle leda till större 
måluppfyllelse. Växjö Energi och Tekniska verken menar att lagstiftning är nödvändigt 
för att företag ska ta hållbar utveckling på allvar. 
 
”Det går inte bara säga att marknadskrafterna kommer leda till att alla tar sitt ansvar 
eller så nej, utan man behöver ge styrmedel för att det ska löna sig för företagen att ta 

ansvar, då tar man ansvar.” (Ahlrot, Växjö Energi) 
 
Både Skellefteå Kraft och Jönköping Energi anser att lagen om hållbarhetsredovisning 
kan ses ett första initiativ till att lagstifta om hållbarhet. Jönköping Energi menar att 
lagstiftningen har hjälpt företaget att visualisera deras hållbarhetsarbete i en rapport och 
att det på så sätt blir tydligare vad som kan göras i framtiden. Det tyder på att lagar kan 
leda till ökat hållbarhetsarbete och måluppfyllelse i Agenda 2030, vilket kan kopplas till 
Schwartz & Carrolls (2003) juridiska ansvarstagande. Pettersson på Skellefteå Kraft 
belyser även den trend som visar att samhället ställer större krav (Bernstein, 2000) och 
att företag som inte möter dessa krav blir bortvalda, oavsett lagar och regler. Petterssons 
uttalande tyder på, i likhet med Schwartz & Carroll (2003), att det frivilliga 
samhällsansvaret uppkommer från etiska aspekter. 
 
Göteborg Energi tror att en kombination av lagstiftning och konkurrenskraft är det bästa 
alternativet för måluppfyllelse. Där lagstiftning sätter standarden för hållbarhetsarbetet, 
men där företag lämnas utrymme att differentiera sitt hållbarhetsarbete och på så sätt 
skapa konkurrenskraft (Okpara & Idowu, 2013). Tillborg på Kraftringen menar att 
lagstiftning borde ses som en sista utväg, då det är mer fördelaktigt att företagen själva 
inser kopplingen mellan hållbarhetsarbete och konkurrenskraft, vilket är något som styrks 
av Svenskt Näringsliv (2017). Tillborg menar vidare att andra typer av styrmedel som ger 
affärsmässiga fördelar skulle kunna användas istället. Dock anser hon att det inte får ta 
för lång tid för företag att inse detta samband. Hogfeldt-Forsberg på Mälarenergi tror att 
lagstiftning kring hållbarhet kommer att bli problematiskt då skillnader mellan olika 
verksamheter är så pass stora. Istället förespråkar även hon andra typer av styrmedel. 
 
5.5!Agenda!2030s!måluppfyllelse!och!energibranschens!framtid!
Majoriteten av respondenterna anser att de globala hållbarhetsmålen i nuläget inte ser ut 
att kunna uppfyllas. Flera av respondenterna vill vara optimistiska men ser många stora 
utmaningar med Agenda 2030. FN (2017) själva anser att målen är ambitiösa och därför 
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går det inte att blunda för risken att målen inte uppnås. Göteborg Energi menar också att 
måluppfyllelsen är högst beroende av vem som bedömer den, på grund av agendans 
relativt luddiga målsättningarna. 
 
Växjö Energi menar att några av målen kan uppfyllas till år 2030 och att Sverige, i 
jämförelse med många andra länder, ligger bra till i arbetet för hållbar utveckling. Det 
påpekas av andra fallföretag att även om Sverige ligger i framkant gällande Agenda 2030, 
finns det många faktorer som påverkar dess framgång globalt. Vidare menar Växjö Energi 
att Sverige även påverkar de problem som finns globalt, till exempel att köpa in billiga 
varor och material från andra länder utan att ta hänsyn till hur det påverkar det 
exporterande landet. I likhet med Växjö Energi menar Mälarenergi att individer ogärna 
ändrar sitt beteende och har svårt att komma överens; 
 
“...vi har en ojämlik fördelning av jordens resurser om man tittar globalt och det är ju 

ett problem. De stora sociala klyftorna tror jag är ett av kanske de största 
utmaningarna egentligen. Vi pratar mycket om de naturvetenskapliga delarna, men jag 

tror att det är den sociala aspekten som egentligen är den som avgör om vi kommer 
lyckas eller inte.” 

 
Det tyder på att energiföretagen, även om de agerar lokalt, har förmågan att påverka 
hållbar utveckling globalt. Även om Sverige ligger i framkant gällande hållbar utveckling 
är det självklart viktigt att hela tiden sträva efter förändringar och förbättringar. 
Samverkan och samarbete är kritiska framgångsnycklar för att skapa det hållbara 
samhället (Svenska regeringen, 2017). 
 
Trots den skepticism som fallföretagen uttrycker gällande Agenda 2030s måluppfyllelse 
menar de att det finns hopp. Tillborg på Kraftringen menar att det inte bara är själva 
måluppfyllelsen som är viktig; ”…kanske det viktiga här är att vi vet vad som behöver 
göras och att vi jobbar med det var och en som kan, så får vi se hur långt det räcker”. 
Även om agendans syfte är att uppnå hållbar utveckling kan andra positiva bieffekter 
skapas. Bland annat upplyser Agenda 2030 företag om hur de kan arbeta med hållbarhet 
och vikten av etiskt företagande som kan leda till förbättringar, även om inte målen 
uppfylls. 
 
Petterson på Skellefteå Kraft ser ljust på framtiden även om de globala målen är långt 
borta just nu; ”Inom energiområdet så tror jag att det kommer hända oerhört mycket 
inom [12 år], till 2030”. Samtliga respondenter instämmer i att energibranschen står inför 
stora förändringar. 
 
Alla fallföretag arbetar för att öka andelen förnybar energi i sin produktion, i linje med 
mål 7, som innebär att alla ska ha tillgång till hållbar energi. Till exempel har Jönköping 
Energi beslutat om att inte använda olja i sin normala elproduktion, utan endast använda 
olja vid behov för att kunna försäkra tillgänglighet. Det som talar emot övergången till 
100% förnybar energi i produktionen är att kostnaden och tillgängligheten för energin 



!

! 89!

skulle bli lidande, vilket innebär att fallföretagen motiverar sitt hållbarhetsarbete utifrån 
Grankvists (2009) CSR-modell. Där dimensionerna måste samspela och lika mycket vikt 
måste läggas på varje dimension för att skapa ett långsiktigt hållbart företag. I dagsläget 
är lagring av förnybar energi problematisk, vilket innebär en stor utmaning för 
fallföretagen; 
 
“...hur kan vi lagra överskott av energi när det blåser mycket och solen skiner och hur 
kan vi minska användningen av energi när bristen är störst, när det inte blåser och när 

solen inte skiner?” (Zinn, Göteborg Energi) 
 
Zinn menar att energieffektivisering, att använda energi på ett smartare sätt, är branschens 
största utmaning och han ser energieffektiviseringen som nödvändig för att skapa det 
hållbara samhället. Även Mälarenergi hävdar att energieffektivisering är central för deras 
verksamhet, utmaningen ligger dock i att möta den ökande efterfrågan på energi och 
samtidigt bevara en hållbar produktion. Både Mälarenergi och Skellefteå Kraft ser inte 
den ökande efterfrågan som ett problem, så länge som energin kommer från förnybara 
källor. Samtidigt menar Mälarenergi att konsumtionsmönstret hos unga är oroande och 
att den yngre generationen tar tillgängligheten av energi för givet. Appleby på Tekniska 
verken hävdar att för att minska andelen fossila utsläpp som uppkommer vid förbränning 
av plast, måste en förändring ske redan vid produktionen av plastprodukter. Här blir det 
återigen igen tydligt att samverkan mellan olika aktörer måste ske för att skapa 
måluppfyllelse (Svenska regeringen, 2017). I mål 12, hållbar konsumtion och produktion, 
har inte bara företaget ett ansvar att producera på ett hållbart sätt, utan även 
konsumenterna måste verka för att konsumera hållbart. 
 
Kraftringen menar att branschen står inför en systemförändring där energibolagens 
traditionella roller i framtiden kommer att utmanas. Enligt Tillborg på Kraftringen 
kommer fler och andra typer av aktörer att etablera sig på energimarknaden och påverka 
den nuvarande maktstrukturen. Även Tekniska verken uppmärksammar decentralisering 
genom ett ökat intresse för småskalig energiproduktion där konsumenter själva är 
producenter. Det är nya tekniska innovationer som till exempel solceller och andra typer 
av självförsörjande system som kommer möjliggöra denna förändring. Mål 9 i Agenda 
2030 handlar om att skapa hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Framtidens 
tekniska lösningar kommer därför att underlätta utvecklingen mot hållbar 
energiproduktion och möjliggöra förändringar inom branschen. Men lika problematiskt 
som det är att finna nya lösningar för att till exempel kunna lagra förnybar energi, lika 
problematiskt kommer det att vara att förändra konsumtionsbeteendet hos olika individer. 
Därför finns ingen enkel eller självklar lösning, men med den innovationstakten som finns 
idag ser framtiden ljus ut.
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6.0!Slutsats 
Under det avslutande kapitlet kommer vi kommer med hjälp av frågeställningarna 
besvara syftet med studien och slutsatser rörande studiens resultat kommer att 
presenteras. Syftet med studien var att undersöka hur svenska energiföretag arbetar för 
att nå en hållbar utveckling och vad som motiverar samt influerar fallföretagens 
hållbarhetsarbete. Vidare var även syftet med studien att utreda i vilken utsträckning 
företagens CSR-arbete har anpassats till de globala mål som FN beslutat om i Agenda 
2030. 
 
6.1!Vad!karaktäriserar!och!motiverar!svenska!energiföretags!CSRYarbete!idag? 
Fallföretagens CSR-arbete karaktäriseras av att arbetet utgår från tre 
hållbarhetsdimensioner; den ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarheten, vilket 
går i linje med Grankvists (2009) CSR-modell. Företagen arbetar för att ta beslut som 
leder till det bästa resultatet för både företaget självt och samhället i stort, vilket innebär 
att det etiska ansvarstagandet är underliggande resterande dimensioner (Grankvist, 2009). 
Inget av företagen använder sig dock av begreppet CSR för att belysa det arbete som görs 
för hållbar utveckling utan använder istället begrepp som hållbarhet och affärsmässig 
samhällsnytta, vilket visat sig vara fördelaktigt baserat på teorin och det empiriska 
underlaget. 
 
Motivationen för företagens CSR-arbete är skilda, men majoriteten av dem upplever att 
mycket av motivationen till att ta samhällsansvar kommer från en vilja att göra gott. Flera 
av fallföretagen uttrycker även att CSR-arbete ses som en nödvändighet för att skapa 
konkurrensfördelar och för företagets långsiktiga överlevnad, vilket överensstämmer med 
det som Carroll & Shabana (2010) och Okpara & Idowu (2013) uttrycker. Slutsatsen av 
de två betydande motivationerna är därför att fallföretagens CSR-arbete karaktäriseras av 
filantropiska aktiviteter som utgår från ett etiskt ansvarstagande. Långsiktigheten i 
fallföretagens hållbarhetsarbete uttrycks även av dess integration i hela verksamheten, i 
linje med företagens strategi, vilket enligt Okpara & Idowu (2013) kommer att gynna 
företaget ekonomiskt på lång sikt. 
 
6.2!Vad!influerar!svenska!energiföretags!CSRYarbete!idag? 
Samtliga fallföretag upprättar en intressentmodell och visar på en förståelse för hur de 
påverkar, och blir påverkade av, intressentgrupper i likhet med som Freeman (1984) 
uttrycker. Utifrån studiens resultat kan det urskiljas skillnader i vilka intressenter som 
influerar de olika ansvarsdimensionerna. Det finns även skillnader i intressenternas krav 
och förväntningar mellan de olika dimensionerna. De som i störst utsträckning influerar 
fallföretagens CSR-arbete är dock ägare, medarbetare och kunder. De tre nämnda 
intressentgrupperna motiverar och ställer krav på företaget att ta ytterligare 
samhällsansvar.  
 
Även om olika intressenter influerar fallföretagens hållbarhetsarbete upplever de att det 
är ägarna, företaget tillsammans med ägarna, eller företaget självt som har den avgörande 
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rollen för det samhällsansvar som tas. I likhet med Carroll (1991) menar fallföretagen att 
det filantropiska ansvaret är avgörande för deras CSR-arbete och att de har den 
huvudsakliga makten för det CSR-arbete de utför. De förväntningar eller krav som 
intressenterna ställer återspeglar dock det etiska ansvarstagande som återfinns i Carrolls 
(1991) CSR-pyramid, varför CSR-arbetet och de filantropiska aktiviteter som utförs 
återspeglar ett etiskt ansvarstagande, vilket kan kopplas till Schwartz & Carrolls (2003) 
“The Three-domain model”. 
 
6.3!Har!Agenda!2030!förändrat!eller!påverkat!synen!på!ekonomiskt,!socialt!och!
miljömässigt!ansvar!hos!svenska!energiföretag? 
Till skillnad från Friedman (1970) har fallföretagen en syn på samhällsansvar som inte 
enbart inkluderar ett ekonomiskt ansvar, vilket innebär att de har gått ifrån den 
traditionella synen på samhällsansvar (Schwartz & Carroll, 2003). Studien fann att inget 
av fallföretagen har förändrat sin syn på ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar till 
följd av Agenda 2030. En förklaring till det kan vara att fallföretagen länge arbetat med 
hållbarhetsfrågor och då deras syn på hållbarhet går i linje med det som Agenda 2030 
beskriver, är det inte förvånande att deras syn inte har förändrats. Även om fallföretagens 
syn på ansvar inte har förändrats, ser de fördelar med de globala hållbarhetsmålen och att 
agendan kan hjälpa företag generellt. 
 
6.4!Har!Agenda!2030!förändrat!eller!påverkat!CSRYarbetet!hos!svenska!
energiföretag? 
Samtliga fallföretag förstår att de är en del av Agenda 2030 och dess måluppfyllelse, dock 
har inget av företagen förändrat sitt CSR-arbete utefter agendan. Det som fem av sju 
fallföretag har gjort är att de utvärderat och identifierat vilka globala mål som de anser 
berör dem och vilka de kan bidra till. Fallföretagen har valt ut liknande mål, men antalet 
mål skiljer sig mellan företagen. Även om inget av fallföretagen förändrat sitt CSR-arbete 
anser flera av dem att Agenda 2030 bekräftar deras existerande hållbarhetsarbete och att 
agendan gett dem nya argument för fortsatt arbete för hållbar utveckling. Studien fann att 
då fallföretagens syn på ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar går i linje med den 
som Agenda 2030 beskriver är det inte förvånande att även arbetet för hållbarhet går i 
linje med det som de globala hållbarhetsmålen uttrycker. 
 
6.5!Studiens!kunskapsbidrag!och!målgrupp 
Genom att besvara studiens syfte och frågeställningar har vi bidragit med ny, relevant 
kunskap gällande Agenda 2030 och företags del i dess måluppfyllelse. Studien visar att 
samverkan mellan olika aktörer i samhället kommer att bli en kritisk framgångsfaktor för 
att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 
 
Vår studie ämnar öka förståelsen för hur svenska energiföretag arbetar med CSR i syfte 
att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. De svenska energiföretagens väletablerade 
CSR-arbete, som framkommit i studien, kan ses som exempel på hur företag i andra 
branscher bör arbeta med hållbarhet. Vår målsättning är att kunna öka intresset och 
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inspirera andra svenska företag till att satsa mer på CSR-arbete, samt bättre förstå sitt 
bidrag till hållbar utveckling. Även intresseorganisationer och myndigheter som har ett 
intresse i vilket hållbarhetsarbete företag utför kan ha nytta av studien. Genom att 
undersöka hur Agenda 2030 har förändrat eller påverkat energiföretagens CSR-arbete är 
ambitionen att hjälpa de företag som vill eller försöker implementera CSR-arbete i sin 
organisation, i syfte att bidra till hållbar utveckling. 
 
6.6!Förslag!till!vidare!forskning 
Forskning rörande Agenda 2030 och dess påverkan på företagande är ett hittills relativt 
outforskat område. Vår flerfallsstudie undersöker endast en bransch, i ett land, vilket 
lämnar mycket kvar att undersöka. Förslag till vidare forskning är därför att utföra 
liknande studier på andra geografiska områden, med andra förutsättningar än Sverige. Då 
studien begränsas till en bransch, energisektorn, kan studier med fördel utföras inom 
andra branscher i syfte att jämföra och skapa en bättre helhetsbild av ämnet. 
 
Inom ramen för studien har kommunala energibolag undersökts, vilka är speciella i sin 
natur sett till deras ägande. Att utforska privata företag som kanske har andra 
förutsättningar än studiens företag kommer att bidra till en ökad förståelse för hur olika 
branscher arbetar med Agenda 2030s globala hållbarhetsmål. Ytterligare ett förslag till 
forskning är att utföra en longitudinell studie som över tid följer företags CSR-arbete och 
hur arbetet påverkas av Agenda 2030, i syfte att till år 2030 uppnå agendans globala 
hållbarhetsmål. 
 
Studiens resultat visar att fallföretagens CSR-arbete influeras av olika intressentgrupper. 
Därför skulle det vara intressant att inkludera intressenternas perspektiv på företags CSR-
arbete för att skapa en djupare förståelse och komplexitet. Om intressenter skulle ha en 
annan syn på företagens CSR-arbete än den företagen har skulle det vara intressant att 
undersöka varför. 
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BILAGOR 
Bilaga&1.&Beskrivning&av&fallföretagens&respondenter 

 
Tabell 2. Lista över studiens respondenter 

  
Inom ramen för studien har 8 intervjuer genomförts på 7 olika fallföretag. Den 
övervägande delen av intervjuerna har varit fysiska (5 stycken) och resterande intervjuer 
har gjorts via skype (2 stycken) eller telefon (2 stycken). På Växjö Energi har två 
intervjuer genomförts då chefen för strategi- och omvärldsrelationer var relativt ny på sin 
arbetsplats och bedömningen gjordes att för att få en komplett empiriinsamling krävdes 
ytterligare en intervju med en annan person. Under intervjun med Jönköping Energi var 
två respondenter närvarande. Det valet kom på deras initiativ och för att komplettera 
varandras utsagor under intervjun. 
  
Många av intervjupersonerna har olika bakgrunder även om de idag arbetar med 
hållbarhetsfrågor på respektive företag. Till exempel på Skellefteå Kraft kommer 
hållbarhetsstrategen från kommunikationshållet, medan hållbarhetschefen på 
Mälarenergi i grunden är utbildad ingenjör. Deras olika bakgrunder är dock inte något 
som kommer läggas vikt vid i studien. 
  
I de fallen där företaget har en hållbarhetschef är positionen relativt ny. De intervjuade 
berättar att uppkomsten av tjänsten hållbarhetschef kom genom att organisationen internt 
kände att de behövde tjänsten, inte på grund av externa påtryckningar. 
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Bilaga&2.&Intervjuguide 
1. Finns det någon bakomliggande anledning till att ni inte använder er av begreppet 
CSR? Har ni något eget begrepp som motsvarar CSR? 
 
2. Hur skulle ni definiera begreppet CSR? 
  
3. På vilket sätt tar ert företag samhällsansvar? 
  
4. Hur arbetar ni internt med frågor rörande ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar? 
                                             
5. Hur länge har företaget aktivt arbetat med frågor kring samhällsansvar? 
  
6. Vad motiverar ert företag till att ta samhällsansvar? 
  
7. Kan ni kortfattat beskriva er intressentmodell och vilka intressenter som ingår i den. 
  
8. Ser ni några av era intressenter som mer viktiga än andra? 
  
9. Känner ni en press från era intressenter att ta ekonomiskt ansvar? 
  
10. Känner ni en press från era intressenter att ta socialt ansvar? 
  
11. Känner ni en press från era intressenter att ta miljömässigt ansvar? 
  
12. Vem/vilka har den avgörande rollen i vilket samhällsansvar företaget tar? 
  
13. Känner ni till vad begreppet Agenda 2030 står för? 
  
14. Vad innebär Agenda 2030 för er? 
  
15. Har er syn på samhällsansvar förändrats, i och med Agenda 2030? 
  
16. Känner ni att Agenda 2030 bidrar till tydligare riktlinjer för hur företag ska arbeta för 
hållbar utveckling? 
  
17. Anser ni att några av målen i Agenda 2030 kommer vara lättare att arbeta mot? 
  
18. Har Agenda 2030 inneburit att ni förändrat några aspekter av ert ansvarsarbete? 
  
19. Tror ni att Agenda 2030 kommer att stimulera företag till att ta ett större ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt ansvar? 
  
20. Tror ni att en tvingande lag kring företags ekonomiska, sociala och miljömässiga 
ansvar skulle leda till en större måluppfyllelse, än när företagen själva får bestämma vilket 
ansvar det bör ta? 
 
21. Hur tror ni att energibranschen i framtiden kommer att förändras ur ett 
hållbarhetsperspektiv? 
 
22. Tror ni att målen i agendan kommer att uppfyllas till år 2030? 
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Bilaga&3.&Figurförteckning& 
Figur 1. Egen bearbetning av Carrolls (1991) CSR-pyramid 
Figur 2. Egen bearbetning av Schwartz & Carrolls (2003) “The Three-domain model” 
Figur 3. Egen bearbetning av Grankvists (2009) CSR-modell 
Figur 4. Egen bearbetning av Freemans (1984) intressentmodell 
Figur 5. Egen bearbetning av Grafström et al. (2015) utvecklade intressentmodell 
Figur 6. Analysmodell 
Figur 7. Bild över Agenda 2030s globala hållbarhetsmål  
Figur 8. Figur över Göteborg Energis intressentmodell 
Figur 9. Figur över Kraftringens intressentmodell 
Figur 10. Figur över Växjö Energis intressentmodell 
Figur 11. Figur över Tekniska verkens intressentmodell 
Figur 12. Figur över Jönköping Energis intressentmodell 
Figur 13. Figur över Mälarenergis intressentmodell 
Figur 14. Figur över Skellefteå Krafts intressentmodell 
 
Bilaga&4.&Tabellförteckning 
Tabell 1. Tabell över argumenten som talar för och emot CSR 
Tabell 2. Lista över studiens respondenter 
Tabell 3. Tabell över fallföretagens mål 


