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Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie var att undersöka hur elbolag förhåller sig till arbetet mellan CSR 

och företagets finansiella mål. Dessa två mål tenderar att dra åt olika håll och det har av denna 

anledning varit av intresse att undersöka. Det sker även en jämförelse mellan börsnoterade 

och icke börsnoterade bolag. Studiens huvudsakliga undersökningsmetod har bestått av en 

kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Därefter tillämpades en kvantitativ 

metod i form av datainsamling från publicerade rapporter för bland annat framtagandet av 

nyckeltalet DuPont. Den teoretiska referensramen består av forskning med utgångspunkt i 

CSR och finansiell lönsamhet, bland annat Carrolls pyramid och intressentteorin. 

Empiriinsamlingen resulterade i att CSR är ett sätt för företag att uppnå lönsamhet. CSR blir 

såvida ett medel för företag att uppnå sina finansiella mål. Börsnoterade bolag tenderar att 

visa ett mer kortsiktigt förhållningssätt än icke börsnoterade bolag. Till sist resulterade 

empiriinsamlingen i att det inte upplevs vara någon motsträvighet mellan dessa två mål. 

 

Nyckelord: Corporate social responsibility, CSR, hållbarhet, finansiella mål, lönsamhet, 

intressentteorin, Carrolls pyramid. 
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Abstract  
 
The purpose of this study has been to investigate how electricity companies relate to the work 

between CSR and the company's financial goals. These two goals tend to move in different 

directions and for this reason it has been of interest to investigate. There has also been made a 

comparison between listed and non-listed companies. The main research method of the study 

has consisted of a qualitative method in the form of semi-structured interviews. Subsequently, 

a quantitative method was applied in the form of data gathering from published reports for, 

among other things, the production of the keyratio DuPont. The theoretical frame of reference 

consists of research based on CSR and financial profitability, including Carroll's pyramid and 

stakeholder theory. The empirical gathering resulted in CSR being a way for companies to 

achieve profitability. CSR becomes a way for companies to achieve their financial goals. 

Listed companies tend to show a more short-term approach than non-listed companies. 

Finally, the empirical gathering resulted in the fact that there is no contradiction between 

these two goals. 

 

Keywords: Corporate social responsibility, CSR, sustainability, Financial goals, profitability, 

Stakeholder theory, Carroll´s pyramid.  
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Begreppsförklaring  
 

I detta avsnitt presenteras och definieras de begrepp som används genomgående i studien. 

 
● Corporate Social Responsibility (CSR) - Ett företags ansvar över dess påverkan på 

samhället ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv (Dahlsrud, 2008). 

● OECD - En organisation vars syfte är att arbeta efter ett ekonomiskt samarbete och 

utveckling i världen (OECD, 2019). 

● Intressent - Samtliga aktörer som har eller kan ha en påverkan på ett företag 

(Nationalencyklopedin, 2019). 

● DuPont - Ett nyckeltal vilket mäter företagets lönsamheten på totalt kapital (Greve, 

2014). 

● Global compact- Ett initiativ från Förenta Nationerna som inkluderar principer för 

mänskliga rättigheter, frågor i arbetsrätt, miljö och korruption inom företag. (United 

nations global compact, 2019) 

● GDPR - en förordning med ändamål att förstärka skyddet för fysiska personer vid 

behandling av personuppgifter (Datainspektionen, u.å). 
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1. Inledning  
 

I studiens inledande kapitel presenteras en bakgrund inom det valda ämnet följt av 

problemdiskussion. Detta mynnar sedan ut i problemformulering, syfte samt 

undersökningsfrågor. Kapitlet avslutas med avgränsningar som gjorts inom studien. 

 

 
1.1 Bakgrund  

 

Allt fler företag inser värdet av att ta hänsyn till socialt ansvarstagande och miljö. Företag bör 

arbeta utefter samhällets förväntningar för att uppnå dess acceptans. I samband med detta bör 

företagen generera vinst för att överleva. Relationen mellan hållbarhet och finansiella 

aspekten är i och med detta vida diskuterat. Kan företag upprätthålla en god hållbarhet 

samtidigt som finansiell stimulans?  

 

Alla företag har ett eller flera mål för sin verksamhet. Dessa mål kan vara av kortsiktig såväl 

långsiktig karaktär. Målen kan även beröra diverse områden inom företaget och vara 

finansiella och icke finansiella. Ett företags långsiktiga mål kan beröra önskan om att inneha 

en större marknadsandel, expandera verksamheten internationellt etc. Långsiktiga icke 

finansiella mål kan beröra till exempelvis medarbetares trivsel och välmående, välgörenhet 

eller önskan om en mindre miljöpåverkan. Corporate social responsibility (CSR) är en idé 

som kan sammanfatta dessa långsiktiga icke finansiella mål. Detta baseras på ett företags 

ansvar för dess påverkan på samhället ur ett ekonomiskt, socialt samt miljöperspektiv 

(Dahlsrud, 2008). 

 

CSR fick sin start redan för tre hundra år sedan då filosofen och nationalekonomen Adam 

Smith (1776) uttryckte sin åsikt om att arbete ska ge egen vinning, och inte bidra till 

välgörenhet. Dessa åsikter levde kvar två hundra år senare då Milton Friedman (1970) 

utvecklade teorier som sa att företag genom sitt arbete ska sträva efter att skapa 

vinstmaximering för företagets aktieägare. Detta tänk har under en längre tid präglat synsättet 

kring företagsverksamhet men har under de senaste årtionden skiftat fokus till ett mer utvidgat 

ansvarstagande, värdeskapande och hållbart synsätt hos företag. I takt med detta utvecklades 

även digitaliseringen och vi fick under 1990-talet tillgång till internet, vilket gav en ökad 

transparens hos företagen då det nu fanns mer information tillgänglig för allmänheten. Detta 

pressade företagen till att börja arbeta mer med hållbarhet och ansvarstagande för att 

upprätthålla sin status och prestige (Asongu, 2007). 

 

I takt med dagens globalisering samt den ekonomiska tillväxten har miljön påverkats av 

belastning främst från de negativa externa effekterna av produktion och konsumtion. Detta 

har mynnat ut i ett intresse för företagens sociala ansvar, CSR. CSR berör flera delar i 

samhällets hållbara utveckling (Dahlsrud, 2008) samt huruvida företagen ska ta ansvar för de 

konsekvenserna som deras verksamhet ger upphov till (Nationalencyklopedin, 2019). 

Bestämmelserna och principerna för CSR finns i OECDs rekommendationer och i FNs Global 

Compact som uppkom då generalsekreteraren för FN år 1999 uttryckte sig:  
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“Vi måste välja mellan en global marknad som drivs av kalkyleringar om kortsiktig 

vinst eller en marknad som är human.” (Nilsson, 2009).  

 

Detta kom att bli ett kontrakt mellan FN och de multinationella företagen i världen om 

strategiska villkor för de företagen som vill arbeta med CSR (United Nations Global 

Compact, 2019). Enligt dessa rekommendationer finns specifika riktlinjer för hur företagen 

skall behandla hanteringen av bland annat mänskliga rättigheter i arbetslivet, miljöhänsynen 

och utvecklingen av produkter utan överflödig påverkan av miljön (OECD, 2009). Svensk 

handel (u.å.) nämner i sin rapport att ett socialt ansvarstagande kan resultera i ett antal 

fördelar och på så vis bidra till ett högre värdeskapande i verksamheten. Genom att öka det 

sociala engagemanget kan bland annat kostnader effektiviseras i och med att ett bra CSR-

arbete kan bidra till en mer effektiv produktion samt mer fördelaktiga arbetsförhållanden. Det 

sociala ansvaret kan också bidra till bättre uppsikt över risker, såväl finansiella som 

miljömässiga, samt även ökad konkurrenskraft (Svensk Handel u.å.). Genom ett aktivt CSR-

arbete stärks företagets relationer med både anställda, kunder och dess ägare, dessutom 

stärker det lönsamheten och tillväxten (CSR Sweden, 2019). Sammanfattningsvis kan CSR 

ofta ses som erkännandet av företagens identitet (Crouch, 2006).  

 

Samtidigt som intresset för företagens arbete med CSR har ökat så har kortsiktighet blivit ett 

omtalat ämne. Ett kortsiktigt synsätt definieras som ett överdrivet fokus på kortsiktiga resultat 

på bekostnad av individens, företagets och landets långsiktiga mål. Enligt Rieg (2015) 

tenderar företagsledningar att agera kortsiktigt som ett resultat av press från investerare att 

generera kortsiktiga resultat. Investerare har utvecklat ett intresse för kortsiktiga vinster 

istället för att fokusera på företags långsiktiga resultat och finansiella hälsa. Detta resulterar i 

att företagsledare försöker att få de kortsiktiga resultaten att se så bra ut som möjligt, för att 

tillfredsställa investerarnas behov. Företagsledningens kortsiktiga agerande är ett resultat av 

investerares kortsiktiga förväntningar. Enligt en studie av Graham, Harvey och Rajgopal 

(2005) där fyrahundra företagsledare intervjuades så erkänner åttio procent att de skulle offra 

ett långsiktigt ekonomisk värde för att uppfylla kortsiktiga mål. Den ideala situationen skulle 

för chefer vara att arbeta för företagens långsiktiga värde och samtidigt uppnå företagens 

kortsiktiga mål. Dock tenderar chefer att ta beslut som genererar vinst på kort sikt men som 

påverkar den långsiktiga tillväxten negativt. De kan gå miste om dyrbara investeringar, vilket 

ger ett förlorat aktieägarvärde på lång sikt. Enligt en artikel från SvD Näringsliv (2006) 

nämns en besatthet som tillkommer av kortsiktiga resultat som bland annat leder till att 

långsiktiga värden förstörs och att de riktlinjer som byggs upp för verksamheten dämpas. 

Artikeln uppmanar dessutom företagsledare och investerare att bli mer långsiktiga i deras tänk 

och bland annat sluta med kvartalsrapporter.  

 

Svenskt Näringsliv (u.å) menar att företagens främsta ändamål är att uppfylla samhället och 

kunders efterfrågan i form av att producera och tillhandahålla varor och tjänster. Något som 

samhället är ständigt beroende av är energi i olika former. Energi är en stor del av människors 

vardag, trots att det inte alltid är märkbart. Att värma hushåll, driva skolor och sjukhus är ett 

fåtal exempel vad energin används till. I jämförelse med världens länder har Sverige idag ett 

av världens bästa energisystem med ett välfungerande system och relativt billiga priser 

(World energy council, 2018). Trots detta krävs det ständig förnyelse för att möta samhällets 

förväntningar och behov. All energi som används av människan har en påverkan på miljön. 

Tjugosex procent av världens växthusgasutsläpp kommer från produktion av el och värme och 

globalt sett är energianvändning enskilt den största källan till växthusgasutsläpp 
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(Naturskyddsföreningen, 2016). Hållbarhet och CSR kan därför anses viktigt inom 

energibranschen då det har en påverkan på naturen samtidigt som det är något samhället är 

beroende av. 

 

1.2 Problemdiskussion  

 
”Anybody can manage short. Anybody can manage long. Balancing those two things is what 

management is.” - Jack Welch fd. VD på företaget General electrics.  (Watson, 2001) 

 

Diskussionen om CSR och ett företags finansiella mål är inte alltid förenliga. CSR har sin 

grund i ett långsiktigt tänk medan uttrycket kortsiktighet fokuserar på kortsiktiga strategier för 

att generera vinster på kort sikt, för att uppfylla aktieägarnas intresse. Friedman Milton (1970) 

var en av de som riktade kritik mot påståendet om CSR och företagens sociala ansvar. Han 

menade att företagsarbete kring det sociala ansvaret inte är i enlighet med aktieägarnas 

intresse. Företag ska istället fokusera på att uppnå en maximal vinst och på så vis gynna 

samhället i form av skattebetalning och skapa nya arbetsmöjligheter (Friedman, 1970). 

 

Denna motsträvighet mellan CSR och företagets finansiella mål kan komma att påverka 

energibranschen. All energi som människan använder har någon form av påverkan på naturen, 

vissa former mer än andra (Naturskyddsföreningen, 2016). I och med elbolags påverkan på 

miljön finns det restriktioner att förhålla sig till i syfte att säkerställa en hållbar utveckling i 

samhället. Dessa restriktioner berör allmänna lagar och regler men även specifika 

ledningssystem inom företagen. Samhället går mer och mer mot ett hållbarhetstänk vilket gör 

att företag bör anpassa och förhålla sig till detta. Genom att uppmärksamma samhällets 

efterfrågan kan intäkter genereras och därmed uppnå företagets finansiella mål (Prevent, 

2015).  

 

En av dessa allmänna lagar och regler berör upprättandet av hållbarhetsrapporter. Att 

upprätthålla hållbarhetsrapporter blir allt vanligare hos företag. Detta är ett resultat av bland 

annat det nya EU-direktivet samt ny lagstiftning från riksdagen. Den nya lagstiftningen gör att 

fler företag tvingas upprätthålla årliga hållbarhetsrapporter (Lennartsson, 2015). I och med 

detta har forskning kring relationen mellan CSR och finansiella prestationer blivit av större 

vikt. Forskning som gjorts kring huruvida det finns något samband mellan sociala prestationer 

och finansiella prestationer visar spridda slutsatser. En studie gjord av Waddock och Graves 

(1997) visar ett positivt samband mellan sociala och finansiella prestationer, medan en studie 

av Crisóstomo, Freire och Vasconcellos (2011) visar på ett negativt samband. Sveriges 

finansanalytiker menar att CSR skapar konkurrensfördelar. Detta arbete stärker företagets 

varumärke vilket gör att företag bättre kan motsvara kraven som finns hos företagets kunder. 

CSR gör även företaget till en mer attraktiv arbetsgivare för anställda såväl potentiella 

medarbetare, även bidra till sänkta kostnader genom en effektiv hushållning av resurser. Det 

är även en mindre risk att investera i ett företag som har en väl uppbyggd CSR strategi (SSF, 

2007). 

 

Företagens orienteringar kan skilja sig beroende på bolagsform och bransch. Vissa företag har 

en strävan efter att uppnå kortsiktiga resultat och mål vilket enligt bland annat Barton (2011) 

har lett till att företag skapat vad som kan kallas för kvartalsekonomi. Vad detta innebär är att 
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företag istället för att sträva efter att uppnå de årliga målen fokuserar på de kortsiktiga 

kvartalsvisa målen. Vissa företag har till skillnad från andra ett form av skallkrav, vilket ger 

ett fokus på ett mer kortsiktigt perspektiv. En konsekvens av detta är att företagsledare pressas 

att uppnå kortsiktiga resultat inför kvartalsrapporter, vilket gör att fokus försvinner från de 

investeringar som skulle gynna företaget på lång sikt med ett positivt resultat. Rieg (2015) 

menar att kortsiktighet hos företagsledare är ett resultat av flertal faktorer. En av dessa 

faktorer som författaren nämner är kvartalsrapporter, och att dessa i enlighet med Barton 

(2011) pressar företagsledare att använda sig av kortsiktiga strategier för att generera 

kortsiktiga vinster inför kvartalsrapporterna. Enligt Kay (2004) har relationen mellan 

investerare och företag förändrats. Investerare lägger ett stort fokus på vad företagen kommer 

att presentera i sina kvartalsrapporter istället för företagets långsiktiga strategier. Detta 

resulterar i att företagen, i hopp om att inte förlora investerarna väljer att lägga fokus på de 

kortsiktiga resultaten och målen för att tillfredsställa dem. Såväl som att det finns en 

kortsiktig orientering hos vissa företag finns det även dem som strävar efter en långsiktig 

orientering. Vissa företag kräver ett långsiktigt perspektiv och kan såvida inte förhålla sig till 

en mer kortsiktig orientering. Dessa företag kan exempelvis vara verksamma i 

industribranschen som kan komma att bli bundna av statens krav som kan antas vara av mer 

långsiktig karaktär. Industribranschen berör bland annat arbetet av järnvägar vilket är något 

som är av långsiktig orientering på grund av dess syfte och tidsåtgång. Som tidigare nämnts 

tillämpas olika orienteringar beroende på bolag, ägare och bransch. Detta är något av 

betydelse att ta i beaktning beroende på vilken bransch och bolag en studie ämnar att 

undersöka. 

 

1.3 Problemformulering 

Flertal studier visar att ett företags arbete med CSR och dess finansiella mål inte är förenliga. 

De kortsiktiga målen tenderar att prioriteras framför företagets långsiktiga prestationer, en 

konsekvens av bland annat press från investerare. Detta skapar en negativ påverkan på 

företagets långsiktiga prestation. Det kan därför uppstå en svårighet att hitta balans mellan det 

långsiktiga CSR-arbetet samt företagets finansiella mål. Energibranschen är som samtliga 

branscher i behov av att generera vinst. Som tidigare nämnt är energibolagen även beroende 

av samhällets förväntningar, av denna anledning är det intressant att undersöka hur de arbetar 

med sina finansiella mål och samhällets krav.   
 

1.4 Undersökningsfrågor 

 Studien har som avsikt att besvara följande undersökningsfrågor: 

 

● Hur förhåller sig företag till arbetet mellan CSR och finansiella mål? 

● Vilket av CSR och finansiella mål prioriteras som mest inom företag?  

● Finns det någon skillnad i arbetet med CSR och finansiella mål hos börsnoterade 

gentemot icke börsnoterade företag?  
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1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur elbolag i Sverige anpassar sig till de olika kraven 

om att ta ett samhällsansvar. Det är även av intresse att se hur de arbetar med detta i 

kombination med att uppnå sina finansiella mål.  

1.6 Avgränsningar  

Denna studie har avgränsat sig till att titta på företag inom energibranschen, mer specifikt 

elbolag. Utöver en branschspecifik avgränsning har även studien avgränsat sig att titta på 

elbolag endast i Sverige. Några av företagen verkar på en internationell marknad, och 

avgränsning har då gjorts till företagets svenska verksamhet. Både börsnoterade samt icke 

börsnoterade företag har inkluderats i studien för en möjlig jämförelse mellan dessa. I 

studiens kvantitativa empiriinsamling har avgränsningar gjorts mellan åren 2008 och 2017, 

det vill säga en tioårsperiod. Detta gjordes med anledning av att CSR har blivit ett mer 

aktuellt ämne under de senare åren. Ett perspektiv på tio år tillbaka ger därför en övergripande 

blick av företagens situation under utvecklingen av CSR.  
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2. Teoretisk referensram  

 
Detta kapitel redogör för tidigare forskning och modeller som gjorts inom studiens valda 

ämne. Tillsammans skapar detta studiens referensram. 

 

 
2.1 De tre domänerna  

Carrolls (1979) CSR pyramid är ett ramverk som hjälper till att argumentera för varför företag 

behöver ta ett samhällsansvar. Pyramiden är uppdelad i fyra olika områden som berör det 

filantropiska-, etiska-, lagliga- och ekonomiska ansvaret i företagens verksamhet. De 

viktigaste egenskaperna i pyramiden är att CSR-arbetet är uppbyggt för att generera vinst och 

nå finansiella mål. Det första steget i pyramiden är det ekonomiska ansvaret som innebär att 

företagen måste sträva efter att vara lönsamma.Efter det ekonomiska ansvaret kommer det 

legala ansvaret som menar på att företagen måste ta ett ansvar och följa lagar och andra 

bestämmelser. Nästkommande ansvar är det etiska vilket innebär att företagen bör agera 

moraliskt och etiskt. Det sista ansvaret är det filantropiska. Detta område innebär att företaget 

har ett ansvar att ge tillbaka till samhället. Det finns inget krav om detta men det är 

fortfarande viktigt enligt Carroll (1979). Carrolls (1979) pyramid  kom sedan att antas som en 

standardmodell, och därför undersökte Schwartz och Carroll (2003) om det fanns möjlighet 

för förbättring eller modifiering av den tidigare modellen. Svagheterna med Carrolls (1979) 

pyramid är att det kan vara svårt att mäta de olika områdena eftersom företagen möjligen inte 

alltid gör vad de hävdar i sitt CSR-arbete. Vidare är modellen främst anpassad och nyttjad på 

en amerikansk marknad, vilket gör att det kan finnas brister i modellen i internationell 

tillämpning, eftersom olika kulturer kan tolka områdena olika (Burton, 2000). I och med detta 

fann dem dilemman med pyramiden och föreslog därför ett alternativt tillvägagångssätt för att 

definiera CSR. Modellen kom att bli indelad i tre domäner för de tre ansvarsområdena 

ekonomi, legalitet och etik. I jämförelse med Carrolls (1979) pyramid syftar denna modell till 

att ingen av de tre ansvarsområdena är mer viktig än de andra. Grankvist (2009) har även 

byggt vidare på denna modell och menar att det är viktigt att finna en balans mellan dessa tre 

aspekter. Att endast fokusera på att vinstmaximera utan att ta samhället i beaktning påverkar 

både varumärket, ryktet och imagen negativt. Väljer ett företag att istället endast fokusera på 

medarbetarnas välbefinnande kan även det komma att påverka ansvaret till dess aktieägare, i 

skepnad av utdelning. Av denna anledning går det inte enligt Grankvist (2009) att endast 

fokusera på ett område, utan att det måste finnas en optimal balans mellan de tre områdena för 

att företaget skall bli långsiktigt hållbart. Det ekonomiska ansvarsområdet i modellen 

behandlar de aktiviteter som har ekonomisk påverkan på företaget, såväl direkta som 

indirekta. Det legala ansvarsområdet handlar om huruvida företag förhåller sig till de lagliga 

förväntningarna, och det etiska ansvarsområdet berör den etiska skyldighet som samhället och 

dess intressenter kan tänkas förväntas från företaget. Schwartz och Carroll (2003) menar att 

dessa aktiviteter kan dels ske enskilt och dels överlappa varandra. Författarna förklarar även 

att det kan riktas enskild kritik mot respektive aktivitet, men att dessa tre domäner, åtminstone 

till en viss del kommer överlappa med andra domäner. Det är sällsynt med enskilda aktiviteter 

vilket begränsar modellens praktiska tillämpning (ibid).   
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Figur 1: Carrolls (1979) CSR pyramid med övergång till de tre domänerna (2003) 

 
   

Källa: Carroll (1979); Schwartz & Carroll (2003).  

2.2 Strategi för att uppnå långsiktiga mål 

James Coleman (1994) har presenterat en modell framtagen för att visa hur företag kan 

implementera olika strategier för att uppnå mer långsiktiga mål, såväl finansiella som icke 

finansiella. Länk ett berör det allmänna sociala mekanismerna i en social struktur som knyter 

an till de enskilda individernas tro, önskemål och möjligheter. Länk två behandlar de 

individuella samt de psykologiska mekanismerna som visar hur en specifik kombination av 

flera individers önskningar, övertygelser och handlingsmöjligheter leder till en specifik 

handling (Bento et al. 2017). Den sista länken berör huruvida ett antal individer interagerar 

med varandra som leder till ett kollektivt beslut, som kan riktas direkt eller indirekt mot 

verksamheten (ibid). Genom att förhålla sig till de sociala mekanismerna som knyter an till 

individerna kan alla dessa mekanismerna komma att leda till en specifik handling som sedan 

resulterar i ett kollektivt beslut. Detta kollektiva beslut kan sedan komma att nå ut till 

samhället som bland annat kan skapa ett ökat aktieägarvärde (ibid).   

 

2.3 CSR som värdeskapande strategi  

Burke och Logsdon (1996) nämner i deras artikel fem specifika kriterier som måste uppfyllas 

för att garantera att CSR ska generera ett värde för företaget. Dessa fem kriterier är: central 

ställning, noggrannhet, förebyggande åtgärder, frivilliga åtaganden och synlighet. Kriteriet 

central ställning redogör för hur företagsverksamheten är beroende och nära kopplad till CSR-

strategierna. Företagsfilantropi är även en del inom detta kriteriet där Burke och Logsdon 

(1996) betonar vikten av att företagen kombinerar sin huvudverksamhet med samhällsnytta. 

Det andra kriteriet noggrannhet påpekar att alla aktiviteter inom företaget bör vara direkt 

lämpade till företagets verksamhet. Detta kommer dels generera vinst och även reducera 

möjligheten att andra företag efterhärmar företagets strategier. Förebyggande åtgärder är det 

tredje kriteriet som Burke och Logsdon (1996) tar upp. Inom detta kriteriet nämner dem att 

det måste finnas riskbedömningar inom företaget och att satsningarna måste vara anpassade 

efter ekonomiska, sociala och politiska utvecklingar. De menar att företag som har förmågan 

att förutse förändringar kan lämpa sin verksamhet lättare efter detta och därmed avstyra 

eventuella risker. Det näst sista kriteriet som Burke och Logsdon (1996) nämner är frivilliga 



            

   

14 

åtaganden som åberopar sig på gränslöst beslutfattande och bristen på externa förutsättningar. 

De menar att dessa frivilliga åtaganden inte bör vara en följd av lagar och regleringar, utan att 

åtaganden används i förebyggande syfte för att ligga i framkant för verksamhetens utveckling 

som därmed kommer generera en hög konkurrenskraft. Synlighet är det sista kriteriet och 

berör huruvida företaget delger samt kommunicerar runt verksamhetens aktiviteter som berör 

och är kopplade till de strategier som används i CSR syfte. Genom detta kriteriet blir 

intressenter upplysta om vad företaget strävar efter (Burke & Logsdon, 1996).    

       

2.4 CSR och dess definitioner  

Det sociala ansvarstagandet har länge diskuterats och benämns i dagligt tal som CSR. 

Definitionen av CSR finns det många utav. Dahlsrud (2008) är en av alla som upptäckt olika 

definitioner. Dahlsrud (2008) har tagit fram 37 stycken av dessa och valt att beröra dem i fem 

dimensioner som han benämner sociala-, miljö-, intressent-, ekonomiska- och frivillighets 

dimensionen. Den sociala dimensionen berör interaktionen mellan samhället och företaget 

samt huruvida organisationen hanterar de sociala förhållandena. Miljödimensionen handlar 

om de åtgärder som företaget nyttjar för att bidra till en bättre miljö. Intressentdimensionen 

innefattar det samspel som finns mellan företaget och samhället, intressenter och leverantörer. 

Den ekonomiska dimensionen berör företagets socioekonomiska och finansiella perspektiv, 

och den sista dimensionen handlar om de åtgärder som företaget tar till frivilligt, och som inte 

står i lagtexten (ibid).  

 

2.5 CSR som integrerad företagsstrategi  

Enligt professorerna Michael E. Porter och Mark R. Kramer (2006) uppnås långsiktiga 

hållbarhetsresultat när CSR är integrerad i företagets strategi, och för att kunna lyckas med 

detta krävs bland annat en anpassning i hela organisationen såväl som kontinuerlig 

rapportering och incitament. Även Borglund (2009) menar att strategin skall vara en del av 

företagskulturen och därmed integrerad  med företagets allmänna värdegrund och etik. Som 

ett resultatrikt företag kommer generera ett välfungerat samhälle, kommer ett välfungerat 

samhället generera resultatrika företag. Genom ett utnyttjande av energi och andra 

naturresurser blir företagen mer produktiva som därav kan komma att skapa möjligheter och 

innovationer. Denna ömsesidighet mellan företag och samhälle bör leda till en fördel för dem 

båda parter, något som Porter och Kramer (2006) kallar share-value. CSR innebär med andra 

ord för Porter och Kramer (2006) att företag ska agera för långsiktiga ekonomiska mål. 

Genom att analysera verksamheten med utgångspunkt i hållbarhetsperspektivet ges även en 

insikt att hållbarheten är en källa till ett nytänk och möjligheter och inte bara en kostnad.   
 

2.6 Teorin om vinstmaximering och Intressentteorin  

Teorin om vinstmaximering, en teori av Friedman (1970), menar att företagets mål är att 

generera vinst. Ledningen ses som anställda av aktieägarna där deras arbete grundar sig i att 

driva företaget till deras fördel, och alltid ta deras intresse i beaktning. Målet är att generera 

en maximal vinst, för att kunna ge maximal utdelning till aktieägarna. Detta som en belöning 

för den risk de tog när de investerade i företaget. Friedman (1970) sa att ett företag ska sträva 

efter att maximera värdet för aktieägarna i kombination med att följa lagar och etik inom 
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branschen (Bosch-Badia et al. 2013). Friedman (1970) tillsammans med Jensen (2003) menar 

att företag istället för att arbeta med CSR ska öka välfärden och levnadsstandarden genom att 

maximera avkastningen till ägarna, och på så vis skapa ett värde. Fligstein och Shin (2004) 

menar att företagsledningar har blivit tvingade att arbeta efter att maximera aktieägarvärdet 

enligt teorin om vinstmaximering i rädsla för att mista sina arbeten. I och med detta har det 

kommit att blivit en grundläggande princip.  

 

Friedman (1970) var en av de som valde att rikta kritik mot CSR och ett företags sociala 

ansvar. Han menade att den enda gruppen ett företag har ansvar gentemot är dess aktieägare, 

och att ett socialt arbete inte är i enlighet med aktieägarnas intresse. Istället för ett socialt 

ansvar så skulle istället ett företag gynna samhället i form av nya arbetsmöjligheter och 

betalning av skatter (Friedman, 1970). Dock har viss kritik riktats mot teorin om 

vinstmaximering som menar att detta är ett historiskt synsätt på företagande, och att företag 

nu inser att det inte gynnas av att endast fokusera på aktieägarnas intressen. Detta leder bland 

annat till användandet av kortsiktiga strategier samt högre risker (Rieg, 2015).  Även Tullberg 

(2005), forskare inom företagsetik och ekonomen Henderson (2001) är likasinnade med 

Friedman (1970) och menar att CSR har en negativ inverkan på företaget och dess ekonomi 

och lönsamhet. Företagen förhåller sig endast till CSR då det är en trend som förväntas av 

samhället. Genom högre kostnader och sänkt lönsamhet kommer inte CSR gynna företagets 

ekonomi, och därmed inte heller företagens finansiella mål.  

 

Intressentteorin grundades av Freeman (1951) och menar till motsats från Friedmans (1970) 

teori att ett företag har ansvar gentemot en större grupp av intressenter, inte endast aktieägarna 

(Freeman, 1951). Företagens arbete skall gynna verksamhetens andra intressenter utöver 

ägarna. Intressent definieras som en grupp eller individ som kan påverka, eller bli påverkad av 

ett företags handlingar och beslut. Detta inkluderar bland annat anställda, leverantörer, 

kunder, konkurrenter med flera (ibid). Dock kan det vara svårt att avgöra vilken intressent 

som är av störst betydelse. Jensen (2003) menar att ledningen inte har möjlighet att lösa alla 

tvister mellan företagets olika intressenter. Därför kan ledningen endast ha ett mål, att 

värdemaximera för företagets ägare.   

 

2.7 Upplyst aktieägarvärde  

Branco och Rodrigues (2007) presenterar en kombination av teorin om vinstmaximering och 

intressentteorin, kallad upplyst aktieägarvärde. Denna teori grundar sig i idén att företag ska 

sträva efter att driva aktieägarnas förmögenhet med en långsiktig orientering. Detta mot en 

vinst och en hållbar tillväxt som uppmärksammar samtliga av företagets intressenters 

intressen, och inte endast aktieägarnas. Denna teori går emot synen om kortsiktigt synsätt och 

strategi hos ledningen. CSR kan ses som en hållbar långsiktig uppfattning i kombination med 

förståelsen av intressenters betydelse. Grunden i denna teori är även här aktieägarvärdet, men 

här med en långsiktig och hållbar orientering, vilket skiljer sig från Friedman (1970) som 

menar att man endast ska fokusera på att maximera aktieägarvärdet (Millon et al. 2012). 

Jensen (2001) bekräftar teorin om upplyst aktieägarvärde och menar att man inte kan 

maximera en långsiktig orientering om man bortser från en betydelsefull part. Det är inte 

möjligt att skapa ett värde utan en bra relation med företagets intressenter. Sternberg (1997) 

menade att CSR platsar inom denna teori då det är en strategi för att upprätthålla en bra 

relation med företagets intressenter.  
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Tabell 2.1 Sammanfattning av teoretisk referensram  

Teori  Slutsatser 

 CSR   

Carroll, 1979 

Schwartz & Carroll, 

2003 

Grankvist, 2009 

 

Coleman, 1994 

Bento, 2017  

  

 

Burke & Logsdon, 1996 

 

 

 

 

Dahlsrud, 2008 

 

 

 

Porter & Kramer, 2006 

Borglund, 2009  

 

 

De tre domänerna - 1 

Företag har tre ansvarsområden att förhålla sig till inom CSR, 

vilka är ekonomiska, legala och etiska aspekter.  

 

 

Strategi för att uppnå långsiktiga mål - 1 

Långsiktiga strategier bör vara integrerade i hela verksamheten 

för att uppnå resultat.  

 

CSR som värdeskapande strategi - 1 

CSR genererar i ett värde för företagen när verksamheten kan 

uppfylla kriterierna central ställning, noggrannhet, 

förebyggande åtgärder, frivilliga åtaganden och synlighet.  

 

CSR och dess definitioner - 1 

CSR uppnås då företag kan uppfylla sociala-, miljö-, intressent-, 

ekonomiska- och frivillighets dimensionerna. 

 

CSR som integrerad företagsstrategi - 1 

Långsiktiga hållbarhetsresultat uppnås när det finns en 

anpassning i hela organisationen utefter CSR.  

 Finansiella mål  

Friedman, 1970 

Bosch-Badia et al. 2013 

Jensen, 2003 

Fligstein & Shin, 2004  

 

Freeman, 1951 

Jensen, 2003 

 

 

Branco et al. 2007  

Millon et al. 2012 

Jensen, 2001 

Sternberg, 1997  

Teori om vinstmaximering - 2 

Företaget bör generera en maximal vinst för att kunna ge en 

maximal utdelning till aktieägarna. 

 

 

Intressentteorin - 2 

Företaget är skyldiga att ta ansvar gentemot en större grupp 

intressenter och inte bara aktieägarna.  

 

Upplyst aktieägarvärde- 2 

Aktieägarvärdet skall maximeras till följd av en långsiktig och 

hållbar orientering.  

Not 1 - “Hur arbetar företag med CSR?”  

Not 2 - “Hur arbetar företag med finansiella mål?” 

Not 1 och 2 kommer gemensamt kunna besvara studiens frågeställning : “Hur förhåller sig företag till 

arbetet mellan CSR och finansiella mål? samt “ Vilket av CSR och finansiella mål prioriteras som 

mest inom företag?” 
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3. Metod 

 
I  detta kapitel följer en redogörelse för de metoder som använts i studien för att besvara 

studiens undersökningsfrågor. Kapitlet berör även population och urval, metodkritik, 

datainsamlingen, äkthet samt etiken i studien.  

 
 

3.1 Forskningsstrategi 

Det aktuella syftet i denna studie ämnar att undersöka hur företag förhåller sig till, samt 

relationen mellan CSR och finansiella mål. Av denna anledning har studien fallit på en 

kvalitativ studie med en deduktiv ansats. Den kvalitativa datan har inhämtats från 

semistrukturerade intervjuer, som sedan har kommit att kompletteras med kvantitativ 

datainsamling, vilket har varit i form av information från respektive företags hållbarhet- samt 

årsredovisningar. I och med en kombination av kvalitativ och kvantitativ datainsamling kan 

denna metod enligt Creswell (2013) benämnas som metodkombination. 
 

En deduktiv ansats utgår oftast från en viss teori, och utifrån denna kan sedan hypoteser eller 

påståenden skapas för att studera om teorin stämmer överens med verkligheten (Fejes & 

Thornberg, 2015). Genom denna metod kan ett starkt empiriskt stöd byggas upp för teorin vid 

upprepade studier (ibid). Motsvarigheten till deduktiv metod är induktiv metod som istället 

bygger på tolkning av verkligheten genom observationer och erfarenheter. Dessa 

observationer och erfarenheter leder till att slutsatser kan tas (ibid). Då det redan finns 

forskning inom detta område var den deduktiva ansatsen mest lämplig att applicera på denna 

studie. Den tidigare forskning och den teoretiska referensramen har legat till grund för 

studiens uppbyggnad av undersökningsfrågor.  

 

Studien bygger vidare på en kvalitativ forskningsdesign vilket enligt Saunders et al. (2009) 

baseras på betydelser som är uttryckta i ord och meningar. Genom en kvalitativ metod kan en 

bättre förståelse skapas för mer komplexa situationer, och därigenom enklare kunna dra 

slutsatser. Motsatsen till en kvalitativ design är en kvantitativ där datan baseras på betydelser 

som kommer från siffror och analyser som genomförs med tillämpning av diagram och 

statistik (Teddlie & Tashakkori, 2009; Denscombe, 2018). Kvalitativa metoder är enligt 

Creswell (2013) en metod vars slutsatser tillsammans med tidigare studier ligger till underlag 

för studiens slutsatser. Den data som ges genom en kvalitativ forskningsdesign kan därför 

jämföras med data från tidigare studier och kan på så vis ge en mer djupare faktagrund. De 

kvalitativa forskningarna tenderar ofta att undersöka relativt få människor och/eller händelser. 

Data från denna typ av studie avspeglar preferenser från mer grundligare studier och mer 

detaljrika beskrivningar och anses främst förknippad med småskaliga studier (Denscombe, 

2018). En kvalitativ forskningsdesign är för denna studie mest relevant då den data som mäts 

är mindre komplicerad att mäta genom en kvalitativ metod. För att kunna besvara studiens 

undersökningsfrågor krävs en mer djupgående analys, och av denna anledning har viss 

sekundär information hämtats för att komplettera den kvalitativa studien. Denna sekundära 

data har varit allmän publicerad information som hämtats från respektive företag för att 

eventuellt finna mönster som följer informationen från den kvalitativa insamlade datan. 

Genom att applicera denna kvantitativa information är studien att ses som en 

metodkombination (Creswell, 2013) som innebär en kombination eller en integrering av 
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kvalitativ och kvantitativ data. Mer specifikt kan denna metod enligt Creswell och Creswell 

(2018) benämnas Exploratory sequential mixed methods. Metoden innebär att man 

kombinerar och sammanfogar de båda forskningsdesigner genom att börja med den 

kvalitativa forskning för att sedan komplettera den kvantitativa forskningen, genom detta kan 

den kvantitativa metoden stärka validiteten i den kvalitativa metoden (ibid). Morse (1991) 

menar att både kvalitativ och kvantitativa metoder har olika styrkor och svagheter, och därför 

lämpar sig en viss metod bättre till olika situationer. Av den anledningen bör den metod som 

lämpar sig bäst till studien användas som den främsta metoden och komplettera med den 

andra metoden som sekundär metod och därmed få lägre prioritet.  

 

Det finns flera olika former av kvalitativ data, dessa är bland annat observationer, intervjuer, 

samtal och dokumentinsamling (Saunders et al. 2009; Fejes & Thornberg 2015). I denna 

studie har valet av att samla in kvalitativa data gjorts genom semistrukturerade intervjuer från 

åtta stycken respondenter/företag. Semistrukturerade intervjuer anses som mer djupgående 

och “icke-standardiserade” intervjuer (Saunders et al. 2009, King 2004) och ger även 

djupgående kvalitativ data (Nyberg & Tidström, 2012). Intervjuer i sin helhet kan ge en 

förståelse för hur respondenterna faktiskt upplever det studerade fenomenet och kontentan kan 

därmed nås (Fejes & Thornberg, 2015). Då studien ämnar att undersöka samma område hos 

respektive respondent har valet av semistrukturerade intervjuer varit avgörande. Frågorna i 

denna typ av intervju är sedan tidigare förutbestämda. Respondenterna skall därmed få samma 

huvudfrågor, men eventuella följdfrågor väljs utefter respondenternas svar. På så vis ges ett 

bedömningsunderlag för varje respondent inom samma område. Till skillnad från 

semistrukturerade intervjuer, kan även ostrukturerade intervjuer användas vilket i denna 

studie valdes bort då dessa är att anses som informella (Saunders et al. 2009), och används 

främst då ett specifikt område skall utforskas mer djupgående. Saunders et al. (2009) menar 

därför att dessa är att anses som djupintervjuer. I denna typ av intervjumetod finns det inga 

förutbestämda frågor eftersom metoden bygger på att respondenterna skall kunna tala fritt om 

händelser och beteenden, på så vis är det respondenterna som styr intervjun (Easterby-Smith 

et al. 2008; Ghauri & Grønhaug 2005; Robson 2002).  

3.2 Population och urval  

Studiens population bestod av börsnoterade och icke börsnoterade elbolag som är verksamma 

i Sverige. Urvalsprocessen började med att författarna gjorde en kartläggning av de företag 

som är aktiva på marknaden inom den valda branschen. Då det fanns en önskan att undersöka 

denna bransch från två aktörers perspektiv, det vill säga börsnoterade elbolag gentemot icke 

börsnoterade elbolag så sorterades företagen där utefter i dessa kategorier. Efter detta valdes 

enskilda respondenter ut som ansågs vara lämpliga för att besvara undersökningens frågor. 

Urvalet bestod totalt av åtta stycken företag, varav tre stycken börsnoterade vilka var Fortum 

Sverige AB, Företag A, Skånska Energi AB. Vidare är två stycken företag privatägda, Telinet 

Energi AB samt Elkraft Sverige AB. Resterande företag är kommunägda företag, Kraftringen 

Energi AB, Kungälv Energi AB samt Skellefteå Kraft AB, se tabell 3.1 
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Tabell 3.1 Företag som varit del av den kvalitativa delen av studien     

1. 

 

 

2. 

 

 

3.  

 

 

4. 

Fortum Sverige ABᵇ 

 

 

Företag Aᵇ  

 

 

Skånska Energi ABᵇ 

 

 

Telinet Energi ABᵖ 

5.  

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8.  

Elkraft Sverige ABᵖ 

 

 

Kungälv Energi ABᵏ 

 

 

Kraftringen Energi ABᵏ 

 

 

Skellefteå Kraft ABᵏ 

 

ᵇ - Börsnoterade företag 

ᵖ - Privatägda företag  

ᵏ - Kommunägda företag 

3.3 Kvalitativ metod 

Den huvudsakliga metoden i uppsatsen har bestått av en kvalitativ metod i form av intervjuer. 

Syftet med dessa intervjuer har varit att få en förståelse hur företagen balanserar arbetet 

mellan CSR och dess finansiella mål, något som kräver en djupare förståelse och inte hade 

kunnat uppnås genom enbart insamling av kvantitativ data.  

 

3.3.1 Intervjuer  

Den kvalitativa data i form av intervjuer som tillhandahålls i studien består av både intervjuer 

vid fysiska möten samt över telefon. Detta då det inte fanns möjlighet att ha ett fysiskt möte 

med samtliga intervjupersoner på grund av geografiska begränsningar mellan författare och 

intervjuperson. Totalt genomfördes åtta stycken intervjuer varav sex av dessa var per telefon 

och två var genom fysiska möten. De fysiska intervjuerna ägde rum i Stockholmsområdet, på 

respondenternas arbetsplats och kontor. Vid samtliga intervjuer deltog båda författarna, detta 

för att minimera risken av eventuell missuppfattning och feltolkning från intervjupersonen 

men även då båda önskade en helhetsuppfattning av intervjuerna. Creswell och Cresswell 

(2018) menar att detta skapar ett resultat med ökad kvalité. För att nå ut till möjliga 

respondenter skickades ett mail, se bilaga 1, till vilka författarna själva ansåg vara lämpliga 

respondenter. Därefter, vid svar bestämdes vilken dag och tid intervjun skulle genomföras 

samt om detta skulle ske över telefon eller vid ett fysiskt möte. Innan varje intervju gavs 

möjligheten att via mail ta del av frågorna för en chans till förberedelse. Samtliga intervjuer 

spelades in efter godkännande av intervjupersoner. Detta gjorde att fokus kan läggas på 

intervjupersonen och dess svar istället för kravet att anteckna samtlig information 

intervjupersonen tillhandager. Vid varje fysisk intervju valdes dock en författare att anteckna 

viktiga punkter respondenten lyfter. Detta för att visa på intresse och bekräftelse att det 

respondenten sagt har blivit uppfattat. Samtliga intervjuer transkriberades i samband med 

avslutad intervju för att underlätta transkribering för författarna. Författarna ansåg det 

lämpligt att genomföra transkribering så fort möjligheten gavs för att undvika risken att 

beskrivning av transkribering försvåras vid ett längre tidsspann mellan intervju och 

transkribering.  



            

   

20 

 

Författarna valde att använda sig av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer 

bestående av cirka trettio öppna frågor. Enligt Creswell och Creswell (2018) skapar detta en 

flexibilitet hos båda parter. Respondenterna har möjlighet att prata mer fritt kring frågorna 

och författarna hade möjlighet att ställa följdfrågor och på så sätt inneha en större förståelse. 

Författarna valde möjligheten att ändra ordningsföljden av intervjufrågor efter 

intervjupersonen och vad de valde att lyfta. Detta ger en större frihet och begränsar inte 

intervjupersonen eller författaren (ibid). 

 

Tabell 3.2 Intervjupersoner som varit del av den kvalitativa delen av studien.  

Respondent Titel Företag Intervjuform Datum & 

klockslag  

Intervju- 

längd  

Toni 

Kekkinen  

VD Sverige  

och ansvarig 

Vattenkraft  

Fortum Sverige 

AB  

Telefon  12/4-19  

Kl. 15:00  

50 min  

Hans 

Larsson- 

Ljungblad 

VD  Kungälv 

Energi AB  

Telefon 15/4-9 

Kl. 09:00 

48 min  

Helena 

Tillborg  

Enhetschef 

Affärs- och 

verksamhets- 

utveckling  

Kraftringen 

Energi AB  

Telefon  15/4-19  

Kl. 13:45 

53 min  

Respondent 

A 

Hållbarhets- 

ansvarig  

Företag A Telefon  15/4-19  

Kl. 15:00 

50 min  

Alexander 

Falk  

Marknadschef Telinet Energi 

AB  

Fysisk  16/4-19 

Kl. 10:00 

45 min 

Micael 

Nilsson  

VD Sverige  Elkraft Sverige 

AB  

Fysisk  16/4-19 

Kl. 12:00  

56 min  

Catarina 

Hägglund 

Kommunikation 

och hållbarhets- 

chef  

Skellefteå 

Kraft AB  

Telefon  16/4-19 

Kl. 15:30  

38 min  

Marianne 

Sernevi 

VD  Skånska Energi 

AB 

Telefon  17/4-19 

Kl. 09:00  

43 min  

 

I ovanstående tabell presenteras en kortare överblick och fakta kring varje intervju. Tabellen 

visar företagen samt den respondent från respektive företag som deltog i intervjun. Därefter 

följer vilken typ av intervju som ägde rum samt datum och intervjulängd.  
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3.4 Kvantitativ metod 

Kvantitativ data har använts för att komplettera studiens huvudsakliga kvalitativa metod. 

Syftet med den kvantitativa delen har varit att granska offentligt publicerade rapporter från 

elbolag verksamma i Sverige för att få ytterligare underlag kring de frågor som ställdes under 

intervjuerna, se tabell 3.2. Detta kan leda till att sekundärdata kan stärka den primära 

insamlade datan (Jacobsen, 2010), och även ge en möjlighet till en jämförelse för hur 

respondenten gentemot rapporter framställer företagets arbete med CSR samt de finansiella 

målen. Den kvantitativa informationen har hämtats från samtliga respondenter från urvalet, se 

tabell 3.1.  

 

Som ett komplement till de kvalitativa intervjuerna har kvantitativ sekundärdata hämtats. 

Denna data kommer från offentligt publicerade rapporter samt från respektive respondents 

hemsida. Under den kvalitativa datainsamlingen tillkännagavs viss information som kom 

sedan att saknas från andra respondenter, av denna anledning har information i efterhand 

sökts på hemsidor samt i respektive företags hållbarhetsrapporter och årsredovisningar. 

Genom årsredovisningar har nyckeltal tagits fram för att kunna beräkna DuPont modellen. 

Sex av respondenternas årsredovisningar har varit tillgängliga, resterande information har 

hämtats från allabolag.se. Informationen från respondenternas hållbarhetsrapporter berör 

bland annat respondenternas arbete med CSR som inte meddelats under intervjuerna. Från 

företagens hemsidor har information om certifieringar samt eventuella välgörenhetsarbeten 

hämtats. 

3.4.1 DuPont Modellen  

Donaldson Brown utvecklade år 1914 modellen DuPont (Greve, 2014). DuPont modellen är 

ett nyckeltal vilket mäter företagets lönsamhet på totalt kapital. Genom att applicera nyckeltal 

från resultat- och balansräkningen kan modellen ge en bra överblick och förklaring till 

företagets lönsamhet, på detta vis kan även slutsatser dras om hur effektivt företagen nyttjar 

sina tillgångar (ibid).  

 

DuPont modellen bygger på två underliggande faktorer vilka är vinstmarginal och 

kapitalomsättningshastigheten. Vinstmarginal är ett nyckeltal som förklarar hur stor vinsten är 

i relation till omsättningen, det vill säga vinsten per omsättningskrona (Lönnqvist, 2011). 

Nyckeltalet kan även definieras som vinstens storlek före räntebärande kostnader, vilket 

indikerar på att nyckeltalet beräknas före skatt. Nyckeltalet är effektivt att använda vid 

lönsamhetsanalyser mot konkurrenter i samma bransch. Detta eftersom vinstmarginalen inte 

tar hänsyn till finansieringen av verksamheten och då inte heller till vilken grad företaget har 

lyckats. Syftet med nyckeltalet är att kunna uppskatta affärsutrymmet utan att behöva beakta 

om företaget är skuldsatt eller inte (ibid). Kapitalomsättningshastigheten kan bland annat ses 

som ett aktivitetsmått i företaget, samt ett mått på effektiviteten internt i företaget (Lantz, 

2008). Måtten påverkas främst av företagets kreditpolicy vilket påverkas av 

förhandlingsstyrkan mellan dem och dess kunder samt vanan i den aktuella branschen. 

Genom att mäta hur stor omsättning de fasta tillgångarna åstadkommer kan effektiviteten av 

företagets kapitalinvesteringar mätas. DuPont modellen beräknas genom multiplicering av 

vinstmarginal och kapitalomsättningshastigheten. 

 

Genom att nyttja DuPont modellen kan företag lättare tolka dess styrkor och svagheter för att 

på så vis kunna öka lönsamheten i bolaget, samt göra dem konkurrenskraftiga. Modellen kan 
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med fördel användas för att analysera omsättningen över tid (ibid). Lokalisering av vad som 

skall förbättras kan då exempelvis underlättas med modellen. Det vill säga, för att få en så stor 

effekt på räntabiliteten som möjligt i ett företag bör man öka vinstmarginalen om 

omsättningshastigheten redan är hög. Tvärtom vid en låg omsättningshastighet (ibid).   

 

Det finns dock svagheter med modellen vilket dels är att underlaget bygger starkt på 

redovisningsdata från respektive företag, vilket kan komma att manipuleras i företagens 

finansiella rapporter (Greve, 2014). Då modellen innehåller bland annat bokförda belopp från 

balansräkningen menar White et al. (1998) att det kan komma att uppstå bland annat selektiv 

rapportering. Med detta menar dem att vissa tillgång- och skuldposter kan komma att bli 

uteblivna i balansräkningen. Det kan även uppstå mätningsproblem i form av att tillgångar 

presenteras efter anskaffningsvärdet, vilket då kan komma att skilja sig från marknadsvärdet. 

Modellen är även att anses som abstrakt enligt Greve (2014) då modellen beskriver händelser 

som redan inträffat och inte på vad som faktiskt har skett. Av denna anledning är modellen att 

anse som ensidig då den endast tar hänsyn till det finansiella i företaget. Den analys som 

dessutom krävs av modellen begär flera infallsvinklar vilket kan komma att bli missvisande 

om det inte sker noggrant (ibid). DuPont är att ses som ett lönsamhetsmått men kan även 

komma att påverkas om företaget tar upp mer skulder, detta eftersom aktiekapitalet av den 

anledningen minskar. Av denna anledningen kan inte DuPont modellen användas som ett 

direkt mått för att mäta lönsamheten i företag, men kan ge en god uppfattning om 

avkastningen till ägarna. Det finns även en snedvridning av nyckeltal som kan komma att 

påverka DuPont modellen. White et al. (1998) menar att det dels kan uppstå snedvridningar i 

form av olika redovisningsmetoder, dels kan negativa tal påverka andra nyckeltal i den mån 

att det blir betydelselösa och missvisande. Till modellens fördel är det den övergripande 

bilden som ges av ett företags finansiella hälsa och prestanda. Modellen är dessutom enkel att 

genomföra. (Greve, 2014). 

 

3.5 Bortfallsanalys  

Studien bestod av fem bortfall i form av elbolag som inte tillhandahöll svar vid författarnas 

introduktionsmail. Utöver detta bestod studien av ett bortfall i den kvalitativa delen och två i 

studiens kvantitativa del, vilket diskuteras vidare. I den kvalitativa delen av studien bestod 

bortfallet av en respondents oförmåga att erhålla svar på ett antal frågor. Detta trots att 

författarna innan intervjuerna gav respondenten möjlighet att granska frågorna, samt lade 

fokus på att kontakta lämplig respondent för att delta i studien, i försök att undvika detta. I 

vissa fall blev författarna här omdirigerad till en mer lämplig person. Anledningen bakom 

detta bortfall var att respondenten ansåg sig inte ha rätt arbetsroll för att besvara frågorna. 

Dock kan detta ses som en engångsföreteelse då övriga respondenter med samma titel hade 

möjlighet att besvara samtliga frågor. Bortfallet inom den kvantitativa delen av studien bestod 

av en viss saknad information hos två av företagen. Dels fanns en viss avsaknad av nyckeltal 

från ett företag, detta då företaget ännu inte grundats, och dels fanns det ingen tillgång till två 

av företagens rapporter och årsredovisningar för vissa årtal. Anledningen till det sistnämnda 

bortfallet är okänt. Dessa bortfall är således något som ligger utanför författarnas kontroll. 
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3.6 Etik  

Innan samtliga intervjuer informerades deltagarna om undersökningens syfte samt att deras 

deltagande är frivilligt. Respondenterna hade möjlighet att när som helt avstå från att 

fortskrida med intervjun. Information om vem som kommer att få tillgång till intervjun, samt 

deltagarnas eventuella tillgång till materialet och analysen av den kvalitativa data gavs. 

Respondenterna hade även möjlighet att vara anonyma om det så önskades, detta för att 

undvika osäkerhet hos deltagarna om vad de kunde dela med sig av. Vid kvalitativa metoder 

där resultat kommer att offentligt publiceras finns det problematik angående etik. Vid en 

offentlig publikation måste respondentens personliga integritet se till att skyddas. I enlighet 

med GDPR-lagen bör detta tas i beaktning. Denna lag berör skyddet av personuppgifter samt 

den personliga integriteten (Datainspektionen, u.å). Det finns här en diskussion mellan 

konfidentialitet i forskning, vilket berör de överenskommelser som respondenten ingått och 

vad som kan göras med den data som tillhandahålls och principer om vetenskaplig forskning 

som är nödvändig för en kontroll och återskapande av studien (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Trots möjligheten till anonymitet har det varit av stor betydelse att inte på något sätt skada 

respondenten eller företaget. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) bör författarna vara 

medvetena om att intervjuforskning kan leda till att respondenten i vissa fall delar med sig av 

information som denne efteråt sedan ångrar. Av denna anledning gavs respondenterna 

möjlighet att ta del av transkribering och godkänna materialet. Etik angående den kvantitativa 

metoden är inte av nödvändighet att diskutera då den är insamlad från offentligt publicerade 

rapporter.  
 

3.7 Datainsamling  

Den insamlade datan har delats upp i två kategorier som primärdata och sekundärdata.  

3.7.1 Primärdata  

Primärdata är vad Jacobsen (2010) beskriver som den data som forskarna själv samlat in. 

Denna data kan samlas in genom undersökningar, enkäter, intervjuer och mätningar. Den 

primära datan tenderar att vara mer precis då underlaget är anpassad efter studien. Den 

primärdatan som denna studie baseras på är semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer har 

dels skett över ett fysiskt möte samt över telefon. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är dessa 

intervjuer att ses som öppna och dels strukturerade med ett explorativt syfte. Alla huvudfrågor 

har ställts till respektive respondent, därefter har olika följdfrågor tillkommit för att få olika 

perspektiv på området.  

 
3.7.2 Sekundärdata  

Redan insamlad data är vad Jacobsen (2010) benämner som sekundärdata. Datan kan ges i 

form av böcker, tidskrifter, artiklar och databaser. Denna data är på så vis tillgänglig för 

allmänheten (ibid). Genom att använda sekundärdata i denna studie i kombination med den 

primära datan har kopplingar och slutsatser utformats på en mer bredare faktabas. 

Sekundärdatan för denna studie är främst relevanta litteraturstudier samt artiklar och rapporter 

från databaser och internet. Alla dessa underlag ges i studiens referenslista.  
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3.7.3 Källkritik  

Det anses i arbeten vara viktigt att ställa kritiska frågor i huruvida arbetet grundar sig i rätt 

källor, således är validiteten i datan starkt beroende av källorna (Jacobsen, 2010). Huruvida 

källorna är förstahand- eller andrahandskällor har även det en betydelse i den kritiska 

aspekten. För att bedöma källor finns fyra aspekter att titta på, vilka är (Nyberg & Tidström, 

2012); 

● Tendenskritik 

● Samtidskrav 

● Beroendekritik 

● Äkthet 

 

Med tendenskritik menar Nyberg och Tidström (2012) att vissa skribenter har tendens att låta 

sina egna intressen influera forskningsrapporten. Det kan även göras medvetna val av 

respondenterna för att vinkla och stödja forskarnas egna åsikter. I denna studie har företagen 

blivit kontaktade varpå respektive företag valt ut den mest lämpliga personen inom företaget 

att besvara intervjufrågorna. Det har därför inte funnits i författarnas intresse att aktivt välja 

respektive respondent från företagen. Samtidskravet innebär att datainsamlingen förväntas ske 

tidsmässigt nära de händelser och situationer som ämnar att undersökas. Då resultatet i denna 

studie baseras dels på trender har nutida analyser applicerats på studien. Vilket gör att 

samtidskravet kan anses vara uppfyllt (ibid). Den tredje aspekten är beroendekritik som 

innebär att källorna ej ska vara beroende av varandra. De sekundära källorna som ligger till 

grund för denna studie har varken medvetet eller omedvetet granskats för beroendekritik. 

Författarna har inte aktivt sökt efter annan litteratur i referenslistor, trots detta har det 

uppmärksammats i vissa fall en hänvisning till varandra. Den sista aspekten är äkthet där man 

kontrollerar om källan är vad den utger sig för att vara. Det främsta underlaget som ligger till 

grund för studiens uppbyggnad är publicerade akademiska tidskrifter, artiklar och litteratur. 

Dessa anses besitta hög trovärdighet då höga krav på dem ställs innan en eventuell 

publicering. Viss kritik kan dock riktas till en del akademiska tidskrifter på grund av dess 

årgång, som därför kan ifrågasättas dess relevans. Dock anser författarna att de äldre 

sekundära källorna är nödvändiga för att förstå den historiska utvecklingen. Äktheten och 

pålitligheten i intervjuerna har försökts uppfyllas trots den medvetenhet kring ensidighet som 

finns. Respondenterna representerar företagen och inte deras personliga åsikter. Men trots 

detta kan det vara svårt att generalisera en respondents svar till ett helt företag. Genom att låta 

respondenterna ta del av och godkänna transkriberingen i efterhand kan studien förväntas 

inneha pålitlighet (ibid).  

 

3.8 Trovärdighet och äkthet  

Vid såväl kvalitativa som kvantitativa undersökningar måste alltid en kritisk granskning av 

arbetet göras för att mäta tillförlitligheten samt hur pass giltig informationen i arbetet är (Bell, 

2014). Enligt Jacobsen (2010) skall empirin i ett arbete leva upp till två krav, vilka är:  

 

●  Det ska finnas en giltighet och relevans i empirin  

●  Det ska finnas en pålitlighet och trovärdighet i empirin  
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Kravet om giltighet och relevans kan enligt Jacobsen (2010) delas in i intern och extern 

validitet. Den interna validiteten berör huruvida arbetet mäter vad som avses att mäta. Denna 

studie bygger på den teoretiska referensramen vilket gör att arbetet har således formats ut 

därefter och därmed undersökt vad som var avsiktligt. För att uppnå en extern validitet enligt 

Jacobsen (2010) bör ett brett tidsperspektiv tas i beaktning, samt huruvida det avgränsade 

resultatet är giltigt i andra sammanhang. I denna studie har ett kortare tidsspann studerats och 

då det kan vara svårt att utforma ett arbete med ett brett tidsperspektiv (Ryan, Scapens & 

Theobald, 2002) vilket har kommit att påverka validiteten negativt. Pålitligheten och 

trovärdighetens krav i empirin bygger på att arbetet går att förlitas på (Jacobsen, 2010). Dessa 

krav berör det reliabla området och får inte vara förenad med tydliga mätfel som påverkar 

resultatet negativt samt att resultatet skall förväntas vara detsamma vid eventuell 

replikerbarhet. Respondenterna har givits möjlighet att studera transkriberingen av resultatet 

vilket har ökat tillförlitligheten i studien (Jacobsen, 2010). Genom att låta respondenterna ta 

del av transkriberingen kan eventuella missuppfattningar eller fel korrigeras vilket ger ett mer 

trovärdigt resultat. Denna studie har dessutom avgränsats till en specifik bransch, samt att 

undersökningen och dess svar grundar sig på trender som kan komma att ändras över tid. 

Detta gör att resultatet för studien kan vara svår att generalisera till någon annan bransch eller 

tidsperiod, vilket därför kan påverka validiteten negativt.  

 

Creswell och Creswell (2018) nämner att det finns ett antal strategier för att uppnå en god 

validitet samt att minst två av dessa bör vara uppfyllda för att anses inneha god validitet. 

●  Forskarna bör använda sig av flera olika källor och metoder 

●  Forskarna bör vara medvetna om eventuella negativa och avvikande information samt 

att rapportera dem. Genom detta anses forskarna framföra en mer realistisk syn.  

● Forskarna klargör eventuella personliga snedvridningar som kan komma att påverka 

arbetet. Att reflektera över detta visar på en öppenhet. 

● Forskarna bör bestämma noggrannheten i arbetet genom att i efterhand ge möjlighet 

till respondenterna att ta del av det insamlade materialet för att se om det stämmer 

överens. Detta behöver inte handla om att respondenten läser igenom transkribering 

utan kan även vara att denne får ta del av den slutgiltiga arbetet eller delar av det. 

Detta kan även inkludera en andra intervju för uppföljning. Respondenten får då 

möjlighet att lägga till eventuell information.  

● Forskarna bör förmedla till läsarna de resultat som åstadkommits och skapa en delad 

upplevelse med läsarna genom att beskriva hur omgivningen såg ut eller tex. hur 

intervjuer i studien gick till.  

●  Forskarna bör tillbringa en längre tid i den omgivning som arbetet behandlar. Detta 

ger en en djupare förståelse för forskarna om den aktuella miljön och deltagare. 

Validiteten i resultatet bli förhöjt desto mer erfarenhet forskaren har av denna 

omgivning.  

●  Forskarna bör låta till exempel en kamrat ställa frågor och delge respons på arbetet 

för att ge forskarna ett nytt perspektiv på arbetet.  

●  Forskarna bör låta en utomstående part som inte är bekant med arbetet att ge respons 

på det. Då parten är utomstående kan den tillföra en objektiv syn på arbetet.  

●  Efter transkribering bör forskarna läsa igenom materialet för att lokalisera eventuella 

självklara fel som kan ha tillkommit under processen med transkribering.  

● Forskarna bör se över begrepp och identifiera eventuella olika betydelser och 

tolkningar som kan skapa eventuella missförstånd.  
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Författarna har försökt att ta ovanstående kriterier i beaktning för att uppnå en god validitet. 

Studien är baserad på både en kvalitativ och kvantitativ metod vilket är ett av kriterierna att 

inneha flera olika metoder. Under arbetets gång har författarna varit opartiska i den mån som 

är möjlig och inga medvetna val att vara partisk har gjorts. Inga personliga värderingar eller 

åsikter har medvetet påverkat studien. Människan kan dock komma att påverkas omedvetet 

och det kan därför inte till fullo garanteras att inga personliga snedvridningar har kommit att 

påverka denna studie. Möjligheten gavs till respondenterna att efteråt ta det av det 

transkriberade materialet för att godkänna detta. Detta gav möjlighet för respondenterna att 

lägga till, eventuellt ändra det som sades under intervjun. Detta skapade en mer korrekt bild 

för författarna och eventuella missförstånd kunde undvikas. Författarna gavs även möjlighet 

att återigen kontakta respondenten vid eventuella frågor. Att låta en oberoende part läsa 

igenom studien samt kamratrespons är något som har tillämpats under arbetets gång. 

Transkribering av intervjuer skedde omedelbart efter avslutad intervju och lästes sedan 

igenom för att åtgärda eventuella missförstånd, eller självklara fel som hittats. Av olika 

anledningar tillbringade inte författarna en längre tid i den aktuella miljön. En del av 

intervjuerna skedde över telefon och de fysiska mötena var endast engångshändelser vid 

specifika inbokade tider. Dock fick författarna en större erfarenhet av att genomföra dessa åtta 

stycken intervjuer, vilket gjorde att författarna blev mer bekväma i situationen. Författarna har 

försökt att visa en mer realistisk syn genom att redovisa information som har varit avvikande, 

eller som inte blev enligt författarnas förväntningar. Ett exempel på detta är det bortfall som 

uppstod i studien vilket diskuteras under avsnitt bortfallsanalys.  

 

Det sistnämnda kriteriet gällande misstolkningar och tvetydiga betydelser är något som under 

arbetets gång har tagits i beaktning. Studien behandlar området CSR som tidigare nämnt är ett 

brett begrepp som kan ha ett antal definitioner. Exempel på hur författarna har arbetat med 

detta är att medvetenhet har funnits kring att detta är ett stort begrepp. Detta gäller inte endast 

begreppet CSR utan även andra begrepp som eventuellt skulle kunna misstolkas. Förklaring 

av begreppet har tilldelats varje respondent i en introduktion till den givna intervjuguiden. 

Respondenterna blev tilldelade intervjuguiden minst två dagar innan inbokad intervju och de 

hade på så vis möjlighet att innan eller vid intervjutillfället att ställa frågor om det skulle 

finnas oklarheter kring detta begrepp, men även andra begrepp. Författarna har inte tagit 

samtliga kriterier i beaktning som Cresswell och Creswell (2018) nämner, men uppfyller alla 

kriterier bortsett från att tillbringat en längre tid i den omgivning som arbetet behandlar. 

Majoriteten av dessa är uppfyllda och kan därför anses ha skapat en ökad validitet i studien.  

3.9 Metodkritik  

Creswell (2013) menar att en metodkombination kan omfatta mer utmaningar. Att nyttja en 

metodkombination är således tidskrävande, samt att det krävs en djupgående analys av båda 

metoderna som applicerats för att förstår hur dessa kan integreras på mest lämpliga sätt. Vid 

bristande kunskap om de två metoderna och tillvägagångssätten kan resultaten senare komma 

att bli svåra att utläsa och jämföras (ibid). Metodkombinationen består som tidigare nämnts 

utav en kvalitativ metod, vilket har en tendens att förknippas med forskarens “inblandning”. 

Med detta menar Denscombe (2018) att forskarna själva är att anses som mätinstrumentet, 

och att det då är forskarens egna värderingar, bakgrund samt identitet som kan komma att ha 

en avsevärd innebörd för beskaffenheten av den insamlade datan till studien. Detta kan 

komma att påverka studien vid bland annat utformandet av intervjufrågor samt vid 

transkribering. Denscombe (2018) menar därför att en kvantitativ studie är mer lämplig om 
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forskarna vill uppnå en mer opartiskhet i arbetet, eftersom datan existerar oberoende av 

forskaren samt att forskaren inte har samma inflytande i datainsamlingen. Den kvalitativa 

datan är därför alltid en del av en tolkningsprocess i den mån forskarna väljer att tolka datan. 

Detta kan i sin tur ifrågasätta forskarens objektivitet i arbetet (Denscombe, 2018). Den 

kvalitativa forskningen kan också komma att påverka tillförlitligheten i ett arbete. Denscombe 

(2018) menar att tillförlitligheten i ett arbete kan vara svår att bedöma i kvalitativa studier 

med tanke på att det inte är möjligt att kontroller forskningens kvalitet. Vidare har forskarna 

en tendens att bli nära involverade i datainsamlingen såväl i analysen av datan. Av detta 

hänvisar därför Denscombe (2018) till tre aspekter att ta hänsyn till i ett arbete; 

respondentvalidering, grundad data och triangulering. Genom att låta respondenterna ta del 

av samt kontrollera den data som är tänkt att användas i studien, kan validiteten i datan 

förbättras. På detta sätt kan respondenterna komma att förtydliga, ändra eller lägga till viktiga 

detaljer, som på så vis kan stärka träffsäkerheten i studien. I denna studie har respektive 

respondent givits möjligheten att ta del av och granska transkriberingen efter respektive 

intervju. Genom detta har viss data kunnat förtydligats vilket har givit forskarna ett bättre 

underlag från datainsamlingen. Med grundad data menar Denscombe (2018) att det finns en 

tendens i kvalitativa studier att forskarna tillbringar långa tidsperioder på plats vid fältarbetet. 

Genom detta kan mer detaljerade granskningar av de ingående texterna eller de visuella 

bilderna göras, och på så vis ge en mer solid slutsats. Denna studie grundar sig främst i 

kvalitativa intervjuer, där forskarna i möjligaste mån försökt träffa respondenterna fysiskt 

över ett möte. Då en större del av respondenterna har befunnit sig längre ifrån räckvidden har 

dessvärre de fysiska intervjuerna blivit färre än önskat. Till sist introducerar Denscombe 

(2018) triangulering för att öka tilliten genom flera datakällor, vilket är ett kännetecken för 

metodkombination. Genom trianguleringen kan de olika metoderna bekräfta alternativt 

ifrågasätta resultatet (Bell, 2014), trianguleringen kan även tillämpas för att verifiera fynd 

samt höja träffsäkerheten (Denscombe, 2018). I denna studie har en triangulering applicerats i 

form av en metodologisk triangulering (mellan metoder) vilket enligt Denscombe (2018) 

innebär att datan från en metod jämförs med datan från den andra metoden. För att lyckas med 

en metodologisk triangulering (mellan metoder) bör tillvägagångssättet för metoderna skilja 

sig markant från varandra, vilket därmed gör det möjligt för forskarna att analysera datan från 

olika perspektiv. Trianguleringen i denna studie bygger på en kvalitativ datainsamlingsmetod 

samt en kompletterande kvantitativ informationsinsamling. Problem kan dock uppstå när 

triangulering appliceras på kortare studier (ibid). Datainsamling genom olika metoder vars 

beskrivningar behöver inte alltid stämma överens med varandra. Att granska dessa skillnader 

och utvinna resultat från detta kan därmed kräva tid, vilket gör att det kan vara svårt att 

granska vad en eventuell bristfällig överensstämmelse betyder (ibid).  

 

Till den kvalitativa datainsamlingen i denna studie har intervjuer genomförts. Fördelen med 

intervjuer enligt Bell (2014) är flexibiliteten, samt att följdfrågor kan utvecklas och fördjupa 

respondenternas svar. Bell (2014) nämner även nackdelen med intervjuer vilka är att i kortare 

projekt finns oftast inte utrymme för ett stort antal intervjuer. Vidare kan dessa bli svåra att 

analysera och risken för bias kan bli stor (ibid). Även vid intervjuer kan en så kallad 

intervjuareffekt uppstå (Jacobsen, 2010; Denscombe, 2018). Med detta innebär det att 

intervjuaren själv kan ha en viss effekt på respondenten och dess svar. Respondentens svar 

kan komma att påverkas beroende på hur intervjuaren ställer en fråga samt beroende på vissa 

betoningar. Enligt Jacobsen (2010) är denna intervjuareffekt främst förekommande i fysiska 

intervjuer och telefonintervjuer vilket denna studie har byggt på.  
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Vidare nämner Kvale och Brinkmann (2014) ett antal påståenden om den kvalitativa 

forskningsintervjun och dess kritik. De menar på att den kvalitativa forskningsintervjun 

egentligen bara speglar ett sunt förnuft och därmed inte vetenskaplig. Forskningsintervjun kan 

anses vara mindre vetenskaplig då datan inte består av kvantifierad data, är beroende av 

personliga tolkningar samt forskarens varierande kunskap inom ämnet. Intervjuer är heller 

inte objektiva, de är oftast alltför personliga vilket är att ses som en nackdel av dem (ibid). 

Validiteten kan också komma att påverkas av intervjuer eftersom intervjuerna baseras till 

största del på vad respondenterna säger och inte vad de faktiskt gör (Denscombe, 2018). 

Kvale och Brinkmann (2014) nämner även att tolkningarna samt transkriberingen av 

intervjuerna kan komma att vara subjektiva eftersom det kan finnas olika innebörd hos olika 

uttolkare, av denna anledning har dessa intervjuer transkriberats av de båda författarna för att 

få en så opartisk uppfattning som möjligt. Fördelen med att utforma dessa intervjuer på ett 

semistrukturerat vis är enligt Bell (2014) att respondenternas svar är oftast lätta att 

sammanställa och analysera. Teddlie och Tashakkori (2009) menar också på att i 

strukturerade intervjuer så ges respondenten möjlighet till sin egna förståelse i sina egna 

termer, medan i ostrukturerade så tvingas respondenterna att anpassas efter dess kunskap, 

erfarenhet och upplevelse. De semistrukturerade intervjuerna kan också skapa en viss 

flexibilitet vilket är att anses som en fördel enligt Denscombe (2018). Under dessa 

semistrukturerade intervjuerna kan justeringar tillkomma samt att undersökningens inriktning 

kan komma att ändras eller utvecklas under arbetets gång. Genom att avtala om intervjuerna i 

förväg, samt att låta respondenterna ta del av intervjuguiden innan kan det även öka 

svarfrekensvensen (ibid). Dock kan tillförlitligheten också komma att påverkas eftersom det 

kan i semistrukturerade intervjuer vara svårt att uppnå konsistens. Den insamlade datan kan 

påverkas av den specifika kontexten och de specifika respondenterna som deltar (Denscombe, 

2018).  

 

Slutligen menar Denscombe (2018) att fördelarna med en kvalitativ analys är att materialet är 

detaljerat, det kan finnas alternativa förklaringar till slutsatserna samt att det finns en 

acceptans för tvetydigheter och motsägelser. Givetvis finns det nackdelar med att använda en 

kvalitativ analys. Denscombe (2018) menar att nackdelarna är att det kan bli svårt att 

generalisera datan till liknande fall samt att analysen tar en längre tid att göra. Studien bygger 

även på analyser av publicerade handlingar och rapporter. Denna insamling bygger främst på 

information från årsredovisningar vilka är att ses som sekundärkällor (Jacobsen, 2010). 

Insamlingen från årsredovisningarna har dels använts till att skapa en historisk koppling över 

respondenternas DuPont resultat. Dock bör det finnas i åtanke att årsredovisningar är ett sätt 

för företagen att uttrycka information ut till eventuella intressenter, vilket gör 

dokumentationen inte bara till en laglig handling utan också en form av marknadsföring. Av 

denna anledningen är bara nyckeltal hämtade från årsredovisningen. Då årsredovisningar 

måste följa regleringar samt granskas av revisorer innan publicering, menar Jacobsen (2010) 

att årsredovisningar som sekundärkälla ökar tillförlitligheten.  
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4. Empiri 

 
I detta kapitel redogörs resultaten från empiriinsamlingen. Kapitlet börjar med att presentera 

resultatet från den kvalitativa insamlingen för att sedan presentera det kvantitativa resultatet. 

För att se intervjuguide och specifika frågor, se bilaga 2. 

 
 

4.1 Kvalitativ datainsamling  

 

Nedan presenteras empiriinsamlingen från respektive bolag från den kvalitativa 

datainsamlingen. Först redogörs för de börsnoterade bolagens empiriinsamlingen för att sedan 

i avsnitt 4.2 redogöra för de icke börsnoterade bolagens empiriinsamling.  

 
4.1.1 Fortum Sverige AB  

 

Fortum Sverige AB startades år 1998 och är verksamma i norra Europa inklusive Ryssland. 

Fortum är idag ett av Sveriges ledande energibolag som bland annat utvecklar lösningar inom 

el, värme, kyla, återvinning och avfallshantering och därmed erbjuder sina kunder lösningar 

inom detta. Fortum erbjuder även tjänster för andra företag inom energibranschen. Fortum är 

dessutom ett börsnoterat bolag och har varit det sedan år 1998.  

Fortums vision i deras dagliga arbete är som nedan följer:  

 

“Vi arbetar för att driva på övergången till en renare morgondag. Det återspeglas i 

det ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar som vi tar i våra verksamheter.” 

(Fortum, 2019) 

 

Den respondent från Fortum som var delaktig i telefonintervjun var Toni Kekkinen, VD för 

Fortum Sverige AB, den svenska enheten av bolaget, samt ansvarig för vattenkraften. För 

Fortum Sverige AB innebär ett CSR-arbete en kombination av att verka rent miljömässigt 

men även att vara hållbara rent ekonomiskt. Bolaget anser sig även ta ett ansvar rent 

samhällsmässigt, där ett stort fokus ligger kring huruvida samhället upplever bolaget. Bolaget 

strävar mycket efter att vara resurseffektiva genom att bland annat minska mängden 

koldioxidutsläpp samt att arbete med avfall och återvinning, genom detta kan Fortum bidra till 

mer hållbara städer.  

 

Fokuset på CSR har genomsyrat företaget mer eller mindre under en längre period. Att uppnå 

hållbara städer har dock kommit att bli mer aktuellt de senaste åren, bland annat på grund utav 

den urbanisering i samhället som företaget har upplevt. Rent generellt har företaget sedan start 

arbetat aktivt med att inte släppa ut koldioxid i produktionen vilket har varit ett långsiktigt 

mål, genom detta kan bra affärer uppstå, där ägarna blir nöjda och en positiv påverkan på 

miljön. De främsta aktörer som ställer krav på bolaget är de politiska aktörerna. Vidare ställer 

även ledningen i form av styrelsen och VD krav internt på företaget, vilket båda är finansiella- 

och miljömässiga krav.  
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Bolaget kommunicerar CSR både internt och externt. Internt har bolaget vissa sociala kanaler 

där viss kommunikation är emellan dem. Vidare finns en specifik avdelning för CSR-arbetet. 

Bolaget har även en hållbarhetspolicy internt som medarbetarna skall sträva efter. I policyn 

finns bland annat information om resurseffektivisering och personalens välbefinnande. 

Externt kommunicerar bolaget genom sociala medier såsom Twitter. Sen är det även klassisk 

tv-reklam som Fortum kommunicerar genom. Mellan tre till fyra gånger per år upprätthåller 

även företaget så kallade “öppna hus” för allmänheten, där målet är att utbilda och informera 

om vad de gör. Dock upplever Fortum en utmaning att kommunicera ut CSR i hela 

affärsstrategin. Samhällsansvaret är lite utav en nyckel för bolaget. Genom att sträva efter 

samhällets önskan kommer även bolaget att lyckas, långsiktigt. Aktörer såsom investerare och 

ägare har bolaget en god relation till i den mån att de strävar efter att göra dessa aktörer nöjda. 

Investerare förväntar sig en bra avkastning på lång sikt vilket gör att bolaget därför strävar 

efter att uppnå goda resultat, vilket kan upplevas som viss press på bland annat 

kvartalsrapporterna. Dessa aktörer ställer även krav i den mån att de förväntar sig att Fortum 

skall agera etiskt rätt i frågor angående miljö. Bolaget har många mål, långsiktiga som 

kortsiktiga. De främsta kortsiktiga målen är dels att effektivisera koldioxidutsläppen, men 

även välbefinnandet hos personalen, där målet är att minska antalet olyckor på arbetsplatsen. 

Bolaget har även finansiella kortsiktiga mål vilka är att följa upp respektive enhet i företaget 

utifrån de ekonomiska målen. I det stora hela väljer Fortum att sträva efter en kombination 

mellan de sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorerna.  

 

“Har man mycket olyckor så blir resultatet sämre också så det går ju lite hand i hand, 

och har man då inte ett bra hållbarhetstänk, produktions och miljömässigt så får vi 

ofta mindre pengar för det blir mindre resultat. Det finns en logik i att jobba med alla 

delar för att förbättra resultatet, så det finns inget motsägelsefullt.” -Toni Kekkinen, 

VD Fortum Sverige AB 

 

Dessa kortsiktiga och långsiktiga mål har dock en tendens att gå emot varandra emellanåt. 

Marknaden kan förändras vilket påverkar intäkterna, som då gör att bolaget behöver förändra 

strategier efter detta. Vissa korrigeringar kan göras där bolaget får arbeta utefter de 

investeringar som finns samt eventuella portföljer. Fortum upplever inte att det finns ett 

specifikt fokus på vare sig CSR eller de finansiella målen. Dessa är att båda ses som viktiga 

aspekter, där en kombination utav dessa ger bästa möjliga resultat. Samtidigt är Fortum ett 

företag där ett behov av att generera resultat är viktigt, dels för dem själva och även för 

ägarna.  

 

Sammanfattningsvis menar Toni Kekkinen att Fortum arbetar för ett välmående företag. Dels 

strävar företaget efter att arbeta med CSR rent ekonomiskt där såväl kvartals- som årsvinster 

ska tillgodose investerarna med utdelning. Genom att ta hand om företagets anställda och dess 

säkerhet arbetar företaget med hållbara medarbetare, och till sist strävar företaget efter att 

uppnå hållbara städer och ett förnybart system där inga miljöfarliga ämnen ska släppas ut.  

 

4.1.2 Företag A  

 

Företag A tillhör en tysk el-koncern vars verksamhet är som störst inom Norden. Företaget 

startades år 1904. Företag A verkar idag inom produktion, distribution och försäljning. De 
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produkter som företaget erbjuder sina kunder är bland annat el, biogas, värme samt utvinning 

av avfall. Bolaget har varit börsnoterat sedan år 2016.  

 

Intervjun med företag A hölls över telefon med respondent A, som besitter en position inom 

företagets hållbarhetsavdelning. För företag A är ett CSR-arbete det avgörande i 

verksamheten, samt väldigt viktigt för att kunna konkurrera med de andra elbolagen. Det 

främsta som företaget vill uppnå med sitt CSR-arbete är att åstadkomma en så liten skada på 

samhället som möjligt och skapa mer nytta. Det ekonomiska CSR-arbetet syftar till att minska 

eventuella risker och att hitta nya möjligheter för att på så sätt kunna få en långsiktighet i 

deras avkastning. Genom olika ledningssystem, certifieringar, förväntas företaget att uppnå 

sina hållbara mål. Dessa certifieringar är bland annat ISO 14001 som berör en viss standard 

inom miljöledning som ska integreras i ledningssystemet för att kunna appliceras på den 

befintliga verksamheten. Respondent A anser att företaget har arbetat med CSR under en 

längre period, dels på grund utav vissa lagar och regleringar, dels för att uppnå långsiktiga 

resultat.  

 

De främsta aktörer som ställer krav på arbetet med CSR inom företaget är intressenterna, 

vilka är kunder, ägare och samarbetspartners. Företag A har samarbeten med kommuner som 

bland annat ställer krav på företagets CSR-arbetet. Kunder ställer också krav. Företaget 

upprätthåller även intressentanalyser för att förhålla sig till ägarnas intressen, vad de tycker är 

viktigt bland annat. Genom dessa analyser kan företaget ställa dem emot hållberhetsfokuset 

för att resultatet skall mynna ut i något bra för alla intressenter. Det finns även interna krav i 

företaget från anställda som är måna om hållbarhetsfrågor. Dock vill företaget ha ett mer 

internt tryck från medarbetarna angående CSR-arbetet i form av feedback bland annat.  

Företaget har en hållbarhetsavdelning där de jobbar aktivt med frågor om CSR för att 

integrera det i affärsplanerna. Företaget har dessutom återkommande möten och uppföljningar 

kring vissa specifika frågor inom CSR som de själva tycker är extra strategiska att förhålla sig 

till. Genom att förhålla sig till dessa frågor upplever företaget att det skapar mycket värde, 

dels stolthet. Det skapar dessutom en starkare leverantörskedja samt att de bättre tar vara på 

medarbetarna med CSR-arbetet. 

 

Den främsta drivkraften bakom företagets arbete med CSR är de ekonomiska perspektivet, 

främst för att vara konkurrenskraftiga. Genom ett ekonomiskt fokus kan företaget minska 

kostnaderna och samtidigt öka försäljningen, på lång sikt det vill säga. Medarbetarfrågor, 

jämställdhet och jämlikhet är också värden som bidrar till välmående för alla. Sedan är 

miljöperspektivet också en stor drivkraft för företaget. Man vill helt enkelt bevara det 

samhälle som vi idag bor i. Den främsta utmaningen som respondent A upplever med 

företagets CSR-arbetet är att bilda en kultur och att få alla medarbetare att förstå värdet i 

arbetet. Respondent A menar på att CSR-arbetet är en investering som sedan genererar 

avkastning, kanske inte i samma stund och heller inte inom samma område. Företaget 

kommunicerar CSR externt genom hållbarhetsrapporter. De kommunicerar även via sociala 

medier. Internt har företaget en webbplats där de kommunicerar inom området, sedan har de 

även fyra till sex gånger per år interna seminarier där viktiga frågor tas upp, bland annat CSR-

frågor. Samhällsansvaret är också viktigt för företaget, främst ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Ledningen i företaget har ett stort intresse för samhällsfrågor vilket genomsyrar 

verksamheten. Dock upplever företaget att det kan ta lite tid att anpassa och förändra sig 

vilket gör att det är svårt att hitta de lönsamma vägarna tillräckligt fort.  
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Företag A upplever att alla intressenterna, det vill säga kunder, ägare och samarbetspartners 

ställer krav på företaget. Ägarna ställer främst krav på det ekonomiska perspektivet, kunderna 

ställer sitt krav på miljöansvaret och samarbetspartners samt medarbetare ställer det främsta 

kravet på det sociala ansvaret. Vidare menar företaget på att alla dessa tre intressentgrupper är 

av stor betydelse, men menar även också att utan leverantörerna så kan inte verksamheten gå 

runt. Ägarnas intressen förhåller sig företaget till i största möjliga mån, och dessa vill att 

företaget arbetar utefter den allmänna opinionen. Kan företaget inte förstå den allmänna 

opinionen blir det svårt att bemöta den på rätt sätt. Genom att arbeta miljövänligt och verka 

för en miljövänlig el menar respondent A att det finns många ekonomiska fördelar. Att sträva 

efter vad samhället vill kommer även generera intäkter och vinst för företaget. Desto mer 

företaget tjänar på det, desto mer hållbart kan det bli. Företaget upprätthåller även 

kvartalsrapporter som till viss del kan ge en ekonomisk press. Koncernen kan även dem 

uppleva en viss press från aktieägarna att leverera resultat kvartalsvis eftersom de största 

ägarna och även de som spekulerar i företaget följer upp kvartalsrapporterna väldigt väl. Dock 

anses årsreusltaten som mer viktiga än kvartalsresultaten då det sker mer uppföljning på 

årsbasis. Det finns både kortsiktiga mål inom ekonomi och inom miljö, såväl långsiktiga mål 

inom dessa områden. Företaget upprätthåller affärsplaner på tre till fyra år som är att anse som 

finansiella långsiktiga mål. Om företaget får välja mellan att prioritera de hållbara ansvaret 

gentemot de finansiella resultatet så menar respondent A att de finansiella resultaten är 

viktigast. Dock går dessa områden hand i hand och det ena ger det andra. Frågorna inom CSR 

är viktiga för att det i överhuvudtaget ska må bra men de finansiella målen är superviktiga och 

de kommer aldrig slutas följa upp. Genom att se till att de har hållbara produkter förväntar sig 

företaget fler kunder, eftersom kunderna efterfrågar det.  

 

Sammanfattningsvis menar respondent A att företaget drivs mycket av det ekonomiska 

perspektivet. Ägarna och de kortsiktiga resultaten är viktiga för dem, såväl som de långsiktiga 

målen är viktiga. Samtidigt menar respondent A åt företagets vägnar att det inte går att 

upprätthålla en god verksamhet utan ett fokus på CSR, det vill säga de sociala- och 

miljöaspekterna.  

 

4.1.3 Skånska Energi AB 

 

Skånska Energi AB är en energikoncern verksamt i Skåne i Sverige och grundades år 1916. 

Företaget levererar förnybar energi och erbjuder även klimatvänliga lösningar för såväl 

privatpersoner som företag. Företaget strävar efter att effektivisera energianvändningen samt 

att den energi som produceras skall vara hundra procent förnybart. Skånska Energi AB är ett 

börsnoterat bolag och har varit det sedan år 2011.  

Företagets vision;  

 

 “ Skånska Energi ska arbeta nära kunden för att uppfylla dagens och framtidens 

energibehov.” (Skånska Energi, 2019). 

 

Den respondent som var delaktig i telefonintervjun från företaget var Marianne Sernevi, VD 

för företaget och har varit verksam i företaget sedan tre och ett halvt år tillbaka. Skånska 

Energi brinner för att hjälpa sina kunder att bli mer hållbara. De har även en miljöcertifiering, 

ISO 14001 som handlar om hur miljöhanteringen sker internt. Företaget vill främst 

åstadkomma en kundnytta genom CSR-arbetet, och för att kunna uppnå detta behöver 
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företaget lyckas nå ut med sitt budskap. Idag är Skånska Energi främst verksamma på en 

mindre marknad till skillnad från andra aktörer inom branschen. Den största utmaningen är 

därför att lyckas nå ut till andra marknader och genom att hålla sig till det kan de även 

generera intäkter. Det är även en utmaning för företaget att vidareutveckla arbetet i den mån  

CSR och miljö inte ska vara en enskild strategi utan ska tillhöra den huvudsakliga 

affärsstrategin. Företaget har kommit en bra bit på vägen men har fortfarande en väg kvar att 

gå då det finns en viss avsaknad av kunder samt att de vill få mer projekt. Detta är något som 

företaget arbetet med länge men har kommit att bli mer aktuellt det senaste två åren med 

tanke på samhällets trender.  

 

Företaget upplever främst krav på CSR-arbetet internt. Drivkraften kommer inifrån och från 

ägarna samt att de anställda också ställer stora krav. Vad gäller externa krav upplever inte 

företaget någon direkt press. Skånska Energi har ingen avdelning specifikt för hållbarhet 

eftersom syftet är att dessa frågor skall genomsyra hela verksamheten. De jobbar mycket med 

kommunikationen och pratar mycket om CSR generellt på företaget. Genom att sträva efter 

ett bra CSR-arbete finns det en viss tillfredsställelse för de anställda, att de får arbete med 

något som de tycker om men som samtidigt har en viktig betydelse och mening. Företaget 

kommunicerar främst CSR externt, där det sker kommunikation på olika sociala medier samt 

att de tillhandahåller lokala event för att vara synliga och ute bland allmänheten.  

Internt kommunicerar företaget mer om vad de kan göra på plats. Inom företaget tänker de 

mycket bland annat på vad man ska äta eller om man ska ta bilen eller gå till jobbet.  

Skånska Energi ser ett stort ansvar i att utbilda samhället och att tala om och förklara för alla 

vad de jobbar med samt vad som kan göras för att förbättra samhället, något som de anser att 

alla bolag bör göra inom branschen.  

 

Främsta anledningen till att ta ett samhällsansvar är att det genererar intäkter för företaget, 

men även att det skall kännas bra för alla och att det ska vara en attraktiv arbetsplats.  

Aktieägarnas intressen är av stor betydelse för företaget, de ställer dessutom press på 

verksamheten och av denna anledning görs analyser varje månad av företaget. Samtidigt är 

kunderna att ses som en av de absolut viktigaste intressentgrupperna eftersom de är dem som 

genererar intäkter till bolaget. Det finns även vissa krav från kunderna och ägarna att verka 

för miljövänligt arbete vilket företaget förhåller sig till. Företaget upprätthåller även 

kvartalsrapporter där en viss press kan upplevas. Investeringar kan även kortsiktigt minska 

kassaflödet för att generera vinst längre fram vilket också kan vara viktigt att poängtera i 

kvartalsrapporterna. Samtidigt är dessa rapporter att ses som mindre viktiga än årsrapporterna 

av den anledningen att det sker mycket variationer inom företaget. Intäkterna baseras på 

perioder, är det kallt ute genererar företaget mer intäkter. De främsta långsiktiga målen 

företaget har är att investera i aktiviteter för att kunna växa, samtidigt finns de kortsiktiga mål 

med prognoser för varje kvartal som är enligt företaget det viktigaste eftersom de tenderar att 

vara mer synliga, vad som skall göras här och nu. Då företaget får välja mellan prioritering av 

CSR gentemot de finansiella målen så anser företaget att de finansiella målen är att ses som 

viktigast, därefter kommer det hållbara och sociala arbetet.  

 

Sammanfattningsvis menar Marianne Sernevi att Skånska Energi AB till viss del är styrda av 

dess ägare. Mycket fokus ligger på att generera avkastning till dem. Företaget jobbar även 

med CSR-frågor vilket förväntas genomsyra hela företagsandan, detta för att bland annat nå ut 

till samhället och nya kunder då kunderna är att anses som de viktigaste intressenterna.   

 



            

   

34 

 

4.2 Icke börsnoterade bolag  

Nedan presenteras empiriinsamlingen från de icke börsnoterade respondenterna.  

4.2.1 Kungälv Energi AB 

Kungälv Energi AB är ett kommunalägt energibolag med fyra stycken olika affärsområden. 

Värme, stadsnät, elnät och entreprenad. De har även stödfunktionerna administration och 

marknad. Företagets vision; 

 

“Kungälv Energi ska aktivt bidra till samhällets hållbara utveckling och öka våra 

kunders livskvalitet i vardagen.” (Kungälv Energi, 2019). 

 

Den responden som var delaktig i intervjun från Kungälv energi AB var Hans Larsson 

Ljungblad, VD för bolaget. Ett CSR-arbete för bolaget handlar om att stödja kundens vardag 

på ett hållbart sätt. De arbetar mot att det ska bli så fossilfritt som möjligt. Företaget verkar 

främst i Kungälv och arbetar med att skapa trygga miljöer i just Kungälv. Med deras CSR-

arbete vill de åstadkomma att inom en överskådlig framtid ha förnybar energiproduktion i 

området, som täcker förbrukningen. De har arbetat med CSR sedan år 1996 när de börja att 

arbeta med fjärrvärme istället för pannor som bränner dieselolja. Det är kommunen, som 

också är Kungälvs ägare som ställer krav på CSR-arbetet, de vill att företaget ska driva 

förnybar energiproduktion. Det finns även krav från kunder då det är en del av Kungälv att 

driva arbetet om CSR. Strategier de använder är i form av marknadsföring för de arbeten 

inom CSR de gör. Det sker även samarbeten med kommunen som är ägare samt företag och 

letar tillsammans efter lämpliga lokaler till, till exempel solceller. Drivkraften bakom 

Kungälvs CSR-arbete är att de vill verka för en bättre värld som nu har klimatmål och 

temperaturhöjningar. De vill vara det “lokala goda företaget” som finns bland kunder och vill 

arbeta för en bättre miljö och miljövänlig produktion. Företaget nämner även att de stöttar 

barncancerfonden.  

 

De största utmaningarna med företagets CSR-arbete är att hitta möjligheter till att producera 

el. De arbetar för att bygga vindkraft men detta kan komma att påverkas av till exempel 

boende i närheten, säkerhetsavstånd och liknande. Företaget kommunicerar CSR i deras 

årsredovisning där det är ett stort fokus på detta. Utåt sett marknadsför de sig och pratar 

mycket miljö. De har bland annat frukostmöten med informering och utbildning inom 

området, för kunder och medborgare. Företaget menar att det ligger i sakens natur, med 

kommunen som ägare att arbeta med CSR-frågor. Kungälvs miljöpositiva arbeten anses som 

positiva av både ägare och intressenter. Det finns ingen målkonflikt mellan aktieägarnas och 

intressenters intressen. Ägarna vill att de jobbar med CSR, men kräver en rimlig ekonomisk 

utdelning då de har ett insatt kapital. Av företagets intressenter anses kunderna vara den 

intressent som är av störst betydelse, det är på grund av kunderna som företaget finns. Vidare 

upplever företaget en viss press från ägare och intressenter att ta ett ekonomiskt ansvar då det 

finns utdelningskrav från kommunen som företaget vill nå. Det är inte lika tydligt med en 

press från ägarna och intressenter att ta ett socialt ansvar, men miljömässigt finns det då de 

arbetar med vad de gör, och arbetar för miljön. De tror att det på lång sikt finns ekonomiska 

fördelar att verka för en miljövänlig el och det är detta de marknadsför. Aktieägarnas intressen 

och den allmänna opinionen går hand i hand i och med att företaget ägs av kommunen, som är 
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vald av medborgarna. Kungälv upprätthåller ekonomiska rapporter var fjärde månad och 

använder de som en avstämning. De anser årsrapporterna vara av större betydelse detta 

eftersom företaget då sammanställer och går ut med resultatet från verksamheten. Företaget 

ser inte sina mål i företaget som långsiktiga eller kortsiktiga och har både ekonomiska mål på 

årsbasis men även fem år framåt. Sedan har företaget mål att öka värdet i de kund- och 

personalundersökningar de genomför samt att fastställa tydligare strategi för laddnings-

infrastrukturen. Vilket av områdena mellan CSR och finansiella mål som prioriteras högst är 

till grunden de ekonomiska målen. Det är sedan gammalt och man måste alltid följa upp de 

ekonomiska målen.  

 

“Är vi inte ekonomiskt hållbara så funkar det inte i längden. Nu på senare tid har vi i 

och med samhället börjat verka och fokusera mer på miljö. Utan att släppa ekonomi, 

för den måste finnas” - Hans Larsson Ljungblad, VD Kungälv Energi AB 

 

Sammanfattningsvis menar Hans Larsson Ljungblad att Kungälv är ett energibolag som 

arbetar lokalt för ett hållbart samhälle. Företaget är kommunägt vilket underlättar företagets 

arbete med CSR, då det är i linje med ägarnas vilja.  

 

4.2.2 Kraftringen Energi AB 

Kraftringen Energi AB är ett energibolag som erbjuder lösningar inom bland annat el, gas, 

fiber, värme och andra energirelaterade tjänster. De har en ambition att leda utvecklingen av 

framtidens energi. De tar ansvar för att använda naturresurser på ett så effektivt vis som 

möjligt genom lokala energilösningar som ger stora miljövinster och bidrar till en hållbar 

tillväxt i regionen. Företaget ägs av fyra kommuner, Lund, Hörby, Lomma och Eslöv. 

Företagets vision:  

  

“Vår vision är att skapa energi som leder utvecklingen av det hållbara samhället. För 

oss innebär det att arbeta med fokus på hållbarhet, varje dag.“ (Kraftringen, 2019). 

 

Den respondent som var delaktig i intervjun från Kraftringen Energi AB var Helena Tillborg, 

enhetschef affärs- och verksamhetsutveckling. CSR för Kraftringen är deras affärsmål. Det 

handlar om att både företaget men även omvärlden skall överleva. Att vara långsiktiga i sin 

verksamhet är också det som skapar värde för deras kunder och intressenter. CSR är en 

naturlig del av verksamheten. CSR-arbetet gällande att ta ett ansvar för det omgivande 

samhället är även det naturligt för företaget då de är kommunalt ägda, av fyra stycken 

kommuner. De är vinstdrivande men vinsten går tillbaka till kommunen och medborgarna. 

Denna ägarform underlättar företagets CSR-arbete. Respondenten nämner att företaget talar 

om att de försöker arbeta utefter affärsmässig samhällsnytta, det vill säga att de ska bedriva en 

affärsmässig verksamhet och kunna ge avkastning till sina ägare. Ägarna kan sedan använda 

detta till viktiga saker i samhället. Kraftringen försöker vara engagerade i sin omgivning, 

bland annat ta ansvar för närområdet genom sponsring. I och med att företaget är 

kommunalägt så tar de ett speciellt ansvar och de har den rollen som samhällsbyggare. Inom 

deras CSR-arbete har de ett brett spektrum av mål som de följer upp varje månad eller kvartal. 

De styr och följer upp sin verksamhet utifrån ett CSR-perspektiv, den ekonomiska, sociala 

och miljömässiga delen. Den ekonomiska hållbarheten mäter de genom hur långsiktiga de är. 

Den miljömässiga på kpi:er på koncern nivå och de sociala genom arbetsmiljö.  
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Strategin för att uppnå detta CSR-arbete är att det skall vara en del av deras verksamhet och 

affär men även att medarbetare förstår vad ett CSR-arbete innebär. Företaget har därför ingen 

specifik hållbarhetsavdelning och menar att detta inte är en fråga för en specifik avdelning, 

utan något som skall genomsyra verksamheten. Det måste vara en del av medarbetarnas 

vardag, det är de vardagliga valen som gör skillnad. Miljöområdet inom CSR-arbetet är något 

respondenten anser att de har kommit långt inom och de erbjuder en fin portfölj till sina 

kunder. De har gjort insatser gällande det sociala, men säger att de skulle kunna göra ännu 

mera, för mångfald och så vidare. De främsta kravställare på företagets CSR-arbete är dess 

ägare, då de flesta kommuner idag har CSR på sin agenda. Även medarbetare, kommande 

medarbetare samt kunder ställer krav. Deras kunder är bland annat fastighetsägare och 

samhällsbyggare som även de har kunder som ställer krav på deras arbete. Kraftringen hjälper 

sina kunder att uppfylla sina mål kring CSR-frågor. Respondenten anser att kraven kommer 

från alla håll nu för tiden och att det inte är en aktör som enskilt kan lösa dessa utmaningar, 

utan det som krävs är ett samarbete. Företaget har haft miljöledningssystem och tittat på 

miljöfrågor under tjugo år. Företaget arbetar aktivt med att minimera sitt miljöavtryck och har 

även de senaste åren sett affärsmöjligheter i att jobba med detta, att de ser en 

konkurrensfördel att jobba med CSR. Utöver att detta skapar ekonomiska värden så lockar 

detta även till sig engagerade medarbetare och kunder som vill arbeta med Kraftringen.   

        

“När du köper energi från oss får du också att vi är med och bygger det sociala 

samhället. Vi är med och sponsrar ungdomar, vi säkerställer att ungdomar ska bli 

intresserade av natur och vetenskap för kommande generationen, att vi har ett 

engagemang. Det ser vi skapar det här kundvärdet och att vi kan behålla och skapa ett 

band till våra kunder. “ - Helena Tillborg, enhetschef affärs- och 

verksamhetsutveckling, Kraftringen Energi 

   

Drivkraften bakom deras CSR-arbete är ägarna och politiska krav då regelverk från EU, 

nationellt och kommunalt går i riktning mot CSR. Utmaningarna med detta arbete är att se till 

att alla är en del av engagemanget och ser sitt ansvar men även att prissätta något som inte 

direkt syns eller märks. Man tittar oftast på hårda faktorer. Även hur snabbt man ska gå fram 

med arbetet, att man inte alltid kan göra allting på en gång utan vissa avvägningar krävs. 

Företaget kommunicerar sitt CSR-arbete via sin hemsida, kampanjer och genom att vara med 

i sammanhang där de kan berätta om sitt arbete. Företaget har nyligen deltagit i Lunds 

kommun hållbarhetsvecka, samt att de arrangerar ett evenemang för niondeklassare som de 

kallar “Spänningsökarna”. Företaget utför även hållbarhetsrapporter som är krav, men också 

för att de vill visa upp sitt CSR-arbete. Det är viktigt att de är transparenta med hur de jobbar. 

De gick även nyligen ut med en ny målbild, Kraftringen 2025 som handlar om att de fram till 

år 2015 skall bli en av de främsta energiföretaget i Europa vad gäller hållbart företagande. 

Internt arbetar företaget även med CSR, bland annat erbjuds vegetariska måltider som 

förstahandsalternativ.  

 

Kraftringen förhåller sig till intressenters intressen i form av intressentdialoger, exempelvis 

enkäter. Detta för att förstå vad som är viktigt för intressenterna. De behöver göra 

prioriteringar utifrån helhetsbilden hos intressenterna och vad de internt själva tycker är 

viktigt. Stort värde läggs i intressenternas åsikter. Kraftringen lyfter tre intressenter som är av 

större betydelse än andra vilka är ägare, kunder och medarbetare. Samhället förändras och 

digitaliseringen gör mycket för företagets utveckling och också energiområdet med mikro 

utveckling som gör att de måste rekrytera duktig personal. De måste därför vara en attraktiv 
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arbetsgivare men med möjlighet till att utvecklas. Men de nämner att detta betyder inte att 

andra intressenter inte är viktiga. De känner en stor press att leverera ett bra resultat och ge 

utdelning till sina aktieägare. De behöver även prestera goda resultat för att kunna behålla och 

utveckla verksamheten. För att göra detta krävs handlingsutrymme. Gällande press från 

intressenter och ägare att ta ett socialt ansvar känner Kraftringen att det på samma sätt inte går 

att se lika tydligt om man tar ett socialt ansvar som till exempelvis ekonomiskt. Det handlar 

om att vara engagerad i sin omgivning och i och med att deras ägare är deras omgivning blir 

även den sociala biten naturlig i deras verksamhet. Styrelsen menar att både medarbetare och 

engagemang i lokalsamhället är viktigt. Detsamma gäller pressen att ta ett miljömässigt 

ansvar. Även där känner de en press, men de tycker inte detta är något konstigt eller 

överraskande. Kraftringen är överens om att det är viktiga frågor för företaget.  

 

Kraftringen menar att det det finns en ekonomisk vinning i att verka med en mer miljövänlig 

el då motsatsen kan göra att man förlorar kunder. De anser att man måste göra detta för att 

klara av den omställningen vi behöver göra i världen. Det kommer bli dyrare att producera 

fossila bränslen och företaget är förberedda att redan idag ställa om för detta. Kraftringen 

säger att det är riskfyllt att inte arbeta i en hållbar riktning. Företaget anser inte heller att det 

finns någon motstridighet gällande ägarnas intressen kontra den allmänna opinionen med 

samhällets attityder och förhållning till CSR då ägarna är politiker som är valda av den 

allmänna opinionen. Det finns därför ingen svårighet. I och med att företaget inte är 

börsnoterat upprättas inte kvartalsrapporter men de lämnar varje månad en redovisning, vilket 

inte skapar någon press i företaget utan är ett hjälpmedel att hålla koll. Företaget anser att det 

är årsresultaten som är av större betydelse då det är den långsiktiga inriktningen som är 

viktigast. Månadsrapporter finns till för att se att de är på rätt väg. Företaget gör fem års 

prognoser och gör mycket långsiktiga investeringar i elnät, vilka är mellan trettio till fyrtio år. 

De har fem års mål gällande ekonomi men även mål inom områdena kunder, medarbetare och 

miljö som revideras varje år. De har även långsiktiga mål som att vara en av de mest 

attraktiva arbetsgivarna i södra Sverige samt Kraftringen 2025, som tidigare nämnts. Mellan 

de långsiktiga och kortsiktiga målen är det en balanserad målkarta. Företagets vice direktör 

skulle möjligen säga att de ekonomiska målen prioriteras högst. Men, har de inte CSR inom 

organisationen är de medvetna om att de förlorar kunder, vilket påverkar de ekonomiska 

målen. Man måste klara av alla aspekter av detta.  

 

Sammanfattningsvis menar Helena Tillborg att CSR en del av Kraftringens affärsmål. CSR är 

en naturlig del av deras verksamhet då de är kommunalt ägda. Företaget ser det som en 

balanserade karta mellan CSR och finansiella mål. Utan CSR förlorar de kunder, vilket 

påverkas de ekonomiska målen.  

 

4.2.3 Telinet Energi AB  

Telinet Energi AB är ett elbolag som startades i Norge år 2003 och etablerades år 2009 i 

Sverige. Företaget säljer el från hundra procent naturliga energikällor vilket är från sol, vind 

och vatten. Företaget har som mål att bidra till en bättre miljö, en ökad konkurrens och 

generellt lägre priser på elmarknaden i Skandinavien.  

Företagets vision;  

 

“Alltid billigt. Alltid grönt. Alltid enkelt.” (Telinet, 2019).  
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Intervjun med Telinet energi genomfördes över ett fysiskt möte. Respondenten från företaget 

var Alexander Falk, marknad- och försäljningschef. Intervjun genomfördes på Telinet Energi 

ABs kontor i Stockholm. Telinet startades i Norge med grundidén att leverera förnybar, 

prisvärd energi, vilket särskildes från den dåvarande monopolmarknaden. Företaget vill med 

sitt arbete erbjuda så många kunder som möjligt förnybar energi. Detta försöker de 

åstadkomma genom att alltid erbjuda grundpaketering med hundra procent förnybar energi, 

oavsett vilket avtal som passar kunden ifråga bäst. Företaget jobbar även med att 

klimatkompensera vilket sker i samarbeten med partners. Med tanke på att grundidén med 

företaget var att leverera en förnybar och prisvärd energi har det alltid varit ett aktivt fokus på 

miljötänket. Dock upplever företaget att det kan vara svårt att kommunicera ut detta till 

kunderna, såväl nya som befintliga. Av den anledningen måste företaget lägga mycket 

resurser på kommunikationen samt strategier. Dels anordnas månadsmöten internt i företaget 

där hållbarhet och CSR diskuteras med hoppet om att alla medarbetare ska känna till syftet 

och även kommunicera ut detta. Den yttersta pressen kommer främst från kunderna och 

marknaden. I och med att det är ett större fokus i samhället, förändras företaget med 

samhället. Inom dessa områden försöker företaget alltid optimera effekten av 

kommunikationen. Företaget har även tagit fram en miljöpolicy som förväntas genomsyra 

hela arbetet.  

 

Telinet Energi är ett familjeägt bolag vars syfte samt strategier alltid varit densamma. Det 

finns en långsiktig syn på ägandet vilket också gjort att ägarna i företaget har en stor 

betydelse, där det även finns en press på ett ekonomiskt ansvar. Generellt sätt har företaget ett 

långsiktigt tänk, dels på grund av att de inte är ett börsbolag och dels då det är en homogen 

ägargrupp. Dessa långsiktiga mål bryts sedan ner till mål för kortare perioder inom olika 

områden i verksamheten. Vidare värdesätter även företaget samarbeten med partners. Rent 

allmänt upplever Telinet att den största pressen appliceras på de ekonomiska aspekter. Tyvärr, 

i deras egen mening, har aldrig utomstående ifrågasatt företagets miljöarbete. Företaget hade 

med andra ord velat se mer press i de sociala- och miljöaspekterna. Med tanke på att Telinets 

produkter är säsongsrelaterade påverkas resultatet olika under året, och därav arbetar företaget 

främst med årsrapporterna. De hållbara ansvaret och de finansiella målen hänger ihop enligt 

företaget. Utbudet har ett stort CSR-tänk, men tillsammans i detta behöver även företaget 

generera intäkter för eventuella utdelningar till ägarna.  

 

Sammanfattningsvis menar Alexander falk att  Telinet agerar för långsiktiga perspektiv med 

främsta anledningen av ett familjeägt bolag. Den främsta pressen kommer från kunderna och 

marknaden då det efterfrågas ren och förnybar energi. Samtidigt strävar företaget efter att 

generera intäkter för att kunna ge utdelning till ägarna i företaget. Det finns hållbarhetspolicys 

internt i företaget som medarbetarna förväntas förhålla sig till samt att företaget 

klimatkompenserar.  

4.2.4 Elkraft Sverige AB 

Elkraft Sverige AB tillhör den norska energi-koncernen som grundades år 1992, och 

etablerades så småningom i Sverige år 1999. Idag finns Elkraft i hela Norden sedan år 2011. 

Koncernen är en samarbetspartner samt elleverantör till större bolag där målet är att erbjuda 

en enkel administration samt totala elkostnader till lägsta möjliga kostnad. Elkraft Sverige 

menar att de garanterar elleveranser på ett professionellt, tryggt och kostnadseffektivt vis.   

Företaget har som vision;  
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“Ett tryggt val på en energimarknad i förändring”. (Elkraft, 2019). 

 

Den person som i denna intervju representerade företaget var Micael Nilsson, VD för Elkraft 

Sverige AB. Intervjun skedde vid ett fysiskt möte på huvudkontoret i Telefonplan, 

Stockholm. CSR-arbetet för Elkraft är stort, det är en grund för hela företaget. Dels strävar 

företaget efter att CSR ska vara en genomgående del i hela företaget och att det skall vara en 

långsiktig syn på detta. Micael Nilsson menar att det främsta företaget vill uppnå med sitt 

CSR-arbete är att “klara av att inte missa något”. CSR-arbetet inkluderar så mycket, det 

handlar bland annat om personal, arbetsmiljö och beteendet mot varandra. Personalen är 

företagets “unikitet” varför det då är viktigt för dem att upprätthålla en hållbar 

personalsituation. Av denna anledning anordnas fyra stycken inplanerade möten årligen för att 

arbeta med olika teman inom företaget, vilka kan beröra sälj, administration och övningar 

inom kommunikation. På detta vis kan medarbetarna bättre lära och förstå för att arbeta som 

en enhet och inte i separata delar. Företaget utför även personalundersökningar årligen för att 

följa upp de anställda. Företaget har haft en grundinställning till CSR-arbetet där de fokuserar 

på olika delar inom verksamheten, dessa kan vara jämställdhet och diskrimineringsfall. 

Affärsetiska regler är också något som företaget strävar efter att förhålla sig till. Företaget har 

även ISO-certifierat sig. Certifieringen inkluderar ISO 9001 vilket syftar till att företaget ska 

kunna dokumentera processer och rutiner inom företaget som målsätts och följs upp. ISO 

14001 är liknande ISO 9001 men fokuserar mer på miljön och det arbetet företaget gör för 

miljön. Till sista har även företaget en OHSAS 18001 certifiering som berör personalen i 

företaget, alltifrån personalrutiner till semesterlistor. På grund av lagreglering upprätthåller 

även företaget hållbarhetsrapporter sedan 2017.  

 

De främsta krav på CSR-arbetet bottnar i lagen och dess regleringar. Sedan ställs även krav 

inifrån företaget där det handlar mycket om att ha effektiva processer både vad gäller smarta 

IT-lösningar som att personalen skall jobba effektivt i bra flöden. Kunder ställer även en viss 

press på företaget vilka kan vara kommuner och landsting där företaget i många fall behöver 

visa upp ISO-certifieringar bland annat. Det finns även ett ägarkrav där företaget förväntas 

vara så pass effektiva som möjligt och att även dokumentera var de står idag samt vad de vill 

främja. Företagets strategier för att uppnå CSR-arbetet är att alla ska engagera sig. Företaget 

besitter ingen specifik hållbarhetsavdelningen eftersom detta skall genomsyra hela 

verksamheten. Genom att kontinuerligt arrangera möten internt kan alla delar inom 

verksamheten följas upp ur ett CSR-perspektiv. Genom att lösa enstaka delar inom 

verksamheten i taget, blir varje område unikt. Detta skapar givetvis ekonomiska värden för 

företaget, bland annat blir det indirekta kostnaderna lägre då arbetet effektiviseras. För att 

företaget ska nå ut till omvärlden kommunicerar dem bland annat via deras hemsida. Där 

publicerar företaget hållbarhetsredovisningar, miljödokument samt dera certifieringar.  

Samhällsansvaret ser företaget som en viktig grund i det moderna samhället. Genom att de 

hjälper deras kunder med att göra bra val, bland annat genom tekniska analyser, kan Elkraft 

Sverige dra slutsatser om eventuella fel samt enklare åtgärder för respektive bolag, vilket på 

längre sikt gynnar samhället. Hela processen fungerar som en kedja där Elkrafts kunder är 

måna om att kunna uppvisa viktiga värden i deras redovisning till sina kunder. Elkraft Sverige 

har dessutom ett pågående projekt som de benämner “restaurering av Harmångersån”. 

Företaget ser på sina intressenter som tre stycken intressentgrupper vilka är ägarna, kunderna 

och medarbetarna. Dessa intressenter är alla av samma värde för företaget.  
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“Det finns intressenter i alla delar, och kan du få alla spelare att spela bra ihop, ja då 

blir det fin musik.” - Micael Nilsson, VD Elkraft  

 

Ägarintresset är att jobba långsiktigt affärsmässigt men också att uppnå goda miljömässiga 

resultat. Ägarstyrningen sätter viss press ekonomiskt men upplevs inom företaget som att de  

“hellre tar ut en lägre intäkt över en längre tid, än hög intäkt på kort tid”. Ägarstyrningen och 

resterande intressenter ställer också sociala och miljömässiga krav på företaget. Det är viktigt 

för Elkraft Sverige att behandla personalen väl samt att agera utefter miljövänliga aspekter. 

Externt erbjuder företaget kompetens för att effektivisera kundernas arbeten, och internt 

fokuserar medarbetarna på att exempelvis spara på papper och att ta tåget istället för flyg. 

Företaget har även något de kallar för årlig hälsokontroll. År 2017 genomförde Elkraft 

Sverige 620 st hälsokontroller på deras kunder vilket innebär att man kontrollerar respektive 

företag hur de exempelvis ligger till i förbrukningen per kvadratmeter i förhållande till 

liknande verksamheter. Genom dessa hälsokontroller kan företaget erbjuda åtgärder för att 

effektivisera ute hos kunderna. Företaget har även ett EU-direktiv som de måste förhålla sig 

till, Lagen om energikartläggning i stora företag. Direktivet innebär stora undersökningar och 

energikartläggningar där man definierar el, värme och hela miljöpåverkan.  

 

Företaget upprätthåller månadsrapporter för att kunna följa upp resultat, men upplever inte 

detta som någon press. De menar att genom dessa rapporter kan ledningen få bättre kontroll 

över bland annat intäkter och utgifter. Rapporterna hjälper snarare än att pressar, det gör 

vardagen effektivare och enklare. Årsrapporterna är både en intern och extern handling, dels 

på grund av att den är lagstadgad. Mottagarna för årsrapporterna är därför bredare då den 

publiceras för allmänheten. Av denna anledning är också årsrapporten viktigare från ägarnas 

perspektiv ur den finansiella synvinkeln, eftersom de har en viktig roll att följ upp och se att 

deras bolag uppfyller de lagkrav som gäller. Men ur en mer hållbar synvinkel så är det den 

täta kommunikationen genom månadsrapporterna som är viktigast och som gör att CSR-

arbetet “knyter sig” framåt och fortgår. Elkraft Sverige har som huvudsakligt långsiktigt mål 

att bli det tionde största energibolaget i Norden. Andra långsiktiga mål företaget har berör 

bland annat satsningar inom företaget på personal, hur arbetet skall utföras och vilka 

produkter bolaget skall erbjuda. Vilket ger stabilitet i företaget. Att det är ordning och reda i 

ekonomin är viktigt för företaget, det ska vara låga driftkostnader och en långsiktig stabil 

ekonomisk intjäning. Med detta kan företaget erbjuda intressenten en god  personal, goda 

anställningsvillkor och lönevillkor.  

 

Sammanfattningsvis menar Micael Nilsson att Elkraft Sverige strävar för att uppnå hållbara 

medarbetare. Genom att ha hållbara medarbetare och att CSR genomsyrar hela arbetet 

kommer kunderna erbjudas den bäst möjliga servicen som då gynnar företaget långsiktigt. Det 

finns en noga uppföljning inom företaget i form av månadsrapporter. Dessa är dock inget som 

pressar företaget ekonomiskt utan gynnar företaget för att kunna följa upp och se att de går år 

rätt håll och gör vad de förväntas göra.  

4.2.5 Skellefteå Kraft AB 

Skellefteå Kraft AB grundades år 1906 och och är helägt av Skellefteå kommun. Företaget 

har ett flertal verksamhetsområden men grunden är deras egna produktion av el, som består 

till sjuttiofem procent från vattenkraft. Företaget är i dagens läge den femte största 

kraftproducenten i Sverige. Företagets vision; 
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“ Vår vision är att vara bästa energiföretaget för Sverige”. (Skellefteå Kraft, 2019) 

 

Den person som i denna intervju representerar företaget är Catarina Hägglund, chef för 

kommunikation och hållbarhet på Skellefteå Kraft AB. Skellefteå Krafts CSR-arbete består av 

nio stycken fokusområden vilka är förnybar energiproduktion, trygga leveranser, attraktiv 

arbetsplats, biologisk mångfald, ansvarsfulla inköp, resursanvändning, kommunalägt bolag, 

hållbar lönsamhet och hållbar affärsutveckling. Catarina Hägglund nämner bland annat att 

det skall vara en attraktiv arbetsplats för både medarbetare och potentiella medarbetare. 

Verksamheten har en påverkan på naturen kring vatten och vindkraft och av den anledningen 

strävar företaget efter att investera och göra insatser för den biologiska mångfalden. Företaget 

menar även på att de har så kallade ansvarsfulla inköp vilket berör hur företaget bland annat 

går tillväga vid inköp. Två andra fokusområden är hållbar lönsamhet och hållbar 

affärsutveckling som berör huruvida Skellefteå Kraft utvecklar sina affärer samt finner nya 

produkter och tjänster för att underlätta och lösa samhällets problem. Det Skellefteå Kraft vill 

uppnå med sitt CSR-arbete är att skapa ett hundra procent förnybart samhälle samt ett 

energisystem som är helt förnybart till år 2040. Företaget anser att de har kommit långt i deras 

CSR-arbete och de ligger rätt i den portfölj och vägval mot deras mål. Företaget har dock en 

del kvar internt med CSR-arbetet med exempelvis inköps och investeringsprocesser. 

Företaget upplever att de som ställer krav på CSR-arbetet är deras ägare, medarbetare samt 

potentiella medarbetare, partners, kunder inkuderat både privat och företagskunder. Även 

politiker och samhället i stort ställer krav på deras arbete. De har även ett område som de 

kallar “positiv kraft” i samhället vilket handlar om hur de sponsrar föreningar, något som de 

lägger cirka femton miljoner på varje år.  

 

Drivkraften bakom Skellefteå Kraft CSR-arbete är företagets ursprung och omvärlden. Vid 

1900-talets början började företaget att använda sig av vattenkraft, förnybart även fast kol 

eller liknande hade varit mer lättillgängligt. De största utmaningarna med arbetet har varit att 

ständigt följa trender och förändringar i omvärlden, att kunna möta upp intressenters behov 

och krav, samt att ha en uthållighet i arbetet, då saker kan ta tid. Skellefteå Kraft 

kommunicerar sitt CSR-arbete via sin hemsida, men även internt via nöjesbrev och intranät 

samt ges en hållbarhetsutbildning som alla medarbetare kan ta del av. De har företagsdagar då 

de träffar sina chefer, och dagar när de träffar medarbetare. Företaget upplever en extern 

påverkan på deras CSR-arbete från deras intressenter, men även internt främst från de yngre 

medarbetarna som har en större nyfikenhet och intresse.  

 

Motivationen bakom att ta samhällsansvar är att de har en samhällskritisk verksamhet, vilket 

berör energileveranser som behövs för att samhället skall fungera. Skellefteå Krafts 

intressenter och ägare anser deras CSR-arbete vara positivt, men vissa anser att de skulle 

kunna göra ännu mer. Företaget gör intressentanalyser och har under året dialoger med sina 

intressenter, dock anses inte någon intressent vara av större betydelse än någon annan. 

Företaget upplever även en press att ta ett ekonomiskt ansvar, såväl socialt då de har tagit sig 

an tidigare nämnt “positiv kraft” i samhället. De känner inte på det sättet någon press från 

ägare och intressenter att ta miljöansvar, utan det finns andra krav då det gör en påverkan i 

naturen. Företaget tycker sig se en ekonomisk vinning i att använda sig av miljöanpassad el, 

då de till fullo tror på energiomställning i Sverige till hundra procent förnybart. De ser 

framtiden som förnybar och inte fossil och vill själva utvecklas, leverera och vara 

framgångsrika, därför är det förnybart som gäller. De upprätthåller rapporter var fjärde månad 

där de rapporterar om ekonomiska, sociala och miljöaspekter. Företaget upplever ingen press 
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över dessa rapporter eftersom ägarna är kommunalt ägda och ställer därför inte samma press 

som möjligen privata aktieägare hade gjort. Både rapporterna som upprättas var fjärde månad 

samt årsrapporterna är viktiga. Årsrapporterna ger en helhetsbild av de olika delarna i 

företaget medan de var fjärde månad visar under tiden vad statusen är. Skellefteå Kraft har 

inga kortsiktiga mål utan har koncernmål på årsbasis. De har en målbild att det skall vara 

hundra procent förnybart år 2040. Inget av områdena inom finansiella mål eller CSR-arbete 

prioriteras högre än det andra utan det handlar om tidigare nämnda nio fokusområde som slår 

igenom både vid ekonomiska-, sociala- och miljömässiga faktorer.  

 

Sammanfattningsvis menar Catarina Hägglund att Skellefteå Krafts CSR-arbete består av nio 

stycken olika fokusområden. Företaget har inga kortsiktiga mål utan fokuserar på långsiktiga 

mål. Företaget har något de kallar “positiv kraft” i samhället som handlar om deras arbete 

med sponsring till olika föreningar inom bland annat idrott och kultur.  
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Tabell 4.1 Sammanfattning av kvalitativ empiriinsamling.  

Företagen kan nämnas vid flertal gånger om respondenten angav flertal svar på frågan.  

Respondent  Resultat 

 Drivkraft bakom CSR arbetet  

Fortum Sverige  

Företag A 

Skånska Energi  

Kraftringen Energi 

Kungälv Energi 

 

Skellefteå Kraft  

Telinet Energi 

 

 

Fortum Sverige 

Elkraft Sverige 

Kraftringen Energi 

 

Ekonomiska aspekter och företagets ägare  

 

 

 

 

 

Företagets ursprung  

 

 

 

Samhällets lagar och regleringar 

 Intressent av störst betydelse  

 

Skånska Energi   

Telinet Energi  

 

Företag A 

Skellefteå Kraft  

 

 

Elkraft Sverige 

Kraftringen Energi 

 

Fortum Sverige 

Skånska Energi  

Kungälv Energi  

 

Telinet Energi  

 

Ägare  

 

 

Samtliga av lika stor betydelse 

 

 

 

Ägare, kunder, medarbetare 

 

 

Kunder 

 

 

 

Samarbetspartners 

  Vilket av CSR och finansiella mål prioriteras högst 

Skånska Energi  

Kungälv Energi  

 

Resterande företag 

 

Finansiella mål  

 

 

Kombination av CSR och finansiella mål 
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4.4 Kvantitativ datainsamling  

 

I detta avsnitt presenteras den kvantitativa empirin som samlats in. I 4.4.1 presenteras 

respektive företags redovisade resultat av DuPont modellen för en tioårsperiod. Därefter i 

4.4.2 presenteras den information som hämtats för att komplettera viss saknad information.  

 

4.4.1 DuPont modellen  

Tabell 4.2 DuPont Modell för respektive företag uttryckt i procent  

Företag 2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fortum  24.19 23.81 20.58 30.76 14.56 6.22 7.43 15.85 3.4 5.2 

Skånska 

Energi  

11.22 11.09 10.95 13.08 9.3 7.27 6.85 6.14 -9.17 9.38 

Företag 

A 

3.74 6.57 4.44 5.54 4.01 7.27 4.51 8.6 6.39 0.77 

Kraft- 

ringen 

7.06 6.29 4.32 2.94 5.84 4.39 6.34 6.04 6.46 6.72 

Elkraft 7.72 11.21 15.81 26.81 16.29 11.96 9.91 10.63 19.12 19.02 

Telinet  - -30.15 -1.05 -7.52 -12.84 -13.07 5.33 13.93 6.53 7.85 

Skelleft-

eå Kraft  

-1.32 -3.18 3.84 5.46 6.51 8.66 8.23 8.19 9.05 9.41 

Kungälv - - 3.72 2.57 4.41 4.58 4.84 5.36 4.83 3.92 

Information hämtat från respektive företags årsredovisningar, se referenslista för respektive 

årsredovisning.  

 

Som ovanstående tabell visar så har Fortum Sverige AB enligt DuPontmodellen haft en 

relativt jämn nivå mellan år 2008 och 2010. År 2001 ökade procentsatsen med ca 10 procent 

för att sedan successivt sjunka ned till 7.43 år 2014. År 2015 ökade denna siffra till 15.85 för 

att sedan sjunka till en lägre nivå år 2016 och 2017. Skånska Energi AB hade mellan år 2008 

och 2012 en relativt jämn procentsats av DuPont modellen. Mellan år 2013 och 2015 började 

denna sjunka och år 2016 hade de sin första negativa siffra. Året efter hade denna återigen 

blivit positiv. Företag A hade år 2008 enligt DuPont modellen en procentsats på 3.74 procent. 

Året efter ökade denna med cirka 3 procent för att sedan år 2010, 2011 och 2012  ligga på 

cirka 5 procent. År 2013 fick de en ökning på 2 procent för att sedan återigen ligga på en 

procentsats kring 5 procent år 2014. År 2015 ökade denna procent till 8.6 för att sedan år 

2016 börja sjunka och 2017 resultera i en procentsats på 0.77 procent.  
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Kraftringen Energi AB har mellan åren 2008 till 2010 legat på en relativt jämn nivå för att 

sedan år 2011 sjunka till 2.94 procent. De har sedan mellan år 2012 och år 2017 haft en jämn 

nivå mellan 4 och 7 procent. Elkraft Sverige AB har mellan år 2008 och 2011 haft en konstant 

ökning enligt DuPont modellen där procenten har stigit från 7.72 till 26.81 procent. Mellan år 

2012 och 2015 ser vi tvärtemot en konstant minskning från 16.29 procent till 10.63. År 2016 

och 2017 låg denna procent omkring 19 procent. Telinet Energi AB har år 2008 ingen procent 

enligt DuPont modellen då företaget kom till den svenska marknaden år 2009. Mellan år 2009 

och 2013 har företaget uppvisat en negativ procent. År 2009 var denna högst på -30.15 

respektive lägst året efter med -1.05 procent. År 2014 låg denna procent på 5.33 procent för 

att nästan tredubblas till året därefter. År 2016 och 2017 låg denna siffra kring 7 procent. 

Även Skellefteå Kraft AB uppvisade negativa procentsatser år 2008 och 2009. Mellan år 2010 

och 2013 hade de en konstant ökning från 3.84 procent till 8.66 procent. Resterande år har 

företaget haft en jämn nivå omkring 8 till 9 procent. Mellan 2008 och 2009 finns inga siffror 

tillgängliga för Kungälv Energi AB. År 2010 och 2011 var denna procentsats omkring 3 

procent. Resterande år har Kungälv Energi ABs procentsats enligt dupontmodellen legat 

mellan 4 till 5 procent.  

 

4.4.2 Kompletterande information  

Företag A och Elkraft Sverige AB nämner i intervjuerna att de nyttjar så kallade 

ledningssystem. Efter denna informationen valdes det att eftersöka fler respondenter vilka 

använder dessa ledningssystem. Efter analyser av respektive företags hemsidor kunde det 

senare konstateras att Fortum Sverige AB, Skånska Energi AB och Kraftringen Energi AB 

även dem nyttjar dessa ledningssystem (Fortum, 2018; Skånska Energi, 2018; Kraftringen 

Energi, 2018). Det uppkom en viss avsaknad i intervjun vad gäller Telinet Energi ABs 

eventuella samhällsansvar vilket i efterhand har kompletterats med granskning av företagets 

hemsida där författarna fann ett partnerskaps med barncancerfonden (Telinet, 2019). 

Författarna har även tagit del av respektive företags hållbarhetsrapporter, dels för att bekräfta 

vad som sagt i den kvalitativa datainsamlingen, samt för att få en vidare förståelse av vad 

respondenterna delgivit under intervjuerna. Hållbarhetsrapporterna har funnits genom 

enskilda dokument och i vissa fall i årsredovisning. Vid avsaknad av årsredovisning från 

Elkraft Sverige AB och Telinet Energi AB har nödvändig information om nyckeltal hämtats 

från hemsidan allabolag. 
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5. Analys & Diskussion  
 

I detta kapitel följer en analys och diskussion av den insamlade empirin i jämförelse till 

studiens referensram. Kapitlet är uppdelat efter de olika teorier och modeller. 

 
 

Som nämnts finns det många olika definitioner av CSR. Dahlsrud (2008) berörde 

definitionerna i fem dimensioner som han benämnde sociala-, miljö-, intressent-, ekonomiska-

, och frivillighets dimensionen. Samtliga respondenter har delgivit olika benämningar för vad 

CSR betyder för just dem, alla dessa benämningarna kan placeras in i Dahlsruds (2008) olika 

definitioner. Som empiriavsnittet visade är det främst definitionerna av att vara hållbara 

ekonomiskt och miljömässigt som respondenterna betonar. Elbranschen måste förhålla sig till 

miljölagar för eventuella utsläpp vilket alla respondenter betonade att de mer eller mindre 

påverkas av som då även styr arbetet med CSR. Att vara ekonomiskt hållbara är även de 

något som samtliga respondenter nämnde vid flertalet tillfällen, att vara ekonomiskt 

långsiktiga och minska riskerna bland annat. De tre andra dimensionerna utspelar sig olika i 

verksamheterna men berör likväl arbetet med CSR inom verksamheten. Alla dessa fem 

dimensionerna kommer beröras mer djupgående i kommande avsnitt.  

 

5.1 Koppling mellan CSR och lönsamhet utifrån Carrolls pyramid och de 
tre domänerna 

Enligt teorin om Carrolls (1979) pyramid är de viktigaste egenskaperna med ett företags CSR 

arbete att det är uppbyggt för att generera vinst. Det första steget i pyramiden är det 

ekonomiska ansvaret som bygger på att företag ska sträva efter att vara lönsamma. Därefter 

kommer det legala ansvaret som säger att det finns ett ansvar för företag att följa lagar och 

andra bestämmelser. Fortum Sverige AB, Företag A, Skånska Energi AB, Kraftringen Energi 

AB och Kungälv Energi AB nämnde att drivkraften bakom deras arbete med CSR antingen 

var företagets ägare eller ekonomi. En skillnad finns här mellan bolagen beroende på 

ägarstruktur. Samtliga kommunägda bolag nämnde att drivkraften bakom deras arbete var 

deras ägare, i form av kommuner. Kommunerna har i dagens samhälle miljömedvetenhet på 

agendan. Politikerna inom kommunen är valda av resterande i samhället och det kan då antas 

att samhället förväntar sig att kommunerna jobbar med CSR och på så vis ger tillbaka till 

samhället. Skillnaden var då att de kommunägda företagen la stor vikt vid att de vinster som 

företaget genererar även går tillbaka till samhället på grund av deras ägarstruktur. De icke 

kommunägda företag som nämnde ekonomi och ägare som drivkraft bakom sitt CSR-arbete 

kan istället antas vara att CSR-arbetet ger ekonomisk vinning, som sedan skall bli utdelning 

till företagets ägare. Detta på grund av att företagandets grundprincip handlar om att generera 

vinst och utdelning till aktieägare. Dock kan även dessa ägare ha andra intressen utöver de 

ekonomiska, till exempel en vilja liknande kommunerna att ge tillbaka till samhället.  

 

Samtliga företag förutom Skånska Energi AB och Kungälv Energi AB menade att de arbetar 

med CSR i kombination med sina finansiella mål. CSR och hållbarhetsarbete är efterfrågat 

hos kunder. Genom att erbjuda detta så genererar företaget högre intäkter, som sedan hjälper 

företaget att uppnå sina finansiella mål och bli lönsamma. Detta bekräftar det första steget i 

Carrolls (1979) pyramid att företagets CSR-arbete skall vara uppbyggda för att generera vinst, 
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vilket majoriteten av företagen även påstår. Det legala ansvaret är av stor vikt inom den valda 

branschen. Flertal respondenter nämner elbranschen som en bransch som är styrd av mycket 

lagar och regleringar. El är något som har en påverkan på miljön och används av alla i vårt 

samhälle. På grund av de många lagar och regleringar som finns inom denna bransch blir 

möjligen det legala ansvaret då större än inom diverse andra branscher. Mycket blir tvång 

istället för frivilliga åtaganden. Självklart finns även frivilligt åtagande kopplat till företagets 

CSR-arbete. Vissa företag har då nämnt bland annat sponsring till idrottsföreningar, 

barncancerfonden och så vidare. Även ISO-certifieringar som samtliga börsnoterade 

tillsammans med två onoterade företag hade. Dessa certifieringar är inget lagkrav men ställer 

krav på företaget att följa vissa bestämmelser och kan därför falla under det legala ansvaret 

inom Carrolls (1979) pyramid. Trots inget lagkrav så kan dessa certifieringar möjligen vara 

något som företag av samhället förväntas inneha. Denna förväntan kan då antas vara riktad 

mot större bolag då det främst var de börsnoterade företagen som hade dessa certifieringar. 

Möjligen då dessa företag har stor plats på marknaden och många åskådare.  

 

Carrolls (1979) pyramid nämner även det etiska ansvaret som menar att företaget ska agera 

moraliskt och etiskt korrekt. Detta genom att regelverk som behandlar hantering av 

leverantörer och medarbetare. Omvårdnad av leverantörer och medarbetare var något som 

majoriteten av de tillfrågade företagen nämnde som en del av deras CSR-arbete. Att skapa en 

trygg miljö för sina medarbetare i form av allmän trivsel men även minimering av 

arbetsolyckor. Dock nämndes inga specifika regelverk kring detta, men kan antas finnas. 

Elkraft Sverige AB var det enda företag som nämnde OHSAS 18001 certifiering vilket 

behandlar hur företag uppnår en säker arbetsmiljö. Precis som tidigare nämnda certifieringar 

så är inte detta något lagkrav men ett förhållningssätt och kan därför placeras under detta steg 

i pyramiden. Det sista steget inom pyramiden behandlar det filantropiska ansvaret som 

innebär att företag har ett ansvar att ge tillbaka till samhället. Dock är detta inget krav men 

anses ändå viktigt enligt Carroll (1979). Detta kan kopplas till tidigare nämnda sponsring och 

bidrag till exempelvis idrottsklubbar och barncancerfonden. Ett antal företag har även nämnt 

att de klimatkompenserar för sitt företag. Detta kan ses som olika sätt för företagen att ge 

tillbaka till samhället. Samtliga företag och deras arbete med CSR kan kopplas till Carrolls 

(1979) pyramid. Dock i olika utsträckning samt att företagen fokuserar på olika steg inom 

pyramiden.  

 

Schwartz och Carroll (2003) kom sedan att utveckla modellen de tre domänen och syftar till 

skillnad från Carrolls (1979) pyramid att ingen av de olika områdena anses vara viktigare än 

de andra. Även Grankvist (2009) höll med om detta och menade att det bör finnas en optimal 

balans mellan samtliga områden. De olika ansvarsområden i modellen är de ekonomiska, 

legala och etiska. Det legala och det etiska området berör de förväntningar samhället och 

intressenter kan tänkas ha på företaget. Tidigare diskuterad modell, Carrolls (1979) pyramid 

nämnde regelverk men även förväntningar. Ovanstående analys om företagens arbete kring de 

olika områdena kan därför även appliceras på denna nivå. Till exempelvis de olika 

certifieringar som inte är något lagkrav men möjligen förväntas av omvärlden. Skillnaden är 

att de tre domänen inte nämner lagkrav som exempelvis Carrolls (1979) modell gör vid det 

legala ansvaret. Majoriteten av företagen svarade att de kände en press från intressenter och 

ägare att ta ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Denna press kan basera sig på de 

förväntningar intressenterna har på företaget och det går då att tillämpa modellen de tre 

domänen. Dock stämmer studiens resultat mer överens med Carrolls (1979) modell då det 

viktigaste ansvaret var det ekonomiska, att företagets arbete med CSR ska generera vinst, till 
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skillnad från de tre domänerna som menar att samtliga komponenter är lika viktiga. Detta 

baserat på att sex av åtta företag nämnde ekonomi och företagets ägare som drivkraft bakom 

sitt CSR-arbete. De tre domänen nämner att de tre områdena dels kan ske enskilt, men till stor 

del kommer att överlappa varandra samt att det är sällsynt med enskilda områden. Detta 

bekräftar studien då inget av företaget endast tillämpade enskilda områden inom de olika 

delarna av modellen. Dock som tidigare nämnts lade företagen fokus på olika områden inom 

modellen.  

5.2 Företagens användning av strategin för att uppnå långsiktiga mål  

Denna modell implementeras i företag enligt Coleman (1994) för att uppnå olika strategier 

mot långsiktiga mål. Modellen består utav tre länkar som ska mynna ut i ett högre värde för 

företaget (Bento et al. 2017; Coleman, 1994). Denna modellen har applicerats i studien av den 

anledningen att se över respondenternas förhållningssätt till ett långsiktigt CSR-arbete samt 

lönsamhetsarbete i respektive företag.  

 

Länk ett berör de generella sociala mekanismerna i samhället och företaget som på ett 

systematiskt vis knyter an den sociala strukturen till individers tro, önskemål och möjligheter. 

I samtliga respondenternas verksamheter bygger ledningen och inriktningen i bolagen på dess 

ägare. Dessa ägare är bland annat ledningen, VD, styrelse och kommuner. Respondenterna 

menar dessutom att de bör förhålla sig till vad samhället och dess kunder tycker för att på så 

sätt kunna utforma verksamheten efter efterfrågan. Vad gäller det första steget i modellen, är 

det väldigt tydligt att det finns ett ägardirektiv som sätter grunden för verksamheterna. Ägarna 

vill kunna generera avkastning såväl som de valda kommunpolitikerna vill förhålla sig till 

samhällets normer och önskningar. Kungälv Energi AB menar på att kommunerna äger dem, 

därav tillhör det sakens natur att arbeta med dessa CSR-frågor.  

 

Nästa steg i modellen berör huruvida medarbetarna och individerna i bolaget faktiskt förhåller 

sig till bolagets inriktningar. CSR är en klar viktig faktor i respektive företag, samtliga vill 

dessutom att CSR skall genomsyra hela verksamheten. Detta är något som Porter och Kramer 

(2006) betonar vikten av, att CSR-arbetet skall vara integrerad i företagets strategi. För att 

uppnå detta har respondenterna olika strategier. Fortum Sverige AB och företag A har 

specifika avdelningar, eller team för vissa CSR frågor, och på detta vis försöker företagen 

integrera CSR arbetet i hela verksamheten. Resterande respondenter menar på att det inte 

skall vara någon specifik avdelning och av denna anledning kommer det att genomsyra hela 

verksamheten ända ut till medarbetarna. Internt förmedlas även riktlinjerna inom CSR för att 

alla medarbetare skall vara delaktiga i arbetet. Bland annat erbjuder Fortum Sverige AB olika 

interna kanaler för medarbetarna, Telinet Energi AB integrerar sina medarbetare under 

månadsmöten, och Skellefteå Kraft AB erbjuder alla medarbetare en hållbarhetsutbildning. 

Fortum Sverige AB, företag A och Skånska Energi AB upplever dock att den största 

utmaningen med CSR-arbetet är att implementera det i affärsstrategin och i hela 

verksamheten, att få alla medarbetare att sträva efter detta. Av denna anledning har de inte 

kommit dit dem vill. Porter och Kramer (2006) tillsammans Borglund (2009) menar att 

hållbarhetsresultatet kan bli begränsat av att inte kunna implementera och anpassa 

företagsstrategier utefter CSR.  

 

Det sista steget i modellen berör huruvida medarbetarnas handlingar integreras och leder till 

gemensamma beslut och tillvägagångssätt. Som nämndes i steg två upplever Fortum Sverige 
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AB, företag A och Skånska Energi AB, de börsnoterade bolagen, att den största utmaningen 

är att implementera CSR-arbetet i hela affärsstrategin. Detta indikerar på att dessa tre 

respondenter avviker från modellen, då alla medarbetare inte är integrerade blir det kollektiva 

beslutsfattande svårare. Friedman (1970) menade att den enda aktören ett företag har ansvar 

gentemot är dess aktieägare, vilket är något som kan tyckas spegla Fortum Sverige AB, 

företag A och Skånska Energi AB. Dessa tre respondenter nämner även i intervjuerna att det 

kan upplevas en viss press av att prestera på kvartalsrapporterna, samt att det finns en press 

från dess ägare, vilket ger indikationer på ett mer kortsiktigt fokus. Detta kan även kopplas till 

den “grundläggande principen” enligt Fligstein och Shin (2004) som menar att företagsledare 

inte har annat val än att arbeta utefter maximering av aktieägarvärdet. Företag A har även 

under åren redovisat ett lågt skiftande resultat av DuPont gentemot resterande respondenter i 

branschen, vilket kan förklara dem som minst lönsamma. Fortum Sverige AB har även dem 

de senaste sju åren redovisat ett ojämnt DuPont resultat, där både höga samt låga resultat 

redovisats. Detta är något som också kan indikera på kortsiktigt tankesätt, såväl Skånska 

Energi AB som även dem har redovisat en ojämn nivå av DuPont modellen.  

 

Kraftringen Energi AB däremot, är måna om att kombinera ägarnas krav tillsammans med 

verksamhetens idéer för att åstadkomma effektivisering och lönsam CSR. Kraftringen Energi 

AB har inga medvetna strategier i verksamheten men de främsta målen är att hela 

verksamheten skall veta vad syftet är. Genom att arbeta hårt för samma mål kommer dem 

också uppnås. Denna respondent är ett tydligt exempel på modellens omedvetna tillämpning. 

Företaget ägs av kommunen, där det finns riktlinjer som skall följas, dels för att gynna dem 

själva, dels för att gynna samhället. Genom att integrera ägarnas krav med företaget, kan 

företaget och dess medarbetare verka för mer kollektivt beslutsfattande. Detta kommer sedan 

att gynna verksamheten på lång sikt, vilket dessutom speglar respondentens DuPont-resultat 

de senaste åren. Genom att förhålla sig till kommunen, och dess krav om CSR, kommer 

samhället även gynnas, och därav attrahera nya intressenter. Elkraft Sverige AB är också ett 

exempel på när företaget omedvetet implementerat modellen i arbetet. De är dess ägare och 

lagkraven som främst styr bolaget samt certifieringar i form av ledningssystem. Elkraft 

Sverige AB arbetar med CSR genom att integrera och kommunicera ut internt till 

medarbetarna. Genom att inte ha en avdelning specifikt inom CSR kan alla medarbetare 

engagera sig och därmed sträva efter samma uppsatta mål. Detta mynnar ut i hållbart arbete, 

hållbara kunder och ett hållbart samhälle. Elkraft Sverige AB har dessutom redovisat en 

relativt jämn och hög DuPont gentemot konkurrenterna de senaste fem åren, vilket kan tyckas 

indikera på långsiktighet. Resterande respondenter arbetar aktivt för att engagera 

medarbetarna i dess strategier för att alla ska arbeta mot samma mål, vilket i slutändan 

resulterar till ett gemensamt beslutsfattande som speglar samhällets önskan.  

5.3 CSR som värdeskapande strategi  

Burke och Logsdon (1996) beskrev fem kriterier som måste uppfyllas för att CSR skall vara 

lönsam för företagen. Dessa kriterier var central ställning, noggrannhet, förebyggande 

åtgärder, frivilliga åtaganden och synlighet. Central ställning speglar vikten av att företag 

kombinerar huvudverksamheten med samhällsnyttan, att företagen tar ett filantropiskt ansvar. 

Som tidigare nämnts har samtliga respondenter bidragit med bland annat sponsring av olika 

slag och/eller bidrag till fonder och föreningar. En del av respondenterna klimatkompenserar 

dessutom för sitt företag. Kriteriet noggrannhet berör huruvida alla aktiviteter inom företaget 

är direkt lämpade till företagets verksamhet. Detta kriteriet kan spegla huruvida företagen 
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integrera medarbetarna i form av aktiviteter för att arbeta åt samma uppsatta mål. Detta är 

något som diskuterades i kopplingen till strategin för att uppnå långsiktiga mål (Bento et al. 

2017), där det konstaterades att samtliga respondenter diskuterar CSR internt mer eller 

mindre. Skellefteå Kraft AB upprätthåller exempelvis företagsdagar för medarbetarna i syfte 

att integrera dem i frågorna. De upprättar även utbildningar som medarbetarna kan genomgå. 

Kungälv Energi AB bjuder in till frukostmöten med informering och utbildning, företag A 

erbjuder seminarieserier några gånger om året. Elkraft Sverige AB är även måna om att vid 

möten åka kommunalt såsom tåg istället för att flyga, såväl som Kraftringen Energi AB 

samordnar genom att erbjuda vegetariska måltider som förstahandsalternativ på arbetsplatsen. 

Elkraft Sverige AB nämner också verksamhetens åtagande med restaurering av 

Harmångersån. Detta var ett initiativ från bolagets sida att upprätta, vilket kan antas bland 

annat nyttjas i förebyggande syfte för att ligga i framkant.  

 

Det tredje kriteriet är förebyggande åtgärder. Med förebyggande åtgärder menar Burke och 

Logsdon (1996) att det måste finnas riskbedömningar inom företagen där satsningar måste 

vara anpassade efter ekonomiska, sociala och politiska utvecklingar. Alla respondenter 

uppfyller mer eller mindre detta kriteriet. Det finns långsiktiga strategier i alla deltagandes 

verksamheter. Den bakomliggande faktorn till alla investeringar i dess aktiviteter är av 

ekonomisk karaktär. Genom att långsiktigt arbeta för en hållbar produktion, gynnar det 

affärerna och dess intäkter. Telinet Energi AB menar dessutom på att bolaget har en homogen 

ägargrupp, familjeägt, och av denna anledning ett långsiktigt fokus inom verksamheten i alla 

områden, vilket kan antas förebyggande för verksamheten. Dock har Telinet Energi AB 

redovisat en ojämn nivå av DuPont de senaste tio åren gentemot resterande respondenter, 

vilket kan indikera på ett kortsiktigt fokus.  

 

Kriteriet därefter är frivilliga åtaganden. Dessa frivilliga åtaganden behöver inte vara en följd 

av lagar och regler utan åtaganden som används i förebyggande syfte för att ligga i framkant. 

Dessa kan vara de ledningssystem som fem utav respondenterna nyttjar i verksamheten. 

Ledningssystemen är ett verktyg för att garantera att verksamheten arbetar utefter de 

fastställda principerna. Att verksamheter besitter dessa ledningssystem gör att de hamnar mer 

i framkant och blir dessutom mer konkurrenskraftiga.  

 

Synlighet är det sista kriteriet som handlar om huruvida företagen delger samt kommunicerar 

runt verksamhetens aktiviteter. Samtliga respondenter kommunicerar CSR samt övrig 

information genom respektives hemsida samt sociala medier, klassisk reklam och tv. Det går 

dock att diskutera detta mer djupgående då respondenternas “synlighet” utspelar sig olika 

mycket. Kraftringen Energi AB har nyligen deltagit i Lunds Kommuns hållbarhetsvecka för 

att uppmärksamma allmänheten om verksamheten och dess arbete. De har även startat en 

tävling i form av ett samarbete med niondeklassare i Lunds kommun för att väcka ett intresse 

för energibranschen. Som tidigare nämnt berättade även Kungälv Energi AB att de bjuder in 

till frukostmöten för att uppmärksamma om arbetet de gör.  

 

5.4 Koppling mellan CSR och lönsamhet utifrån teorin om 

vinstmaximering, intressentteorin och upplyst aktieägarvärde  

Teorin om vinstmaximering grundad av Friedman (1970) menar på att ett företags mål är att 

generera vinst. Ledningen ses som anställda av aktieägarna och ska ta deras intresse i 
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beaktning samt driva företaget till aktieägarnas fördel (Friedman, 1970; Jensen, 2003). Vinst 

är självfallet något samtliga företag strävar efter, för att kunna överleva på marknaden, 

elmarknaden inkluderat. Friedman (1970) valde att rikta kritik mot företagens arbete med 

CSR och sade att detta arbete inte var i enlighet med aktieägarnas intresse, dock med 

undantag för lagliga och etiska aspekter (Bosch-Badia et al. 2013). Även studiens resultat 

visar att företagen i grund och botten bygger på att generera vinst. Dock uppger majoriteten 

att deras arbete med CSR är ett sätt att generera vinst, och uppnå sina finansiella mål. 

Företagen kommer att förlora kunder om de inte väljer att arbeta med CSR, detta är något som 

Grankvist (2009) även poängterade och menade är viktigt eftersom företagets varumärke, 

rykte och image kan komma att påverkas negativt om inte samhället tas i beaktning. Sex av 

åtta företag menar att de inte prioriterar finansiella mål eller sitt arbete med CSR över det 

andra, utan att det istället är en kombination mellan dessa. Det finns ingen motsträvighet 

mellan att uppnå sina finansiella mål och sitt arbete med CSR. Till skillnad från Friedman 

(1970) menar företagen att generera vinst och CSR är något som går hand i hand, genom att 

upprätthålla ett CSR-arbete kommer även en god relation till intressenterna (Sternberg, 1997). 

Återigen kan detta bero på den valda branschen som har en påverkan på miljön, och att de 

därför finns lagar och regleringar samt förväntningar från samhället som gör att ett CSR-

arbete är lönsamt. Kanske hade resultatet varit annorlunda i en bransch som inte är lika 

aktuella inom miljöpåverkan etc. De kommunägda bolagen lägger stor vikt kring att ägarnas 

intresse utöver de ekonomiska, även är CSR. Kommunpolitikerna är valda av samhället och 

förväntas då ge tillbaka till samhället. Detta genom sitt arbete med CSR. De kommunägda 

bolagen arbetar efter intressentteorin och tar sina ägares intressen i beaktning, skillnaden är att 

detta inte endast berör ekonomiska intressen. Självfallet kan även bolag med andra ägarformer 

ha ägare med andra intressen. Men utifrån teorin utgår det från ekonomiska intressen. 

Ovanstående text bekräftar den kritik som har riktats mot teorin om vinstmaximering som 

säger att detta är ett historiskt synsätt på företagande och att företag nu inser att det inte 

gynnar dem att endast fokusera på aktieägarnas intresse. I detta fall företagens arbete med 

CSR.  

 

Freeman (1951) menar till skillnad från Friedman (1970) att företag har ansvar gentemot ett 

större grupp av intressenter och inte endast företagets aktieägare. Studiens resultat bekräftar 

det Freeman (1951) säger. Vid frågan om det finns någon intressent av större betydelse, så 

uppger företagen olika svar. Majoriteten av företagen nämner kunder som en av de viktigare 

intressenterna. Motiveringen bakom detta är att de är dessa som handlar av företaget, och 

genererar vinst. Kraftringen Energi AB och företag A menade utöver kunder att ägare och 

medarbetare är av stor betydelse. Elkraft Sverige AB och Skellefteå Kraft AB kunde inte lyfta 

någon intressent som viktigare än de andra, utan menade att alla är av lika stor betydelse, 

något som är i enlighet med Jensen (2001). Dessa svar indikerar på att företaget har ett större 

ansvar gentemot fler av sina intressenter, utöver sina ägare. Ett antal företag nämner ägare 

som viktig intressent vilket är i enlighet med Friedmans (1970) teori. Dock inte endast ägare 

vilket bekräftar Freemans (1951) teori samt den kritik som getts mot Friedmans (1970) teori 

om vinstmaximering om att det är ett föråldrat synsätt på företag, och att företag nu inser att 

de inte gynnas av att endast fokusera på ägarna och deras intresse.  

 

Teorin om upplyst aktieägarvärde menar att företag ska sträva efter att driva aktieägarnas 

förmögenhet med en långsiktig orientering (Branco & Rodrigues, 2007). Detta mot en vinst 

och hållbar tillväxt med uppmärksamhet på företagets samtliga intressenter (Millon et al. 

2012). Resultatet från studien är i enlighet med denna teori. Samtliga företag prioriterar 



            

   

52 

företagets långsiktiga mål framför de kortsiktiga samt att majoriteten ansåg att företagets 

årsrapporter var av större betydelse än kvartal eller månadsrapporter. Dessa svar indikerar på 

att företagen arbetar för en långsiktig orientering för ägarnas förmögenhet. Porter och Kramer 

(2006) menar att ekonomisk långsiktig orientering är vad som bland annat definierar CSR. 

DuPont modellen kan även användas för att se huruvida företagen har varit lönsamma och 

arbetat utifrå en långsiktig orientering. Som tidigare nämnt i strategin för att uppnå långsiktiga 

mål visar samtliga börsnoterade enligt DuPont modellen på ett mer kortsiktigt 

förhållningssätt. Även Telinet Energi AB har visat på ojämn nivå av DuPont, vilket kan 

indikera på ett mer kortsiktigt fokus. Dock baseras detta endast på ett lönsamhetsmått, och 

skulle möjligen uppvisa andra resultat enligt andra nyckeltal. Företagen kan därför självfallet 

använda sig av en långsiktig orientering vilket de uppgav vid intervjuerna trots att detta inte är 

i enlighet med DuPont modellens siffror. En möjlig anledning bakom det mer kortsiktiga 

fokuset hos de börsnoterade bolagen samt ett av de privatägda bolagen kan vara att de har 

ägare som förväntar sig utdelning. Detta till skillnad från till exempelvis de kommunägda 

företagen som la stor vikt vid att ägarna har andra intressen utöver de ekonomiska, att ge 

tillbaka till samhället. Resterande företag kan från DuPont modellen antas arbeta mot en 

långsiktig orientering. Detta då de har visat på en jämn nivå samt en del stigande siffror under 

åren. Exempelvis Skellefteå Kraft AB är ett företag som under de senaste tio åren visat på en 

konstant ökning enligt DuPont modellen. Även här kan ovanstående diskussion gällande 

företagets ansvar gentemot ett större antal intressenter utöver ägarna appliceras. Resultaten 

visar att samtliga företag även innehar ett ansvar mot andra intressenter.  
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Tabell 5.1 Sammanfattning av ovanstående analys 

Sammanfattande analys 

Kopplingen mellan CSR och lönsamhet utifrån Carrolls pyramid och de tre domänerna  

Majoriteten menar att CSR arbetet är uppbyggt för att generera vinst. Det finns en stor 

koppling till modellens legala område på grund av branschens regleringar. Majoriteten 

tillämpar ett etiskt förhållningssätt samt ett filantropiskt. Samtliga företag arbetar med CSR 

utefter Carrolls pyramid, dock i olika utsträckning med fokus på olika områden. Med tanke 

på detta uppfylls även de tre domänerna för samtliga respondenter. 

Företagens användning av strategin för att uppnå långsiktiga mål  

Det finns ett tydligt ägardirektiv som sätter grunden för verksamheten och därmed steg ett för 

strategin. De börsnoterade företagen har svårt att implementera CSR- arbetet i hela 

företagsstrategin och avviker därför från modellens andra steg. Resterande fem respondenter 

arbetar aktivt med att CSR- frågorna skall genomsyra hela verksamheten och mynna ut i 

samhället och ägarnas önskan, vilket speglar ett försök till långsiktig orientering. Detta är 

något som DuPont modellen även kan påvisa, att de företag som tenderar att ha ett mer 

långsiktigt fokus även visar på en jämn eller stigande DuPont genom åren.  

 

 CSR som värdeskapande strategi  

Alla respondenter uppfyller kriterierna för att lyckas med lönsam CSR. Dock är några 

respondenter, utifrån den delgivna informationen mer engagerade och delaktiga i kriterierna 

än andra.  

Kopplingen mellan CSR och lönsamhet utifrån teorin om vinstmaximering, intressentteorin 

och upplyst aktieägarvärde 

Sammanfattningsvis så är resultatet till viss del i enlighet med intressentteorin då företagen 

tar ett ansvar för dess ägare, men även fler intressenter. Dock använder de sig av CSR för att 

skapa lönsamhet vilket går emot teorin om vinstmaximering som menar att CSR inte är i 

enlighet med ägarnas intressen. Resultatet bekräftar intressentteorin som menar att företag 

har insett att det inte endast gynnas av att ta hänsyn till dess ägare. Teorin om upplyst 

aktieägarvärde har också bekräftats då majoriteten av företagen arbetar utefter en långsiktiga 

orientering, i enlighet med DuPont modellen, med uppmärksamhet på samtliga intressenter 

inom företaget. 
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6. Slutsats  
 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som studien har resulterat i. Detta för att kunna 

besvara studiens syfte samt besvara dess frågeställningar. 

 
  

● I frågan hur företagen arbetar med sitt CSR-arbete kontra sina finansiella mål visar 

studiens resultat på att företagens arbete med CSR är ett sätt för dem att uppnå 

lönsamhet. CSR blir såvida ett medel för företagen att uppnå sina finansiella mål. Till 

skillnad från vissa tidigare teorier visar resultatet att CSR är i förenligt med 

aktieägarnas intressen, då det har visat sig vara ett arbete som bidrar till lönsamhet. 

Majoriteten av företagen nämner att finansiella mål och CSR arbetet är något som 

kombineras i deras arbete. Genom att förhålla sig till CSR gynnar det företagets 

intäkter, vilket hjälper dem att uppfylla sina finansiella mål. Tvärtom kommer de 

ekonomiska förutsättningar ge möjlighet att genomföra ett ännu bättre CSR arbete.  

 

● Den största skillnaden i arbetet med CSR kontra finansiella mål mellan börsnoterade 

kontra icke börsnoterade bolag är att de börsnoterade bolagen visade upp ett mer 

kortsiktigt förhållningssätt. I studiens analys diskuterades detta vara en möjlig  

konsekvens av utdelningskrav hos ägarna. Denna kortsiktighet stämde även överens 

på ett av de privatägda bolagen. Motiveringen varför blir densamma. Ytterligare 

skillnader hittades mellan de kommunägda kontra icke kommunägda bolagen. De 

kommunägda bolagen visade upp en mer långsiktig orientering. Detta kan motiveras 

av dess ägarform. Ledningen består av kommunpolitiker som har valts av övriga 

samhället. Samhället har därför en förväntan på företagen att ge tillbaka till samhället. 

Ägarna har därför även andra intressen utöver de ekonomiska jämfört med privatägda 

samt börsnoterade bolag. 

  

● Studien visar på att majoriteten av företagen inte prioriterar något område över det 

andra utav finansiella mål och arbetet kring CSR. I grund och botten handlar 

företagandet om att generera vinst vilket inte är något som kan undgås. Dock kräver 

denna bransch inom el att företagen arbetar med fokus på CSR bland annat på grund 

av dess miljöpåverkan. Därför är CSR något som läggs stor vikt vid, oavsett 

ägandeform. Det finns ingen motsträvighet mellan de finansiella målen och arbete 

kring CSR. Som tidigare nämnt är detta något som inom elbranschen går hand i hand. 
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7. Avslutande diskussion och framtida forskning  
 

I följande kapitel presenteras förslag till vidare forskning samt vidare reflektioner författarna 

har gjort kring studien.  

  

 

Studien har inte tagit hänsyn till externa faktorer som kan ha haft en påverkan på företagets 

mått inom DuPont, tex. konjunkturläget eller andra omständigheter som kan ha kommit att 

påverka någon av komponenterna inom modellen. DuPont modellen kan därför ge en skev 

bild av företagens lönsamhet. Som förslag till vidare forskning skulle ett alternativ till 

användningen av DuPont modellen vara att använda sig av andra nyckeltal och modeller. 

Förslagsvis EVA-modellen vilket är ett annat lönsamhetsmått som uppkom baserat på andra 

nyckeltal tex. soliditet och residual income. Dock kan även dessa nyckeltal komma att 

uppvisa en skev bild av företagens lönsamhet. Möjligen hade detta kunnat bidra till tydligare 

samband och förklaring än vad DuPont modellen gjort då EVA modellen är en mer komplex 

och djupgående modell. Ett annat alternativ till den kvantitativa datan skulle vara att tillämpa 

en textanalys på publicerade rapporter och information för att se hur företagen förmedlar sitt 

arbete kring CSR och om detta skiljer sig åt från de som tillgavs i intervjuerna.  

 

En upptäckt som författarna inte hade i åtanke innan insamlad empiri var att det skulle finnas 

en skillnad mellan olika ägarformer av bolag. Syftet med studien var att undersöka företag, 

uppdelat i börsnoterade och icke börsnoterade bolag. Efter empiriinsamlingen kunde även en 

annan upptäckt göras där författarna kunde dela upp icke börsnoterade bolag i ytterligare två 

kategorier, privat- och kommunalt ägda bolag, vilket även visade på skilda resultat. 

Familjeägda bolag var ytterligare en ägarform som uppenbarades och skulle kunna vara av 

intresse. Då studien inte ämnade att undersöka dessa ägarformer har ingen djupare analys 

genomförts. Dock skulle det vara av intresse att ta detta i beaktning i kommande forskning där 

fler ägarformer är inkluderade, för att studera eventuella skillnader. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Mail till respondenter  

 

Hej, 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola i Stockholm som i dagsläget skriver vårt 

examensarbete. Arbetet inriktar sig på energibranschen och dess sociala arbete och finansiella 

mål. Vi skriver med anledning till Er då vi hoppas på att komma i kontakt för en eventuell 

intervju, per telefon alternativt över ett fysiskt möte. Intervjun kommer vara anonym om så 

önskas och vara högst en timme. Ni kommer även få ta del av intervjufrågorna i god tid för att 

kunna förbereda Er. Vi är givetvis flexibla i detta och kan anpassa oss efter Er. 

 

Vi hoppas på att höra från Er, 

 

Med vänliga hälsningar 

Ida Nilsson & Sara Sundstrand 
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Bilaga 2. Intervjuguide  

 

Intervjuguide 

Intervjufrågorna är uppbyggda för att hjälpa oss besvara syftet med vårt examensarbete. 

Arbetet berör Corporate social responsibility (CSR) inom företag i elbranschen. Med CSR 

menas de sociala-, ekonomiska- och miljömässiga ansvarstagandet inom verksamheten. 

Frågorna berör även huruvida företaget förhåller sig till sina finansiella mål. Med frågor 

inkluderande “intressenter” syftas här till samtliga aktörer som har eller kan ha en påverkan 

på företaget tex. leverantörer, kunder etc. 

 

Tack för Er tid och medverkan, 

Sara Sundstrand & Ida Nilsson  

 

 

● Vad arbetar Du med och inom vilka områden i företaget?  

● Hur länge har Du arbetat inom detta område?  

 

● Vad innebär ett hållbarhetsarbete (CSR) för Er?  

●  Vad vill Ni åstadkomma med Ert hållbarhetsarbete?  

●  Hur långt har Ni kommit i Ert hållbarhetsarbete? 

●  Vem eller vilka ställer krav på Ert hållbarhetsarbete?   

● Använder Ni er utav någon strategi för att uppnå ett hållbarhetsarbete? 

Om ja - Hur går Ni tillväga för att det ska bli handlingar i verksamheten som leder till 

att strategin kan uppnås?  

Skapar det några värden för företaget, utöver det ekonomiska? 

Om nej - varför inte?  

● Vilka faktorer är drivkraften bakom Ert hållbarhetsarbete?  

● Vilka är de största utmaningarna med Ert arbete inom hållbarhet?  

● Hur kommunicerar företaget CSR? (internt, externt)  

● Upplever Ni en extern påverkan på ert CSR arbete?  

● Upplever Ni en intern påverkan på ert CSR arbete? 
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● Vad tycker Ni är det viktigaste ansvaret som företag inom Er bransch borde ta för att 

nå en hållbar utveckling i samhället? 

● Vad motiverar Ert företag till att ta samhällsansvar? 

● Om Ni genomför miljö-positiva arbeten, anses detta positivt eller negativt av Era 

intressenter/aktieägare?  

 

● Hur förhåller Ni er till ägarnas/ intressenters intressen?  

● Anser Ni några av Era intressenter vara av större betydelse/ viktigare än andra? 

Motivera gärna  

● Hur högt prioriterar Ni intressenternas/ ägarnas intressen? 

● Känner Ni press från Era intressenter/ägare att ta ett ekonomiskt ansvar? Känner Ni 

press från Era intressenter/ ägare att ta ett socialt ansvar?  

● Känner Ni press från Era intressenter/ ägare att ta ett ansvar gällande miljö?  

● Finns det någon vinning, rent ekonomiskt för företaget att verka inför en miljövänlig 

el?  

● Hur förhåller Ni Er till ägarnas intressen kontra allmänna opinionen? 

● Upprätthåller Ni kvartalsrapporter?  

Om ja - pressar det Er i Ert arbete? 

● Är kvartals-resultaten mindre/mer viktiga än års-resultaten? Motivera gärna  

● Vilka kortsiktiga mål har Ni inom företaget? (Finansiella/ Icke finansiella mål) 

● Vilka långsiktiga mål har Ni inom företaget?  (Finansiella/ Icke finansiella mål) 

● Vilka av de långsiktiga och kortsiktiga målen prioriteras högst och varför?  

● Slutligen, vilket område av socialt och hållbart ansvar (CSR) och finansiella mål anser 

Du att Ni prioriterar högst/ lägger mest vikt kring?  

● Har Ni något mer att tillägga?  
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