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SAMMANFATTNING 

Ansvarstagande i företag har fått ökad uppmärksamhet i och med utvecklingen av begreppet 

Corporate Social Responsibility (CSR). Intressenter har idag större förväntningar på företags 

ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvarstagande. Risken med CSR är att företag inte gör 

operationella bidrag mot samhällsproblem utan endast ser detta som ett sätt att öka sin vinst genom 

att förbättra företagets image. På senare tid har begreppet Socialt Entreprenörskap utvecklats där 

det främsta målet är det sociala och inte det ekonomiska. Syftet med uppsatsen var att undersöka 

hur representanter för elbolag yttrar de ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvarstaganden i 

deras respektive verksamheten. Delsyftet var att undersöka hur detta påverkas av de olika bolagens 

relation med respektive intressenter och ledarskapsstil. Undersökningen visar att de bolag som 

framgångsrikt integrerar de ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvarstaganden drivs av en 

vision att göra en förändring i samhället.   

 

Nyckelord: CSR, socialt entreprenörskap, elbolag, intressenter, ledarskap 

 

ABSTRACT 

The responsibility of companies has received increased attention as the concept of Corporate Social 

Responsibility (CSR) has developed. Stakeholders have higher expectations on the company’s 

economic, social and environmental responsibilities. The risk with CSR is that companies do not make 

operational contributions to the problems of society but only sees this as a means of increasing their 

profit by improving their corporate image. More recently, the concept of Social Entrepreneurship has 

developed in which the main objective is social and not economic. The purpose with this essay was to 

investigate how the representatives of electric companies express the economic, social and 

environmental responsibilities in their respective company. Furthermore we have sought to examine 

how this has affected the companies' relationship with respective stakeholders and leadership style. This 

paper shows that the companies that have successfully integrated economic, social and environmental 

responsibilities in their business are driven by a vision to make a change in society.  

 

Key Words: CSR, social entrepreneurship, electric companies, stakeholders, leadership. 
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1. INTRODUKTION 

 
I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till undersökningens ämne där läsaren får en inblick i 

begreppen Corporate Social Responsibility och Socialt Entreprenörskap. Vidare utvecklas en 

problemformulering om elbolagens ansvarstagande följt av undersökningens syfte, frågeställninar, 

samt avgränsning. 

 

1.1 BAKGRUND 
Ökad konkurrens på grund av fenomenet vi idag kallar globalisering har medfört både positiva och 

negativa konsekvenser för den värld vi lever i. Globalisering har lett till att världshandeln ökar, 

ekonomier integreras, informationsutbytet växer och kommunikationsmöjligheter förbättras 

(Regeringskansliet: Globaliseringsrådet 2010).  Företag har därmed fått en större marknad att 

konkurrera på.  Nackdelen med globalisering är att det har medfört jobbflykt, sänkning av det 

relativa löneläget samt ökade klyftor (Regeringskansliet: Globaliseringsrådet 2010). Detta innebär 

att krav ställs på företagen att ta ett ökat ansvar i samhället. EU kommissionen betraktar företagens 

sociala ansvarstagande som ett sätt att ”trygga solidaritet, sammanhållning och lika möjligheter i en 

hårdare global konkurrens” (EU 2010). Detta sociala ansvarstagande handlar om att företagen på 

frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med 

olika aktörer (EU 2010). När företag ställs inför de utmaningar som globaliseringen medför, blir det 

tydligt att socialt ansvarstagande kan ha ett direkt ekonomiskt värde (Grönbok 2010). Detta innebär 

att många företag måste tänka om och förändra sina strategier gentemot sina intressenter. I och med 

detta har begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) vuxit sig starkare och blivit en större del 

av företagens affärsstrategier.  

 

1.1.1 CSR 
Begreppet CSR har utvecklats från den enskildas sociala ansvarstagande. Det var med andra ord 

från början inte fokuserat på företagens sociala ansvarstagande. Enligt Carroll kan detta bero på att 

de stora företagens makt inte hade nått den utsträckning som den har idag ”the age of the modern 

corporation’s prominence and dominance in the business sector had not yet occurred or been 

noted” (Carroll 1999, s. 268). Howard R. Bowens bok Social Responsibility of the Businessman 

(1953) kan ses som början på begreppets definition. Han såg det som “the obligation of 

businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action 
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which are desirable in terms of the objectives and values of our society” (Bowen 1953, se Carroll 

1999, s. 268).  Bowen kopplade affärsmännens ansvarstagande med samhällets krav och 

värderingar.  

 

Davis (1960) beskrev socialt ansvarstagande som “businessmen’s decisions and actions taken for 

reasons at least partially beyond the firm’s direct economic or technical interest” (Davis 1960, s. 

70). Detta ansvarstagande som sträckte sig utöver det ekonomiska tydliggjordes och affärsmän 

skulle ta beslut som också delvis gynnade andra områden än företagets ekonomiska och tekniska. 

Enligt Carroll (1991) var det Walton som i boken Corporate Social Responsibility(1967) bidrog 

med en grundläggande definition av socialt ansvarstagande: 

 

In short, the new concept of social responsibility recognizes the intimacy of the 

relationships between the corporation and society and realizes that such relationships 

must be kept in mind by top managers as the corporation and the related groups 

pursue their respective goals (Walton 1967, s. 18 citeras i Carroll 1991)). 

 

Det blev allt viktigare att ett förhållande byggdes mellan företaget och samhället. De skulle jobba 

tillsammans för att nå sina mål. Av största vikt var att ledare tog hänsyn till sociala frågor och 

integrerade det i deras dagliga beslutsprocess. Men det var inte alla som ansåg att företag borde ta 

ett socialt ansvar. Ekonomen Milton Friedman var en känd motståndare till begreppet och skrev i 

sin bok Capitalism and Freedom (1962):  

 

There is one and only one social responsibility of business- to use its resources and 

engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules 

of the game, which is to say, engages in open and free competition without deception 

or fraud (Friedman 1962, s. 133). 

 

Företag skulle med andra ord inte engagera sig i samhällsfrågor. De skulle endast fokusera på 

vinstmaximering inom de gränser det ansågs tillåtet. Det ekonomiska ansvaret var det enda ansvar 

företag hade.   

 

Förespråkare för CSR poängterar det ekonomiska ansvaret som det främsta även om de inte ser det 

som det enda. Carroll (1979) argumenterar för företagens ekonomiska ansvar som det primära: 
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Before anything else, the business institution is the basic economic unit in our society. 

As such it has a responsibility to produce goods and services that society wants and to 

sell them at a profit. All other business roles are predicted on this fundamental 

assumption (Carroll 1979, s. 500). 

 

Genom denna definition ansåg Carroll att företagens ekonomiska mål även nås för samhällets skull. 

Samhället ställer med andra ord krav på vad de vill ha och företagen ser till att deras utbud av varor 

och tjänster svarar på denna efterfrågan. Därför är alla andra ansvarstaganden beroende av att 

företagets ekonomiska ansvarstagande uppfylls.  

 

Grankvist (2010) beskriver CSR som företagens frivilliga samhällsansvar, uppdelat i tre områden: 

ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. Ekonomiskt ansvarstagande handlar om att 

verksamheten drivs så att den tjänar så mycket pengar som möjligt och därmed tar ansvar inför 

aktieägarna. Miljömässigt ansvarstagande handlar om att verksamheten drivs på ett sätt som inte 

påverkar jorden och dess naturresurser på ett långsiktigt negativt sätt. Socialt ansvarstagande 

handlar om att verksamheten drivs på ett sätt som kännetecknar en god samhällsmedborgare, med 

hänsyn till andra medborgares hälsa och välbefinnande, oavsett om de är anställda, jobbar hos 

underleverantörer, är affärspartners eller konsumenter (Grankvist 2010).   

1.1.2 INTRESSENTERS FÖRVÄNTNINGAR 
Människors förväntningar på företagens ansvarstagande uppmärksammades i en undersökning av 

Environics International Ltd.i samarbete med The Prince of Wales Business Leaders Forum och 

The Conference Board. Environics International som nu heter GlobeScan Incorporated är en 

oberoende internationell konsultverksamhet som arbetar med opinionsundersökningar i över 90 

länder (GlobeScan 2010). Denna undersökning utfördes 1999 bland 23 000 personer i 23 olika 

länder på 6 kontinenter och avslöjade hur viktigt CSR är för världens medborgare. Den avslöjade att 

företag på 2000-talet förväntas att (GlobeScan: The Millenium Poll on Corporate Social 

Responsibility 1999): 

 

 Bevisa sitt åtagande till samhällets värderingar och deras bidrag till samhällets sociala, 

miljömässiga och ekonomiska mål genom handling. 

 Fullständigt avskilja samhället från negativ inverkan av företagets arbete och dess produkter 

och tjänster. 
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 Dela med sig av fördelar från företagets verksamheter med viktiga intressenter såväl som 

aktieägare. 

 Bevisa att företaget kan generera mer pengar genom att göra det rätta, i vissa fall tänka ut en 

ny affärsstrategi. Denna ”doing well by doing good” kommer försäkra intressenter att det 

nya beteendet kommer överleva goda intentioner.  

 

Undersökningen visar vikten av att företag tar ansvar för sociala och miljömässiga mål liksom de 

ekonomiska. Kopplingen mellan dessa tre har blivit viktig på senare år vilket understryks av de 

förväntningar som människor har enligt undersökningen. Företag har numera ett större ansvar än 

endast det ekonomiska. Deras påverkan på vår miljö, våra samhällen och vår värld i stort kräver mer 

ansvarsfulla verksamheter.  

1.1.3 SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP 
Hur företag väljer att svara på de förväntningar som finns skiljer sig stort. Det som utvecklas som 

ett resultat av dessa ökade förväntningar är begreppet Socialt Entreprenörskap. Detta bygger på 

”övertygelsen att affärsmässiga metoder är användbara för att nå sociala mål” (Playing for Change 

2010). Enligt Hibbert (2002 citeras av Hemingway) finns det två typer av socialt entreprenörskap. 

Den första handlar om  

 

…the provision of public services in new and innovative ways and generally takes 

place under the auspices of established social services, the second, is a broader 

activity within which individuals set up new approaches to specific problems, within 

the social economy (Hibbert, et al., 2002, 289 se Hemingway). 

 

Den första refererar till offentligt entreprenörskap och den andra till det som kallas sociala företag. 

Den senare är förknippad med ”caring capitalism…it relies on market forces to generate profits, 

which can then be directed to specific social issues” (Hibbert, et al., 2002 s. 289 se Hemingway). 

Med andra ord har sociala entreprenörer tagit sig in i den privata sektorn för att starta företag med 

sociala mål.  
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1.2 PROBLEMDISKUSSION 
Ett socialt och miljömässigt ansvarstagande har blivit viktigare för företag och många har 

inkorporerat en CSR profilering i sin verksamhet. Problemet med CSR är att det är ett brett begrepp 

och att företag därmed kan formulera sin egen förståelse för begreppet. Dessutom är CSR kostsamt 

vilket innebär att företag kan känna sig lockade att kommunicera om en CSR-satsning som inte 

finns eller är för svag (Bazillier & Vauday 2009). Detta fenomen kallar Greenpeace för greenwash 

och beskriver det som “the act of misleading consumers regarding the environmental1 practices of 

a company or the environmental benefits of a product or service” (Greenpeace 2010). Enligt detta 

finns det en risk att företag som går ut med ett socialt och miljömässigt ansvarstagandet inte gör det 

med annat syfte än att förbättra sin image.  

 

Under senare tid har begreppet socialt entreprenörskap uppmärksammats i samhällsdebatten och 

kan ses som en utveckling av CSR. Som tidigare nämnt så är sociala entreprenörers primära mål 

inte det ekonomiska utan det sociala målet. Därför kan detta ses som en mer integrerad form av 

ansvar i företaget. Det sociala och miljömässiga ansvaret är en del av företagets kärna och är därför 

en central del av verksamheten.  

 

Elbranschen är idag en bransch i Sverige med väldigt låg kundnöjdhet (Svenska Kvalitetsindex, se 

bilaga 1). Efter den långa vintern finns många missnöjda kunder då elpriserna har gått i taket och de 

stora företagen har gjort rejäla vinster (Uppdrag Granskning 2010). Elbolagen står inför en 

utmaning där sociala och miljömässiga mål måste integreras med de ekonomiska. Detta visar sig 

dock inte vara så lätt: 

 

Alla kraftjättar talar om att vinsterna ska investeras bland annat i grön el och när det 

gäller Vattenfall som är allmän egendom så får vindkraftverken pryda omslaget till 

bokslutet men de största satsningarna går till kärnkraft, gas och kol. Lejonparterna av 

investeringarna hamnar utomlands, Tyskland och Holland och de stora satsningarna 

på vindkraft de hamnar i Storbritannien. (Johan Zachrisson Winberg i Uppdrag 

Granskning 5 Maj 2010) 

 

Elbolagen har en stor utmaning framför sig och måste hitta tillbaka till sina kunder. Miljöfrågor 

profileras starkt i denna bransch i dagsläget, alla stora som små elleverantörer framhäver sitt 

miljöarbete i sina företagspresentationer. Kopplingen mellan ekonomiska, sociala, och miljömässiga 
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ansvarstaganden kanske inte alltid känns så självklara och vikten av dessa kan uppfattas på olika 

sätt. I en pågående studie av CSR Västsverige (2010) undersöks begreppet hållbart ledarskap. Det 

diskuteras att om socialt ansvarstagande ska vara långsiktigt bör det integreras i organisationens 

kärnverksamhet, visioner, strategier och policies. Denna undersökning poängterar vikten av 

ledarens roll i framtagandet av visioner och strategier. Samtidigt förklarar den att organisationens 

bidrag till en hållbar utveckling inte bör vara avhängigt den individuella ledaren, utan byggas in i 

hela organisationen. På så sätt kan hela verksamheten röra sig mot hållbarhet, även om ledaren byts 

ut. (CSR VästSverige 2010). På detta sätt undviks det att CSR endast blir en ytlig del av 

verksamheten.  

 

1.3 SYFTE 
Syftet är att undersöka hur representanter från elbolagen yttrar det ekonomiska, sociala, och 

miljömässiga ansvarstagande i deras respektive verksamhet. Delsyftet är att visa om detta påverkas 

av de olika bolagens relation med respektive intressenter och ledarskapstil. 

 

För att svara på undersökningens syfte utgår vi ifrån följande två frågeställningar: 

 

Hur ser elbolag på sitt ekonomiska, sociala, och miljömässiga ansvarstagande? 

Påverkas detta av deras relation med intressenter och ledarskapsstil? 

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR  
Vi har valt att avgränsa oss till elbranschen då den tyngs av förtroendeproblem.  Vi har avgränsat 

oss till fyra elbolag med skilda förutsättningar och visioner. Detta för att öka variationsbredden och 

bidra till ett större informationsinnehåll. De företag vi kommer undersöka är Telge Energi, E.ON, 

GodEl och O2.  Då undersökningen haft en tidsbegränsning har vi endast undersökt det ekonomiska 

sociala, miljömässiga ansvartagandet utifrån elbolagens perspektiv. 
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2. METOD 
 
I detta kapitel redovisas hur undersökningen utformades samt hur datainsamlingen genomfördes. Vi 

beskriver nedan undersökningens vetenskapliga synsätt, val av metod, urval och 

datasamlingsmetoder. Slutligen redogörs för uppsatsens trovärdighet.   

 

2.1 VETENSKAPLIGT SYNSÄTT 
Uppsatsen utgår från en hermeneutisk ontologi, vilket innebär att vi har arbetat med tolkningar av 

verkligheten. Enligt Hartman (2004) så är hermeneutisk vetenskap inte intresserad av hur världen är 

utan hur den uppfattas och tolkas. Detta är viktigt för samhälls- och beteendevetenskapen just därför 

att människor handlar efter hur de uppfattar verkligheten och inte hur den är. (Hartman 2004). Detta 

är viktigt för vår undersökning då syftet är att undersöka hur representanterna ”yttrar” bolagens 

ansvarstagande. Det handlar med andra ord om deras egna uppfattningar. 

 

2.2 VAL AV METOD 
Samhällsvetenskapen brukar delas mellan två ansatser, kvantitativ och kvalitativ. Enligt Klausen 

(2006) grundar kvantitativa metoder sig på hårda data samtidigt som kvalitativa metoder grundar 

sig på mjuka data. Med hårda data menas de förhållanden som kan registreras relativt mekaniskt 

och som kan räknas i siffror. Mjuka data kräver däremot en tolkning (Klausen 2006). Andersen 

(1994) framlägger att kritiken mot den kvalitativa metoden baseras just på att den är subjektiv och 

att det därför inte går att dra generella slutsatser. Kvalitativa metoder begränsas därför av att endast 

vissa samhällsaspekter kan belysas (Andersen 1994). Vårt hermeneutiska förhållningssätt gjorde 

trots detta att vi valde den kvalitativa ansatsen för vår undersökning eftersom vi ville belysa ett 

särskilt fenomen. Dessutom är syftet med kvalitativa undersökningar att skaffa en djupare kunskap 

än den fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när kvantitativa metoder används (Davidson & 

Patel 1991). Detta angreppssätt kändes mest relevant då vi ville höra respondenternas åsikter och 

tankar kring företagens sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvarstagande samt kunna ställa 

följdfrågor till information som vi inte tänkt på i förväg. Den kvalitativa metoden kan på detta sätt 

få fram den ”riktiga” förståelsen av ett fenomen eller en situation (Jacobsen 2002). Flexibiliteten är 

en annan viktig aspekt till användningen av den kvalitativa ansatsen. Enligt Jacobsen kan 

problemställningen ändras efter hand som undersökningen pågår och att processen därför är 

interaktiv, det vill säga att problemställningen och datainsamlingsmetoden kan ändras under 
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undersökningens gång (Jacobsen 2002). Detta har varit viktigt för oss då den stora empiri 

insamlingen har medfört att frågeställningarna har behövts omformuleras för att bättre beskriva 

fenomenet. 

 

2.3 URVAL  
Då avsikten med den kvalitativa metoden är att nå en djupare förståelse för ett fenomen användes 

strategiska val vid urvalet. Detta innebär att vi medvetet valde vem som skulle delta i 

undersökningen utifrån lämplighet. Informanter valdes därför utifrån deras lämplighet att belysa 

uppsatsens frågeställningar utan krav på antal eller vilka som valdes (Johannessen & Tufte 2002). 

Enligt Trost (2007) används strategiska urval huvudsakligen vid kvalitativa studier för att få 

variation i svaren från dem som intervjuas. Ett systematiskt urval krävde därför kunskap om 

företagen och personerna vi ville välja samt en medveten strategi för vad vi ville komma fram till.  

 

Vi har i denna undersökning träffat representanter från fyra elbolag med skilda förutsättningar och 

visioner. De bolag som intervjuer gjordes med var Telge Energi, E.ON, O2 och GodEl. Från de 

valda företagen har vi intervjuat personer med mycket kunskap och erfarenhet om det område 

studien undersöker. Vi har försökt få tag på personer med olika roller inom företagen för att få en så 

stor informationsbredd som möjligt. Dessutom krävdes fler intervjuer hos E.ON där personerna var 

specialiserade inom vissa områden och därför inte kunde svara på alla frågor vi ställde.   

 

2.4 DATAINSAMLINGSMETODER 
 

2.4.1 PRIMÄR DATA 
Vi inledde den empiriska insamlingen med en förundersökning om Socialt Entreprenörskap för att 

öka vår förståelse för detta begrepp. Två intervjuer utfördes med personer som arbetar inom detta 

område. Den första intervjun var med Marlene Claesson som är Project Administrator för 

satsningen Playing for Change. Detta drivs av Hugo Stenbecks Stiftelse och handlar om att 

uppmuntra sociala entreprenörer i Sverige att ”förbättra världen genom lek” (Playing for Change 

2010). Den andra intervjun var med Kristoffer Lüthi som är vice VD på Ekobanken. De ger 

huvudsakligen lån till verksamheter som skapar ett socialt, miljömässigt eller kulturellt mervärde. 

(Ekobanken 2010). Intervjuerna var semistrukturerade och frågorna som ställdes var generella om 

Socialt Entreprenörskap (se bilaga 3). 
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För att samla empirisk data till uppsatsen valde vi att utföra kvalitativa intervjuer med 

representanter från valda elbolag. Intervjuerna var semistrukturerade då vi ville vara öppna för 

fördjupande information som kunde utryckas av informanterna. Vi använde oss av en intervjuguide 

där frågorna formulerades kring tre olika teman, CSR, intressenter och ledarskap (se bilaga 2). Vi 

ville endast använda oss av personliga intervjuer men med E.ON och GodEl var detta inte möjligt. 

E.ON har inte kontor i Stockholm och då vi arbetat under en tidsbegräsning hade vi inte möjlighet 

att resa till deras kontor i Malmö. Därför blev det naturligt att använda oss av telefonintervjuer. Med 

GodEl blev vi endast erbjudna telefonintervju  

 

Vi var båda med på de personliga intervjuerna men endast en av oss hade huvudansvaret för 

frågeställningarna. På detta sätt kunde den andra göra små anteckningar samt ställa följdfrågor till 

nya ämnen som dök upp. Telefonintervjuerna utförde vi en och en då högtalarfunktionen på 

mobiltelefonen försämrade ljudkvaliteten och skulle ha försvårat intervjuerna. Det finns både 

negativa och positiva aspekter vid val av telefonintervju.  Jacobsen (2002) menar att en negativ 

aspekt kan vara att det är lättare att genomföra ett givande, öppet samtal vid besöksintervju än vid 

telefonintervju. Han poängterar dock att en positiv aspekt är att man undviker intervjuareffekten. 

Detta är då intervjuarens fysiska närvaro medverkar till att intervjuobjektet uppträder mer onormalt 

(Jacobsen 200). Vi upplevde att de personliga intervjuerna var mer avslappnade vilket medförde att 

informanterna gav utförliga svar och gärna bidrog med information utöver det som våra 

frågeställningar krävde. De personliga intervjuerna utfördes på kontor hos bolagen. Vi upplevde 

aldrig någon tidspress från personerna utan mer ett intresse att bidra till undersökningen. 

Telefonintervjuerna var svårare att genomföra då det inte var lika lätt att skapa en avslappnad 

stämning. Detta medförde att dessa intervjuer hade en tendens att bli kortare.  

 

2.4.2 SEKUNDÄR DATA 
När det gäller användning av sekundärdata valde vi att använda oss av vetenskapliga artiklar på 

olika databaser som vi hade tillgång till genom Södertörnsbibliotek. Dessa hittades främst genom 

sökningar på Google schoolar. Sökningar gjordes på ord som CSR, socialt ansvarstagande, socialt 

entreprenörskap, intressenter, ledarskapsstilar och socialt företagande bland annat samt 

kombinationer av dessa begrepp. Dessa sökningar ledde oss ofta till andra artiklar, böcker, 

organisationer och personer som på ett eller annat sätt har varit nödvändiga för att kunna genomföra 

denna undersökning. 
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Oftast användes engelska begrepp då de flesta vetenskapliga artiklar inom detta område är just på 

engelska. För att förstå ifall dessa artiklar var relevanta för vår undersökning började vi med att läsa 

de olika sammanfattningarna. För att förbereda oss inför intervjuerna läste vi de olika företagens 

presentationer på deras hemsidor.  

 

2.5 UNDERSÖKNINGENS TILLFÖRLITLIGHET 
 

2.5.1 VALIDITET 
Med validitet menar Jacobsen (2002) att empirin måste vara giltig och relevant. Han förtydligar att  

vi med detta mäter det vi önskar mäta, att det uppfattas som relevant och att det som mäts också 

gäller för fler. Begreppet delas in i intern och extern validitet. Intern validitet handlar om hur väl 

innehållet på den nominella nivån överensstämmer med innehållet på den operationella nivån 

(Andersen 1994). För att stärka den inre validiteten försökte vi se till att det fanns en stark koppling 

mellan det teoretiska materialet och våra intervjufrågor. Frågorna formulerades därför främst kring 

CSR, intressenter och ledarskap. Extern validitet handlar om hur väl resultatet överensstämmer med 

verkligheten (Andersen 1994). Då syftet är att undersöka hur representanterna ”yttrar” elbolagens 

ansvarstagande utifrån en kvalitativ metod går det inte att dra generella slutsatser. Detta innebär 

också att undersökningen inte är objektive då den tittar på enskilda elbolag utifrån deras perspektiv. 

Dock bidrar undersökningen till en ökad förståelse om ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

ansvarstagande i dessa elbolag.  

2.5.2 RELIABILITET 
Med reliabilitet menas att empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig (Jacobsen 2002). I denna 

undersökning har alla intervjuer spelats in för att säkerhetsställa att all rådata registrerats. För att 

spela in använde vi oss av en mobiltelefon. Vid de personliga intervjuerna var ljudkvaliteten bra och 

det var lätt att höra det som sagts. Vid telefonintervjuerna stötte vi på problem med mobilen då 

ljudkvaliteten var dålig med högtalarfunktion. Telefonintervjuerna utförde vi därför en och en vilket 

medförde god kvalitet förutom vid telefonintervjun med Göran Tillberg som vi tror var på resande 

fot. Detta innebar att stora delar av intervjun inte gick att transkribera då det var omöjligt att höra 

vad som sagts. Alla övriga intervjuer i undersökningen har transkriberats för att öka tillförlitligheten 

och för att underlätta vår analys av den information som framgick. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

I detta kapitel beskrivs först begreppen Corporate Social Responsibility och Socialt 

Entreprenörskap. Sedan skildras intressentteorin följt av en beskrivning av ledarskapsstilar genom 

path-goal teorin.  

 

3.1 CSR 
 

3.1.1 CARROLLS CSR PYRAMID 
År 1991 skapade Carroll den kända CSR pyramiden med den ekonomiska kategorin som bas följt 

av de legala, etiska och filantropiska kategorierna. Han sammanfattar pyramiden med påståendet 

”The CSR firm should strive to make a profit, obey the law, be ethical, and be a good corporate 

citizen” (Carroll 1991, s. 43).   

 

 

 

Figur 1: The pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward Moral Management of Organizational Stakeholders  

(Carroll 1991, s. 228) 

 

Det grundläggande ansvaret är det ekonomiska. Carroll förklarar att affärsverksamheten alltid har 

varit den grundläggande ekonomiska enheten i samhället. Dess främsta roll var att producera varor 

och tjänster som konsumenterna behövde och ville ha samt göra en acceptabel vinst. Detta har 
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utvecklats till att handla om vinstmaximering och därmed har alla andra ansvar baserats på det 

ekonomiska. Företag förväntas nå sina ekonomiska mål inom lagens ramverk. Samhället förväntar 

sig att affärsverksamheter lyder de lagar och regleringar som offentliggjorts av staten och lokala 

styrelser. Därför är det legala ansvaret skildrat som nästa lager i pyramiden (Carroll 1991). 

Etiska ansvarstaganden omfattar alla de aktiviteter och utföranden som är förväntade eller förbjudna 

av samhällets medborgare även om de inte står skrivna i lag. Carroll beskriver att ”ethical 

responsibilities embody those standards, norms, or expectations that reflect a concern for what 

consumers, employees, shareholders, and the community regard as fair, just, or in keeping with the 

respect or protection of stakeholders’ moral rights” (Carroll 1991, s. 228). Filantropiskt 

ansvarstagande handlar om att företag ägnar sig åt handlingar eller program för att främja mänsklig 

välfärd eller goodwill. Detta ansvar är frivilligt från företagets sida trots att det alltid finns 

förväntningar av samhället att de ska agera på ett visst sätt. Carroll (1991) poängterar att alla 

kategorier bör uppfyllas samtidigt och inte steg för steg. Alla kategorier är beroende av varandra för 

att nå ett framgångsrikt resultat (Carroll 1991). Pyramiden har även kopplats till olika intressenter. 

Carroll (2003) förklarar att varje kategori adresserar olika intressenter beroende på varierande 

prioriteter. Det ekonomiska ansvaret påverkar ägare och anställda till störst del, det legala ansvaret 

är viktigast för ägare men även anställda och konsumenter. Det etiska ansvaret påverkar alla 

intressenter men mest konsumenter och anställda. Det filantropiska ansvaret påverkar mest 

samhället (Carroll 2003).  

 

3.1.2 TRE-DOMÄN MODELLEN 

Schwartz och Carroll (2003) kritiserar pyramiden på två punkter. Dels för att den kan uppfattas som 

en hierarki av CSR kategorier dels för att en pyramid inte kan fånga den överlappande naturen av 

CSR kategorierna.  Dessutom anser författarna att en filantropisk kategori kan vara förvirrande då 

denna handlar mer om ett frivilligt agerande än om ett ansvar. Schwartz och Carroll (2003) föreslår 

en ny modell där en sådan kategori innefattas i de etiska eller ekonomiska ansvarstagandena. 

Genom att använda sig av ett Venndiagram framställs ingen av de tre kategorierna som viktigare än 

någon annan  (Schwatz och Carrol 2003). Nedan presenteras ”The three-domain model” av CSR. 
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Figur 2: The Three-Domain Model of Corporate Social Responsibility (Schwartz och Carroll 2003, s. 509). 

 

Det viktigaste med denna modell är att de tre domänerna beskrivs med hjälp av ett Venndiagram 

vilket belyser deras överlappande.  Detta resulterar i sju kategorier där CSR kan framställas, 

analyseras och illustreras. Den idealiska överlappningen finns i mitten av modellen där ekonomiska, 

legala och etiska ansvarstaganden uppfylls samtidigt.  (Schwartz och Carroll 2003). 

 

Den ekonomiska domänen omfattar de aktiviteter som är ämnade att ha antingen en direkt eller 

indirekt positiv ekonomisk effekt på företaget i fråga. Här handlar det om att i) maximera vinsten 

och/eller ii) maximera aktievärdet. Exempel på direkta ekonomiska aktiviteter inkluderar aktiviteter 

som ämnas öka försäljning eller undvika rättstvister. Exempel på indirekta ekonomiska aktiviteter 

inkluderar aktiviteter som är designade för att förbättra moralen bland de anställda eller förbättra 

företagets offentliga image (Schwartz och Carroll 2003). Den legala kategorin av CSR angår 

företagets lyhördhet gällande de legala förväntade mandaten och förväntningar som finns i 

samhället. I denna kontext kan det handla om 1) medgörlighet (compliance), 2) undvikande av 

tvistemål (avoidance of civil litigation) och 3) förväntan av lagen (anticipation of the law) 

(Schwartz och Carroll 2003, s. 509). Den etiska domänen handlar om vad som förväntas av den 

allmänna befolkningen samt relevanta intressenter gällande företagets etiska ansvarstaganden. 

Denna domän inkluderar lyhördhet mot både lokala och globala etiska befallanden (Schwartz och 

Carroll 2003). 
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3.2 SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP 
Anledningen till att socialt entreprenörskap har fått så mycket uppmärksamhet på senare tid är att 

det ses som ett nytt och innovativt sätt att lösa sociala problem (Nicholls 2008).  

 

3.2.1 DESS BESTÅNDSDELAR 
Författarna i boken Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Change delar upp 

begreppet socialt entreprenörskap i tre beståndsdelar för att bättre förstå dess dimensioner (Nicholls 

2008).  Dessa tre beståndsdelar är: socialitet, marknadsorientering och innovation. Nedan 

förtydligas detta med en figur följt av en vidare förklaring om varje del.  

 

Figur 2. Dimensions of social entrepreneurship (Nicholls 2008, s. 103) 

 

Socialitet 

Vilka objektiv kan rättmättigt kalla sig sociala och till vilken grad kan en given organisation 

verkligen nå dessa objektiv? Dessa är två av frågorna som författarna ställer med tanke på socialt 

entreprenörskap. Vår förmåga att kalla en organisation ett exempel på socialt entreprenörskap 

förutsätter underförstått förmågan att fastställa om en given organisation har legitima objektiv och 

om den kan göra operationella bidrag mot dessa mål (Nicholls och Cho 2008). Socialitet handlar om 

utsträckningen i vilken en organisation avsiktligt och effektivt utövar främjandet av sociala mål. 

Detta är en kritisk men problematisk dimension för att skilja satsningar av sociala entreprenörer från 

andra organisationer. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att vad som är sociala objektiv också 
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kan skilja sig. Detta kallar författarna social heterogenitet och förklarar att ”heterogeneity of 

interests means that social is not simply a descriptive category; rather, it inevitably raises political 

and normative questions about whose interests are being furthered, and at whose expense” 

(Nicholls 2008, s. 106). Därför är det viktigt att undersöka vilka motiv som finns bakom de sociala 

mål organisationer väljer att sträva mot. 

 

Marknadsorientering 

Marknadsorientering är den andra beståndsdelen som differentierar satsningar av sociala 

entreprenörer från andra typer av sociala organisationer. Med marknadsorientering menar 

författarna ”the dimension of entrepreneurship that entails rationalizing strategic operations in 

response to exogenous variables traditionally conceived as competitive market pressures” (Nicholls 

och Cho 2008, s. 107). Författarna betonar att sociala entreprenörer erkänner värdet av en 

marknadsorientering som ger företräde till det mest effektiva utnyttjandet av resurser för att nå 

sociala mål.  

 

Innovation 

Innovation är den tredje största utmärkande beståndsdelen av socialt entreprenörskap. Att se 

entreprenörskap som innovation antyder att ”the disruptive creation of new models and techniques 

is a critical driver of social change” (Nicholls och Cho 2008, s. 109). Innovation är viktigt för att 

driva på sociala förändringar i samhället. Författarna betonar att sociala entreprenörer står i en 

dynamisk relation till de sociala sammanhang som skapar dem och vilka de försöker påverka genom 

nya beteenden.  

 

3.2.2 SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAG 
Socialt entreprenörskap gäller inte endast den sociala sektorn utan kan även tillämpas i företag.  De 

företag som söker kraftfullare sätt att handskas med CSR kan anlita en form av socialt 

entreprenörskap vilket Austin, Herman, Reficco och Wei- Skillern (2008, s. 169)  kallar ”Corporate 

Social Entrepreneurship” (CSE). De definierar konceptet som  

 

The process of extending the firm’s domain of competence and corresponding 

opportunity set through innovative leveraging of resources, both within and outside its 

direct control, aimed at the simultaneous creation of economic and social value 

(Austin et al 2008, s. 170).  
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Företag ska drivas med målsättningen att skapa ekonomiskt och socialt värde genom externa och 

interna resurser. Det handlar därför inte om en frivillig handling utan om en konsekvent integrering 

av de sociala målen med de ekonomiska. Det viktiga här är att resurser används på innovativa sätt 

som ligger både inom och utanför företagets kontroll. Austin, Herman, Reficco och Wei- Skillern 

ger två förklaringar till varför företag väljer att investera i socialt entreprenörskap. Det ena är push 

faktorer och det andra är pull faktorer (Austin et al 2008, s. 170). Push faktorer har en tvingande 

effekt på företag. Här handlar det om riskhantering och att undvika skadliga konsekvenser. En stark 

kraft i hänsyn till detta är förändrade förväntningar bland allmänheten i stort och bland nyckel 

intressenter såsom konsumenter, anställda och samhällen.  Dessa grupper utrycker känslor som 

kräver en aktivare roll av företagen att lösa sociala problem utöver deras traditionella roll att 

producera varor och tjänster. Pull faktorer består av positiva incitament genom att de framställer 

möjligheter för värdeskapande. Den grundläggande föreställningen om Corporate Social 

Entrepreneurship (CSE) är att socialt värdeskapande skapar värde för affärsverksamheten. Precis 

som konsumenter kan straffa företag så kan de också belöna företag. Ett företags sociala åtagande är 

också viktigt när det gäller beslutsfattande av samhällen, framtida anställda och potentiella 

investerare. Precis som dessa intressenter kan låta bli att stödja företag som inte tar sitt sociala 

ansvar kan de också belöna de företag som är handlingskraftiga i dessa frågor. Dessa faktorer är 

därför ett incitament till fortsatt socialt värdeskapande (Austin et al 2008).   

Författarna (Austin et al 2008) förklarar att för att ett företag ska kunna ta sitt sociala engagemang 

till nästa nivå så måste de tänka om och forma om sig själva. De måste utnyttja varje individs 

kreativitet för att kunna klara utmaningen.  Förslag ges inom fyra områden: ledarskap, strategi, 

strukturer och system  

 

Ledarskap 

Författarna (Austin et al 2008) förklarar att stora förändringar inte sker i företag utan ett starkt 

ledarskap. De beskriver tre viktiga dimensioner. Den första är vision. Ledaren måste kunna 

föreställa sig ett företag där de sociala dimensionerna är en central och nödvändig del av företagets 

existens. Den andra är legitimering. Ledaren måste skapa en intern miljö som signalerar 

lämpligheten och önskvärdheten av CSE processen. Den tredje är självbestämmande makt 

(empowerment). Ledaren måste möjliggöra för andra ledare och beslutsfattare i företaget att skapa 

och utföra processen. Detta innebär ”allocating human and financial resources to establish a cadre 

of corporate social entrepreneurs who will have the capacity to realize important change” (Austin 
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et al 2008, s. 176). En stomme av socialt entreprenörskap skapas i företaget som möjliggör viktiga 

förändringar.  

 

Strategi 

Enligt författarna (Austin et al 2008) finns det tre strategiska huvudelement för CSE. Det första är 

kopplingen mellan det sociala och affärsmässiga (alignment). Dessa två dimensioner måste vara på 

samma nivå i ett företags strategi. Kopplingen bör vara så stark som möjligt för att skapa socialt 

värde och ökade fördelar för affärsverksamheten. Det andra strategiska elementet handlar om att 

utnyttja kärnkompetenser (leveraging core competencies). Fokus ligger på att upptäcka kreativa sätt 

att mobilisera och utnyttja nyckeltillgångar i företaget såsom teknologi, talang, image, infrastruktur 

och kommunikation. Detta är för att skapa ökat ekonomiskt och socialt värde. Det tredje strategiska 

elementet är att hitta kompanjoner (partnering). Att skapa allianser med andra företag är en särskild 

kraftfull form av entreprenörskap. Samarbeten möjliggör för företag att få tillträde till nya och 

annorlunda resurser och kunskaper utöver sina egna. 

 

Strukturer 

Den sociala entreprenören måste skapa innovativa organisatoriska former inom företaget för att nå 

nya sociala dimensioner (Austin et al 2008). I organisationen bör företagets sociala åtaganden 

fördjupas samtidigt som de sprids genom hela verksamheten. Social handling måste integreras med 

resten av affärsverksamheten. Att finna nya sätt att samarbeta mellan departementen är kritiskt 

samtidigt som den socialt entreprenöriella dimensionen ska integreras med den dagliga 

verksamheten (Austin et al 2008). 

 

System  

Det måste finnas system som stärker inlärandet av processen samt möjliggör för dess effektiva 

utförande (Austin et al 2008). Tre delar beskrivs som särskilt relevanta. Den första är en 

beslutsfattande process som integrerar hänsynstagandet av ekonomiskt och socialt värdeskapande. 

De sociala dimensionerna måste vara invävda i företagets dagliga verksamhet. Den andra delen är 

ett sätt att mäta inlärning och verkställande samt ledningssystem. Det måste finnas mål som ledare 

hålls ansvariga för samt inlärningsverktyg som hjälper dem att bättre prestera det målen kräver. Den 

tredje delen är en effektiv ekonomisk och social värdeskapande kommunikations process. CSE 

måste se till att företagets sociala handling och påverkan meddelas till interna och externa 

intressenter (Austin et al 2008). 
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3.3  INTRESSENTTEORIN 
Företagens ansvar har idag blivit en större och mer komplex fråga när det gäller att handskas med 

intressenter.  

 

Gone are the ”good old days” of worrying only about taking products and service to 

market, and gone is the usefulness of management theories which concentrate on 

efficiency and effectiveness within this product-market framework (Freeman 1984, s. 

4).  

 

Detta innebär att företagen inte endast kan fokusera på produktions och service effektivitet. Den 

föränderliga miljö som företagen befinner sig i idag kräver att företagen anpassar sig till de 

förutsättningar som olika situationer kräver. Freeman anser att ”we are in need of new concepts, 

new ‘conceptual filing systems’ which reorient our way of looking at the world to encompass 

present and future changes” (Freeman 1984, s. 7).  Förändringar för företagen som skett under 

senare tid är både interna och externa, vilket innebär att ett nytt sätt att hantera dessa förändringar 

måste utvecklas. Freeman uttryckte det som ”what is necessary is the development of a theory, or 

picture, of the world which allows us to manage these changes more effectively, we need a new 

filling system” (Freeman 1984, s. 8). Dessa förändringar kommer att presenter enligt Edward 

Freemans bok Strategic Management. 

 

3.3.1 INTERNA FÖRÄNDRINGAR 
Enligt Freeman (1984) är de interna förändringarna som företag måste ta hänsyn till kunder, 

anställda, aktieägare och leverantörer. 

 

Kunder 

Kunderna idag är mer globala, marknaden har blivit större och detta medför att potentiella kunder 

från olika områden ställer olika krav gentemot produkten eller tjänsten (ibid.). 

 

Anställda 

Förändringarna i relationerna med de anställda har varierat under tiden, den nya generationen av 

anställda ställer nya krav samt står för andra intressen i företaget (ibid.). De anställda kan även vara 

kunder, aktieägare eller tillhöra en intresse grupp. Därför är det viktigt för företaget att vårda dessa 

intressenter. 



19 

 

 

Ägare 

Genom aktiemarknaden kan idag i princip vem som helst äga aktier i företag, det finns små som 

stora aktörer i aktiemarknaden, alla dessa intressenter har olika mål vid köp av aktier, några vill ha 

en snabb avkastning medan andra satsar på en långsiktig strategi (ibid.). Här är det företagets ansvar 

att svara inför sina aktieägare. 

 

Leverantörer 

Leverantörer finns idag praktiskt taget överallt i världen. Därför måste producenter hålla sig till 

större marknader, vilket medför att företag måste anpassa sig till internationella lagar och regler för 

att handla med dessa länder (ibid.). 

 

3.3.2 EXTERNA FÖRÄNDRINGAR 
De externa förändringar som nämns är olika externa faktorer som påverkar företagen. Freeman 

förklarar att: 

 

External change is the emergence of new groups, events and issues which cannot be 

readily understood within the framework of an existing model or theory. It represents 

the need for new file folders in our conceptual system, and eventually for a whole new 

filing system” (Freeman 1984 s. 11-12). 

 

De externa förändringar som företag bör ta hänsyn till är staten, konkurrenter, förespråkare för 

konsumenter, miljöaktivister, intressegrupper och media (ibid.). 

 

Staten 

Statens inverkan i företagen har många delar. Här regleras bland annat olika lagar, skatter, regler 

och handelsavtal som påverkar företaget direkt eller indirekt (ibid.). 

 

Konkurrenter 

Konkurrenter finns idag inte endast i det egna landet som företaget verkar i utan även globalt. I alla 

stora branscher existerar global konkurrens där företag måste förhålla sig till olika spelregler. 

Företagen måste ha en förmåga att lära sig förstå hur olika kulturer fungerar från grunden, lära sig 

kommunicera på olika språk och förstå andra livsstilar. Här har företagen en utmaning för att 

eventuellt kunna komma in i nya marknader (Freeman 1984). 
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Förespråkare för Konsumenter 

Konsumenterna idag har gemensamt fått en större makt över vad företagen producerar, marknadsför 

och säljer (Freeman 1984). Förespråkare för konsumenter kan via olika kanaler och verktyg som 

media till exempel styra och ställa krav. Företagen måste här försöka ha en levande dialog med alla 

dessa intressenter för att strukturera sitt eget arbete (ibid). 

 

Miljörörelser 

Tanken att konsumtion, teknik och utveckling i samhället endast är positivt för utvecklingen av 

samhället har förändrats med åren (ibid.). Miljörörelser har länge kämpat mot förstörelsen av vår 

jord. På senare år har intensiteten av dessa organisationer ökat samt fått en större påverkan i 

samhället samtidigt som de sätter företag i en situation där dessa frågor inte längre kan åsidosättas 

(ibid.). 

 

Intressegrupper 

Enligt Freeman (ibid.) representerar intressegrupper i samhället olika kategorier. Det kan vara 

sociala intressegrupper, religiösa, politiska och som tidigare nämnt miljörörelser. Det mer 

transparenta samhället som vi lever i ställer högre krav på företagen. Här menas det att ”changes in 

modern communications technology and the financing of elections makes it especially important for 

managers to be aware of the agendas of interest groups” (Freeman 1984, s. 21). Ledare måste vara 

lyhörda gentemot olika intressegrupper. 

 

Media 

Ingen organisation eller företag vill bli utpekade för att ha gjort fel i media. Här har företagen få 

resurser att försvara sig själva med (ibid.). Teknologin för masskommunikation har ändrat 

förutsättningarna för företagen att presentera sig själva, men det har även skapat en transparens som 

ger alla intressenter insyn i företagen. Denna nya masskommunikationens teknologi har skapat 

förändrade förutsättningar för företag och nya utmaningar för att lyckas i de omgivningar de 

befinner sig i (ibid.). 
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3.3.3 INTRESSENT KONCEPTET 
Nedan presenteras en modell av de berörda intressenter som berör företag enligt Freeman (1984). 

Han definierar konceptet som ”Any group or individual who can affect or is affected by the 

achievement of the firm´s objectives” (Freeman 1984, s. 25).   

 

 

Figur 3. Stakeholder View of Firm (Freeman 1986, s. 25) 

 

3.4 LEDARSKAPSSTILAR 
För att driva ett företag framåt krävs att värde skapas för ägare, anställda, kunder och andra 

intressenter.  Genom att skapa värde för sina intressenter blir företagen mer konkurrenskraftiga på 

marknaden (Cohan 2003). Hur ett företag styrs eller leds är viktigt att ha i åtanke då värden inom 

företagen ska undersökas.  Ledarens personliga värderingar kan vara en av de avgörande faktorerna 

för hur makt är utövad eller begränsad (Hughes 2009).   

 

Mary Parker Follett (1941) var den första kvinnan som fick publicera en bok om management, 

Dynamic Administration. I den argumenterar hon för att organisationer, liksom samhällen, kan ses 

som lokala sociala system bestående av nätverk av grupper. Hon trodde på fullständigt samarbete 

mellan de anställda och organisationsledningen, och sökte få dem att villigt göra sina olika 

värderingar förenliga med varandra. För henne var begreppet makt av central betydelse och hon 
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ansåg att den inte behövde vara auktoritär utan kunde demokratiseras (Clegg, Kornberger & Pitsis 

2007).  

 

Hur dagens ledare använder sin makt beror på deras ledarskapsstil. Därför är det så viktigt att förstå 

den roll som ledare har i formandet av samhället och dess organisationer. Kontingensteorier är 

enligt vissa ett nytt sätt att se på ledarskap (Clegg, Kornberger & Pitsis 2007). Till grund för 

teorierna ligger föreställningen att ledarskap handlar om att kunna anpassa sig till och vara flexibel i 

förhållande till situationer och kontexter som ständigt förändras. Här anses ledareeffektivitet vara 

mindre beroende av medfödda egenskaper eller observerbara beteendestilar och mer beroende av 

ledningskontexten, till exempel arbetets natur, den inre arbetsmiljön och den yttre ekonomiska och 

sociala omgivningen (ibid.). Path-goal teorin av Robert House är en av de mest studerade 

kontingensteorierna. 

 

3.4.1 PATH-GOAL TEORIN 
Enligt teorin är ledare effektiva på grund av deras inverkan på underordnades motivation, förmåga 

att prestera effektivt och tillfredsställelse. Teorin kallas Path-goal eftersom dess största intresse är 

hur ledare påverkar underordnades uppfattning av sina arbetsmål, personliga mål och vägar till 

måluppfyllelse (House & Mitchell 1986). Ledare har därför en stor påverkan på sina underordnade 

och på hur de presterar i sitt arbete.  

 

The essential notion underlying the path-goal theory is that individuals in positions of 

authority, superiors, will be effective to the extent that they complement the 

environment in which their subordinates work by providing the necessary cognitive 

clarifications to ensure that subordinates expect that they can attain work goals and 

that they will experience intrinsic satisfaction and receive valen rewards as a result of 

work goal attainment. (House 1996, s. 326). 

 

Ledare ska förse sina medarbetare med stöd för att kunna nå sina mål. De anställda måste inse att de 

kan tillfredsställa sina behov och förväntningar genom att utföra sina jobb väl (Clegg, Kornberger 

& Pitsis 2007). De oberoende variablerna i teorin är ledares beteenden. House och Mitchell 

definierade fyra former av beteenden 1974 som sen kompletterades med två till av House 1996.  
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Styrande  

Här är beteendet riktat mot att förse underordnade med psykologiska strukturer: se till att de vet vad 

de förväntas göra, schemalägga och koordinera arbete, ge särskild vägledning och förtydliga 

riktlinjer, regler och procedurer (House 1996). Det handlar med andra ord om att se till att 

underordnade har de rätta medlen för att uppnå de mål som finns. Ledare använder belöningar, 

disciplin och straff och är för det mest uppgiftsinriktade (Clegg, Kornberger & Pitsis 2007). 

 

Stödjande 

Här är beteendet riktat mot uppfyllandet av de underordnades behov och preferenser. Ledare visar 

ett intresse för underordnades välfärd och skapar en vänlig och psykologiskt stödjande arbetsmiljö 

(House & Mitchell 1986). 

 

Deltagande 

Ledarskapet karakteriseras av en ledare som konsulterar med underordnade, ber om deras förslag 

och överväger deras förslag innan ett beslut tas (ibid.).  Personalen uppmuntras med andra ord att ta 

del i beslutsfattandet. 

 

Prestationsinriktad 

Ledaren sätter utmanande mål, förväntar sig att de underordnade ska prestera på högsta nivån, söker 

kontinuerligt förbättringar i utförande och visar en hög grad av självförtroende så att de 

underordnade ska åta sig ansvar, anstränga sig och klara de utmanande målen (ibid.). Ledaren 

förväntar sig att de underordnade ska göra sitt bästa. 

 

Nätverksarbetande 

Den nätverksarbetande ledaren vet hur man ska spela det politiska maktspelet för att få resurser, 

uppnå mål, och skapa och bevara positiva relationer med inflytelserika parter. Ledaren måste kunna 

presentera sin arbetsgrupp på ett fördelaktigt sätt och kommunicera dess arbete ut till andra delar av 

organisationen av vilken gruppen är en del. Desto mer en ledare nätverkar desto större chans finns 

det att få tillgång till resurser (House 1996).
 
 

 

Värdebaserad 

Här utmärks ledarens stil av en artikulering av en vision om en bättre framtid för efterföljare. 

Visionen ska gå före allt annat och ledaren uppvisar ett starkt engagemang för att driva 

verksamheten med denna i sikte.  Dessutom uppvisar ledaren ett förtroende i att visionen kommer 
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att uppnås vilket stärker underordnades tro i det verksamheten drivs mot. Personliga och 

organisatoriska risker tas även i uppfyllandet av visionen och ledaren kommunicerar ut sina höga 

förväntningar så att efterföljare också drivs av visionen. Värden betonas som byggstenar i visionen 

(ibid.). 
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4. PRESENTATION AV FÖRETAG 
 
 

Nedan presenteras kort de undersökta bolagen utifrån information som hämtats från deras 

hemsidor. Slutligen presenteras de övriga aktörer som ingick i uppsatsens förundersökning. 

4.1 TELGE ENERGI 
Telge Energi är ett oberoende elhandelsbolag, vilket innebär att de själva köper in elen på den 

nordiska elbörsen NordPool. Företaget köper och säljer endast ”ren el” vilket är ursprungsmärkt el 

från vind- och vattenkraft. De ingår i Telgekoncernen som ägs av Södertälje kommun. År 2009 

omsatte Telge Energi 1.3 miljarder kronor och hade 60 anställda.  Bolaget har nyligen köpt ett 

vindkraftverk av O2 som kommer att byggas under 2010 och börja producera el under första 

kvartalet 2011. Under förra året ökade efterfrågan kraftigt på vindkraft och idag har Telge Energi  

25 000 kunder som valt att köpa 100% vindkraft (Telge Energi 2010). 

 

Intervjupersoner: 

Alarik von Hofsten, vice VD för Telgekoncernen.  

Gunnar Hanson, miljöchef på Telgekoncernen.  

 

4.2 E.ON 
E.ON Sverige ingår sedan maj 2001 i den tyska E.ON-koncernen som är världens största privatägda 

energibolag. Företaget ägs av försäkringsbolag, banker, finansbolag, fonder och privatpersoner. 

Dess vision är att bli världens ledande företag inom el och gas. E.ON Sverige omsatte 2009 cirka 36 

miljarder kronor och har cirka 6 000 medarbetare som arbetar med el, naturgas, gasol, värme, kyla 

samt energi ur avfall. E.ON Sverige integrerar miljö- och hållbarhetsfrågor i affärsverksamheten. I 

Sverige ska ca 19 miljarder kronor satsas mellan 2006-2013 på kunderna, leveranssäkerheten och miljön. 

I genomsnitt blir detta ca 2,7 miljarder kronor per år  (E.ON 2010). 

 

Intervjupersoner: 

Hanna Berko, Corporate Responsibility Analyst E.ON Sverige. Ansvarar även för E.ON:s 

samhällssociala projekt Energi för barn.  

Therese Jönmark, Head of Executive HR and Talent Management, E.ON Nordic. 

Göran Tillberg, Head of Innovation and Environment E.ON Sverige. 
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4.3 O2 
O2 grundades år 2005 men dess projekteringsverksamhet sträcker sig tillbaka till 1991. Företaget 

jobbar i dagsläget enbart med vindkraft och deltar i alla moment, från vindmätningen till 

uppförandet av vindkraftverken och produktionen av elen. De står bakom cirka en femtedel av de 

vindkraftverk som finns i Sverige idag och erbjuder elförbrukare möjlighet att äga egen 

vindkraftproduktion i form av andelar eller hela verk. Företagets affärsidé är att utveckla, äga och 

sälja vindkraft. Visionen är “ett grönt samhälle i tillväxt”. År 2009 omsatte O2 ca 40 miljoner 

kronor. O2 kommer bygga 100 stycken vindsnurror 2010. Denna utbyggnad kommer innebära att  

Sveriges vindkraftskapacitet ökar med 20%. Detta är den största privata satsningen och kommer att 

kosta 2,4 miljarder kronor vilket finansieras av Swedbank, SEB och DNB (O2 2010). 

 

Intervjuperson: 

Linda Magnusson, VD för O2 Vindel.  

 

4.4 GODEL     
GodEl ägs av stiftelsen Good Cause och är ett elbolag som drivs helt utan privata vinstintressen. De 

har som främsta mål att ge sin totala vinst till välgörenhetsorganisationer som kunderna får vara 

med och välja. Idag har företaget 90 000 kunder och har hittills skänkt 6,2 miljoner kronor till olika 

biståndsorganisationer. De organisationer som GodEl samarbetar med är SOS-Barnbyar, Stockholm 

Stadsmission, Rädda Barnen, Läkare Utan Gränser, Naturskyddsföreningen och Hand In Hand. År 

2009 omsatte företaget 328 miljoner kronor och delade ut 3, 5 miljoner kronor till välgörenhet. Den 

20 maj 2010 skänkte bolaget ytterligare 3,5 miljoner kronor till välgörenhet (GodEl 2010). 

 

Intervjuperson: 

Mikael Franzén, HR ansvarig. 

 

 

 

 

 

 

http://www.o2.se/Default.aspx?id=173
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4.5 ÖVRIGA AKTÖRER: 
 

4.5.1 PLAYING FOR CHANGE   
Playing for Change stödjer sociala entreprenörer med en innovativ idé som kan förbättra världen 

genom lek, lekfullhet eller genom att undanröja hinder för lek. Under januari och februari 2010 

letade de högt och lågt efter Sveriges bästa sociala entreprenörer. Juryn som bestod av entreprenörer 

från Kinnevikgruppen valde Sveriges åtta bästa sociala entreprenörer. Dessa får lönefinansiering 

under ett-tre år samt stöd från några av Kinnevikgruppens bästa medarbetare. Deltagarna får 

tillgång till expertis inom affärsutveckling, marknadsföring, juridik och kommunikation. Hugo 

Stenbecks Stiftelse står för lönefinansieringen till Playing for Changes sociala entreprenörer. 

Stiftelsen grundades 1963 och har sedan dess stöttat sociala projekt i Sverige. (Playing for Change 

2010). 

 

Intervjuperson: 

Marlena Claesson, Project administrator. 

 

4.5.2 EKOBANKEN 
Ekobanken är en etisk bank som är öppen för alla som vill vara med och främja människors 

möjlighet att ta fria initiativ. De lånar främst ut till verksamheter som är idéburna, tillhör den sociala 

ekonomin eller har ekologiska mål. Företaget är en medlemsbank och ägs av ca 1 300 medlemmar. 

Grundinsatsen är 1.000 kr där investeringen både ger en ekonomisk och ideell avkastning.  Banken 

vill öka medvetenheten om den enskildes ansvar och möjligheter i samband med pengars kraft i 

samhället. Både inflytande och ansvar för samhällets utveckling stimuleras genom att kunder och 

medlemmar kan påverka inriktningen av bankens utlåning. Banken anser att en hållbar utveckling 

innehåller sådan tillväxt som inte skadar jorden, samhället eller den enskilda människan, nu och i 

framtiden. (Ekobanken 2010). 

 

Intervjuperson: 

Kristoffer Lüthi, vice VD. 
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5. EMPIRI OCH ANALYS 
 
I detta kapitel redogörs först för den empiri som samlades från förundersökningen med Marlene 

Claesson och Kristoffer Lüthi. Därefter redovisas den empiri vi samlat in under de intervjuer som 

genomförts med representanter från elbolagen. Denna information kommer att redovisas indelat i 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande samt följas av en tillhörande analys. 

 

5.1 FÖRUNDERSÖKNNING OM SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP  
Marlena Claesson är Projects Administrator för satsningen Playing for Change som drivs av Hugo 

Stenbecks Stiftelsen. Stiftelsens huvuduppdrag är att jobba med socialt entreprenörskap. Vikten av 

detta beskrivs genom att sociala entreprenörer kan identifiera nya problem eller hitta nya lösningar 

till befintliga problem samt lyfta fram frågor som andra inte ser eller vågar ta tag i. På det sättet 

påverkas andra makthavare. Claesson
1
 berättar att förhoppningen är att Playing for Change ska 

resultera i ett utbyte av kunskap och att ”kreativitet kommer att spilla över åt båda hållen”. Hon 

förklarar att Kinnevik anser själva att de kommer att bli bättre affärsmän och kvinnor genom den 

här satsningen. För Kinnevik är Playing for Change en del av CSR arbetet men för stiftelsen är det 

en del av kärnverksamheten. Detta är också skillnaden mellan socialt entreprenörskap och CSR. 

Claesson förklarar att det första har sociala mål som huvudsyfte samtidigt som det senare kan finnas 

vid sidan om helheten eller bara vara en liten del av det. Hon menar att det viktigaste är att sociala 

mål driver sociala entreprenörer men att det ekonomiska målet används som ett verktyg för att se till 

att affärsidén är hållbar.  

 

Claesson berättar att en annan viktig aspekt av socialt entreprenörskap är att de hämtar delar från 

den offentliga, ideella och privata sektorn. På det sättet menar hon kan de ses som normbrytande 

och en anledning till att sociala entreprenörer är bra på att integrera samhället då de kan glida 

mellan olika sektorer. Hon förklarar att de kan använda bra idéer från den ideella sektorn samtidigt 

som affärsmannaskapet används för det praktiska utförandet.  

 

Hugo Stenbecks Stiftelsen tror att socialt entreprenörskap kommer växa och bli mycket större vilket 

kommer att kännas som ett alternativ till den ideella världen enligt Claesson. Med detta menar hon 

inte att det inte kommer finnas ideella organisationer utan att ”det kommer finnas andra sätt att 

                                                             
1
 Marlena Claesson, Projects administrator Playing for Change, intervju den 3 maj 2010. 
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bedriva dem frågorna och att företag som tar sig an detta kan ses som ett positivt komplement till 

den ideella sektorn”.  Socialt entreprenörskap anses växa i framtiden och bli avgörande för att 

bygga en hållbarare framtid.  

 

Kristoffer Lüthi är vice VD på Ekobanken. Lüthi
2
 förklarar att banken huvudsakligen ger lån till 

verksamheter som skapar ett socialt, miljömässigt eller kulturellt mervärde. Han berättar att idén 

kom från Tyskland ”där man i början av 1960- talet provade sätt att jobba med pengar på ett mera 

medvetet sätt”. Det viktiga för Ekobanken är bland annat att ”öka medvetandegraden om hur vi 

förhåller oss till mat, vår jord, hur vi framstället kläder samt hur arbetsförhållanden ser ut i tredje 

världen” förklarar Lüthi. Han säger ytterligare att ”att detta bedrivs inom pengarnas område känns 

helt naturligt”. Företaget har konkreta tillväxtmål som handlar om att växa, som de har gjort nu, 

från 15-20 procent om året och ha ett positivt resultat hela tiden. Detta drivs vid sidan om målet att 

världen ska bli mer ekologisk, social och kulturell i vid bemärkelse. Med detta menar Lüthi att 

banken vill skapa ett fritt kulturellt skapande och socialt liv som ger mening och utrymme. 

Dessutom fokuseras det på ”människors lika värde och en produktion av varor och tjänster som 

svarar för människors behov och naturens förutsättningar”. Lüthi förklarar att banken publicerar all 

utlåning. Detta för att de måste våga stå för de utlåningar de gör så att kunderna och insättarna i 

banken ska tycka att pengarna gör någonting bra, detta beskrivs som bankens ultimata kriterier.  

 

Lüthi berättar att det som utmärker sociala entreprenörer är att de kombinerar hållbar utveckling 

med att göra affärer ”utan att det sker på bekostnad av människor och natur”. Dessutom ser de till 

att integrera olika intressenter genom att prata om vad de gör, vilken typ av verksamhet de bedriver 

och på vilket sätt de bedriver sin verksamhet. Det viktiga är att ta sig tid för att förstå de människor 

som arbetar och att låta sig inspireras av dem.  

 

Lüthi är tydlig med att trots att banken drivs av att världen ska bli mer ekologisk, social och 

kulturell så måste den också vara ekonomisk hållbar för att att kunna överleva. CSR inom 

Ekobanken är inte någonting man lägger på i efterhand utan det är kärnan i själva verksamheten. 

Lüthi tillägger att problemet med CSR är att ”det har blivit en storföretagsterm där dessa stora 

företag försöker arbeta med dessa frågor utan att det är en del av kärnverksamheten”.   

 
                                                             
2
 Kristoffer Lüthi, vice VD Ekobanken, telefonintervju den 3 maj 2010. 
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5.2 EKONOMISKT ANSVARSTAGANDE  
 

5.2.1TELGE ENERGI 
Alarik von Hoffsten

3
 förklarar att Telge Energi har fyra mål som bolaget strävar mot, dem ska 

tillhandahålla tjänster som är till nytta och nöje för Södertäljeborna, de ska leverera en avkastning 

till ägaren, de ska bidra till ett attraktivare Södertälje och de ska utmana konkurrenter och 

branschstandarder och hålla konkurrensen levande. Här kombineras ekonomiska och sociala mål. 

Hoffsten förklarar att de vill ”göra någonting gott för samhället men även att tjäna pengar på det, 

om bolaget tjänar pengar då kommer dem kunna fortsätta att göra saker hela tiden”. Hoffsten 

menar att om de ska ha ”ren el som trycker ut kolkraften i Sverige” måste de tjäna pengar på det för 

att det ska vara långsiktigt. Han förklarar ytterligare att ägaren Södertälje kommun använder 

bolagen väldigt aktivt och offensivt för att göra saker i kommunen. Enligt Hoffsten är Telge Energi 

en ganska liten del av koncernen men den är ändå viktig eftersom Telge Energi är det bolag som har 

mest verksamhet utanför Södertälje. Den är inriktad på konsumenter och det är det som gör 

företaget känt hos allmänheten berättar Hoffsten och tilläger att ”därför är den en väldigt viktig 

bärare inte bara av sig själva utan också av hela koncernen”. Telge Energi används därför i 

marknadsföringstermer för att skapa uppmärksamhet om Södertälje utanför kommunen.  När det 

gäller privatkunder så har Telge Energi valt att fokusera på villakunder de köper mest el enligt 

Hoffsten.  

 

Enligt Hoffsten har Telge Energi inte lika stora vinstmarginaler som Vattenfall, E.ON och Fortum. 

Detta då Telge endast säljer el, de producerar och distribuerar inte. Han förklarar att de inte gjort 

extra vinster den föregående vintern då de själva måste köpa el från producenter till skyhöga priser. 

Göran Hansson
4
 förklarar att om det ”skulle vara det lägsta priset som styrde skulle Telge Energi 

inte ha en chans”. Han belyser att det finns ”mycket stora marginaler i det här marknadssystemet, 

att det kostar 8-10 öre per kilowatt timme i kärnkraft och försäljningspriset ligger på 1 krona”. Han 

tillägger att ”försäljningspriset ligger på 1 krona, mellanskillnaderna är ren vinst för Vattenfall, 

Fortum och E.ON, men vi måste köpa för 1 krona och sälja för 1,03 kronor, så det är inga lysande 

framtidsutsikter för mindre elhandlare”.  

 

                                                             
3
 Alarik von Hoffsten, vice VD Telgekoncernen, intervju den 21 april 2010. 

4
 Gunnar Hanson, miljöchef Telgekoncernen, intervju den 5 maj 2010. 
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Hoffsten berättar att ren el är dyrare att producera och därför måste Telge ta mer betalt ifrån sina 

kunder. För att kunna göra detta måste företaget vara trovärdigt. Han förklarar att elbranschen i 

allmänhet inte är trovärdig hos folk enligt Svensk kvalitetsindex. Dock har Telge Energi hamnat 

högst på listan dem senaste 4-5 åren (se bilaga 1).  Hoffsten säger att kunder hos Telge Energi är 

väldigt nöjda och att detta beror på att de har en framgångsrik kundtjänst som ser till att lösa alla de 

problem som kunder har. Dessutom förklarar han att Telge Energi strävar efter att bemöta sina 

kunder på ett personligt sätt. Han menar att det är viktigt att kunder har förtroende för Telge Energi 

därför att det gör det lättare för dem att ta sig an den verkliga utmaningen i CSR vilket han menar är 

miljön.  

 

Enligt Hoffsten är ledare och chefers viktigaste egenskap att dela företagets värderingar och vision 

men också att ha förmåga att förklara och förtydliga för sina medarbetare och få dem att ställa upp 

på sina visioner, det är den överlägset viktigaste egenskapen enligt Hoffsten. Han tillägger att chefer 

och ledare måste styra mer med värderingar än med kunskap. Detta är viktigt inom Telge Energi där 

produkten och tjänsten som säljs är likt det som konkurrenter erbjuder. Därför är det viktigt att 

differentiering genom värderingar sker.  När det gäller att anställa nya personer till bolaget väljer de 

personer med rätt värderingar. Hoffsten förklarar att ”i valet mellan att ha någon som är expert på 

elhandel på ena sidan och värderingsdrivna på den andra så tar vi alltid den värderingsdrivna”. 

Genom Social Capitalist Award (Veckans Affärer 2009) som Telgekoncernen vann har de fått 

mycket uppmärksamhet. Hoffsten berättar att innan de fick priset visste de knappt själva att det var 

CSR de arbetade med. Men nu har CSR blivit en huvudimage fråga för koncernen. Hoffsten berättar 

att priset lett till att många andra delar av näringslivet blivit intresserade av hur de lyckas inom detta 

område. När det gäller Telge Energi så är det just ren el som är avgörande rent imagemässigt.   

 

Företaget arbetar offensivt för att locka till sig fler företag som är villiga att samarbeta med Telge 

Energi. Hoffsten menar att företaget har märkt att ”vi har ett uppdrag och en vision att vi ska hjälpa 

till och bidra till en attraktivare Södertälje, så det kan vi göra ännu bättre och ännu effektivare om 

vi har hjälp av andra företag”. Genom att få med sig andra företag kan man även hitta nya företag 

att samarbeta med och göra nya affärer. 
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5.2.2 E.ON 
Hanna Berko

5
 beskriver kunderna som en av bolagets viktigaste intressenter. Detta på grund av att 

de har en viktig samhällsprodukt som är en del av ”en fungerande infrastruktur i samhället”.  De 

måste se till att producera och distribuera el 24 timmar om dygnet till priser som är acceptabla för 

deras kunder. Berko förklarar dock att det är en skillnad mellan att vara ett producerande elbolag 

jämfört med ett elbolag som endast säljer el. E.ONs investeringar i bland annat produktion gör att 

de inte kan vara det billigaste alternativet. Berko berättar också att E.ON har en kundombudsman 

som har till uppgift att föra kundernas talan internt. Kundtjänsten får mycket samtal och jobbar med 

system där de ”förbättringar eller önskemål som kommer in från kunderna lagras i system där dem 

senare kan vidareförmedlas inom organisationen”.  För E.ON är det ”jätteviktigt” vad kunderna 

anser om deras ansvarstagande och därför måste företaget få veta när förhållandet brister. Det är 

framförallt då som kundombudsmannen blir inkopplad.  

 

Therese Jönmark
6
 förklarar att E.ON skiljer sig från många andra energibranscher för att de är 

privatägda.  Hon säger ytterligare att företaget måste visa att allting som görs är någonting som 

ägarna (försäkringsbolag, banker, finansbolag, fonder och privatpersoner) tjänar på. Dessutom 

förklarar Jönmark att om de inte tjänar pengar så kan de inte heller göra någonting, ”ju mer pengar 

vi tjänar desto mer kan vi också ta vårt samhällsansvar”. Berko förklarar att företagets Corporate 

Responsibility (CR) var ett ledningsbeslut som togs av högsta styrelsen på Corporate Center i 

Tyskland 2006. Rent organisatoriskt så ska det finnas en CR manager i varje market unit, i detta fall 

E.ON Nordic. Där sätts den strategiska riktningen för företagets CR arbete. Berko förtydligar dock 

att ”varje chef och ledare har egentligen ett ansvar att agera så ansvarsfullt som möjligt” och att 

CR avdelningen finns som stöd till detta. Jönmark påpekar att på grund av att frågorna har 

formaliserats så har de också blivit mer tydliga och synliga för alla vilket innebär att ”man också då 

avsätter tid för de här frågorna på ett annat sätt och tar fram handlingsplaner”. Hon menar att det 

har lett till att ”man tänker bredare som ledare”. 

 

När det gäller förtroendet för elbranschen förklarar Berko att ”människor har ett högre förtroende 

för journalister än vad de har för energibranschen och där finns det jättemycket jobb att göra”. 

                                                             
5
 Hanna Berko, Corporate Responsibility Analyst, telefonintervju den 30 april 2010. 

6
 Therese Jönmark, Head of Executive HR and Talent Management, E.ON Nordic, telefonintervju den 10 maj 2010. 
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Hon menar därför att E.ON hela tiden måste överträffa sina kunders förväntningar. Genom att visa 

att de arbetar seriöst och strategiskt med frågorna så tror Berko att bilden kan förändras.  

5.2.3 O2 
Företagets affärsidé är att utveckla, äga och sälja vindkraft. Visionen är “ett grönt samhälle i tillväxt”. 

Linda Magnusson
7
 förklarar att budskapet i företaget är att ” du gör en miljöinsats och tjänar på 

det”.  O2 säljer ungefär 25% av vindkraftverken och behåller resten. Där är de kraftproducenter och 

har en ”långsiktig affär i att tjäna pengar på den förnybara elen”. Magnusson förklarar att företag 

måste bli bättre på att leverera kostnadseffektiva miljövänliga lösningar. Det är bara då som 

kunderna kommer att vilja köpa det här i stor skala. Trots att majoriteten av kunderna utrycker att 

de vill ha miljövänliga lösningar så överensstämmer det inte alls med det faktiska beteendet enligt 

Magnusson. O2 går in i debatten och försöker visa att ”man visst kan tjänat pengar på det 

förnybara och det är minst lika billigt som kärnkraft” samtidigt som de ”inte lämnar avfall för 

kommande generationer”. Enligt Magnusson märks det tydligt i diskussioner inom ledningsgruppen 

att det finns en övertygelse om att det är det förnybara som är det vitala. Hon förklarar att det finns 

en hög miljömedvetenhet inom företaget och att även om de strävar efter att ha olika typer av 

anställda så är det övertygelsen om det förnybara som länkar dem alla.   

 

Det O2 har är andelssägande i vindkraftkooperativ vilket Magnusson liknar vid en 

bostadsrättsförening. Grundinvesteringen är ganska stor då genomsnittsandelsägaren investerar i 10 

stycken andelar vilket kostar 67 000 kr. ”På samma sätt som man investerar i en bostadsrätt 

investerar du i ett vindkraftverk tillsammans med andra”. Magnusson förklarar att istället för att 

betala det höga Nord Pool priset som också kan ha ganska stora svängningar så äger man ett eget 

vindkraftverk där man betalar 16öre/kWh plus energiskatt och moms vilket innebär att man som 

andelsägare betalar cirka 60öre/kWh. Detta jämför Magnusson med vanliga elkunder som betalar 

drygt 1 krona. Fram till idag så har det varit en lönsam investering och hon menar att om ”man tror 

på fortsatt höga elpriser så är det en väldigt bra och lönsam investering”.  

 

Magnusson berättar att bolaget är privatägt. Huvudägarna är Proventus och Fam 

(Wallenbergsstiftelsen) samt grundarna Johan Ihrfeldt och Thomas von Otter. De parker O2 själva 

äger finansieras genom att Fam eller Proventus går in med eget kapital på 30% och sedan läggs en 

lånefinansiering på 70%. Bolaget har haft många samarbeten med Swedbank och tidigare med 

                                                             
7
 Linda Magnusson, VD O2 Vindel, intervju den 5 maj 2010. 
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Handelsbanken och Västgötabanken.  Dessutom finansieras bolaget genom att sälja verk externt för 

att sedan investera vinsterna i de egna parkerna. Magnusson beskriver finansieringsfrågan som 

”jätteviktig” för bolaget och något som de kommer arbeta mycket med framöver då det nu är 

mycket som ska byggas. Magnusson förklarar ytterligare att bolaget ansökte om börsintroduktion i 

våras (2010) då de ville göra en nyemission om en miljard kronor. Men det gick inte igenom vilket 

Magnusson anser kan bero på ”kunskapsglappet” och att ”finansmarknaden inte är riktigt mogen”. 

Dock fick bolaget in 700 miljoner kronor från privata ägare vilket innebär att de nu kan bygga allt 

de vill bygga. Men det är ändå ”inte tillräckligt för att säkerställa en bra handel”. Magnusson 

berättar att bolaget inte försöker bli börsnoterade för tillfället men att det kanske är någonting som 

de kommer göra på lång sikt.  

 

5.2.4 GOD EL 
Mikael Franzén

8
 förklarar att företaget har som främsta mål att kunna skänka pengar till 

välgörenhet. Företagets vision är att ha 500 000 kunder så att de ska kunna skänka 100 000 000 

kronor.  Franzén menar att kunderna är oerhört viktiga för företaget ”utan kunder händer ju 

ingenting och det är ju där vi får in våra pengar”. Detta är viktigt för GodEl eftersom det innebär 

att de kan bidra med det de är duktiga på, att driva ett elbolag och därigenom bidra med mer pengar 

till välgörenhet.  

 

GodEl riktar sig enbart mot privata kunder för tillfället, de tror på tanken att alla kan bidra. 

Anledningen till att kunderna väljer GodEl tror Franzén beror på att de har ett bra pris och en bra 

idé, ”vi är väldigt unika i det vi gör i och med att vi skänker bort allt till välgörenhet”. Han menar 

att de är ett ”godare alternativ” i jämförelse med många andra företag där stora bonusar betalas ut. 

 

Enligt Franzén anser de inom GodEl att ledare ”måste vara duktiga på sitt jobb i den position dem 

har för att kunna driva en bra elbolag” och dels att de har ”GodEl känsla”. Det ska även med 

”GodEl hjärta” som Franzén menar är lite svårt att definiera ”känna att tillsammans så vill vi driva 

verksamheten och driver pengar till dem som har det sämre”. De anser att detta är jätte viktigt då 

ledare är förebilder för alla och de jobbar väldigt mycket med att försöka få alla mot samma mål. 

Franzén förklarar att trots att chefen tjänar mer så spelar det ingen roll då alla jobbar mot samma 

mål som är att ha så god resultat som möjligt för att skänka så mycket pengar som möjligt. Franzén 

                                                             
8
 Mikael Franzén, HR ansvarig GodEl, telefonintervju den 7 maj 2010. 
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tror att ”ledarna hos oss har helt enkelt mindre lön än ledare i konkurrerande bolag vilket inte 

innebär att de har slavlön utan men att de inte arbetar i bolaget för att bli rik utan för att de vill och 

de tycker att det är en schysst idé”. Detta menar han beror på ”GodEl hjärtat”.  

 

Franzén förklarar att välgörenhetsorganisationerna är företagets primära intressenter men att 

kunderna är de viktigaste.  Enligt honom är det välgörenhetsorganisationerna som äger dem även 

om ”det inte är på papper”. I GodEl finns inget privat ägarintresse utan bolaget ägs av stiftelsen 

GoodCause. Detta för att se till att all avkastning går till välgörenhet. Därför ser Franzén mer 

välgörenhetsorganisationerna som ägarna eftersom det är dem som bolaget har ett ansvar inför. 

 Dock har kunderna stor makt då det är de som väljer vilka organisationer företaget ska samarbeta 

med. De vill sammankopplas med stora organisationer som är trovärdiga för att deras arbete också 

ska bli trovärdigt. Trovärdigheten anser Franzén är jätte viktigt, ”skulle vår trovärdighet sänkas så 

skulle vi förlora hela vår affär, vi har absolut inte råd att inte uppfattas som trovärdiga, därför har 

vi ärlighet som ett av våra ledord”. 

5.2.5 ANALYS 
Enligt Schwartz och Carroll (2003) består CSR av tre överlappande domäner: en ekonomisk, en 

legal och en etisk. I den ekonomiska domänen handskas företag med direkta och indirekta 

aktiviteter för att öka sin lönsamhet. Företagen ovan handlar direkt genom att öka försäljning för att 

kunna verka långsiktigt och ha möjlighet att ta det ansvaret och/eller göra de förändringar som de 

själva vill. Utifrån våra intervjuer med bolagen märks det att de interna förändringarna har störst 

direkt koppling till den ekonomiska domänen. De interna förändringarna som bolagen måste ta 

hänsyn till är som Freeman (1994) konstaterade kunder, anställda, ägare och leverantörer.  Nedan 

följer analys för respektive bolag. 

Telge Energi 

Företaget kombinerar ekonomiska mål med sociala mål då grundtanken är att de vill göra någonting 

gott för samhället men samtidigt tjäna pengar på det. De sociala målen ser till att indirekt öka 

försäljningen då de bidrar till en bättre bolagsimage. Då de måste tjäna pengar för att kunna bedriva 

ett långsiktigt arbete måste kunderna se dem som trovärdiga. Detta har Telge Energi lyckats med då 

de ligger högst bland elbolagen på Svenska Kvalitetsindex. Dessutom genom priset Social 

Capitalist Award som tilldelades Telgekoncernen 2009 har bolagen fått en hel del positiv 

uppmärksamhet vilket används offensivt i marknadsföringen. Telge Energi har valt att fokusera på 

villakunder då de köper mest el. Detta är med andra ord en strategi för att se till att bolaget kan tjäna 
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så mycket pengar som möjligt. Då företaget har denna starka koppling mellan sociala och 

ekonomiska mål är det viktigt att dessa efterlevs av de anställda. På grund av detta är specifika 

kunskaper om el inte det kritiska vid nyanställning utan större fokus läggs på att dessa personer har 

rätt värderingar som passar företaget. Detta förstärks av ett värdebaserat ledarskap inom Telge 

Energi som ser till att visionen genomsyrar det dagliga arbetet genom att välja rätt personer i 

bolaget. Detta är en strategi som kan kopplas till CSE. För Telge Energi är det också viktigt att 

poängtera att deras ägare, Södertälje kommun, har som mål att göra kommunen bättre och just 

därför är det vitalt att företaget lever upp till detta. Detta förklarar också varför de bedrivit en CSR 

verksamhet utan att riktigt veta om det själva. Därför blir det så tydligt i just deras fall att när CSR 

blir uppmärksammat som ett begrepp så ser företaget själva det som väldigt positivt när det gäller 

deras image. Allt detta tyder på att Telge Energi arbetar utifrån en konsekvent integrering av sociala 

och ekonomiska mål vilket enligt Austin et al. (2005) tyder på socialt entreprenörskap inom 

företaget.   

 

E.ON  

E.ON ser det som deras ansvar att leverera en samhällsviktig produkt till sina kunder. Därför är 

dessa intressenter viktiga. De måste klara av att ständigt leverera el till ”acceptabla” priser för att 

försäljning till kunder ska öka det ekonomiska ansvarstagandet. Att de kan generera avkastning till 

ägare är viktigt då bolaget är privatägt och måste svara inför försäkringsbolag, banker, finansbolag, 

fonder och privatpersoner. Kombinerat med visionen att bli världsledande inom el och gas har 

företaget ett stort ekonomiskt krav från ägarna. Detta medför att alla beslut som tas har detta som 

utgångspunkt och därför kan det sociala och miljömässiga ansvaret hamna i bakgrunden då det inte 

kopplar direkt till det primära målet. Att E.ON startat med vad de kallar ”corporate responsibility” 

(som är en annan benämning för CSR) beror på att ledningen tyckte att det var viktigt för 

verksamheten. Detta kan ses som en åtgärd för att öka försäljning genom att det indirekt förbättrar 

företagets image. 

 

O2  

O2s budskap är att kunderna ska kunna göra en miljöinsats samtidigt som de tjänar pengar på det. 

På detta sätt kan de öka sitt ekonomiska ansvarstagande genom att övertyga potentiella kunder om 

att de gör en investering genom att bli kund hos bolaget. I O2 är det just det miljömässiga målet 

som är grunden för verksamheten. Utan denna fokusering skulle företaget inte finnas och just därför 

är det kritiskt för deras ekonomiska ansvarstagande. Företaget kommer endast kunna öka 
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försäljning av vindel om de fortsätter att sträva mot målet. De ser inte heller CSR som en egen del 

av verksamheten utan som själva kärnverksamheten. Detta bidrar till att potentiella anställda söker 

sig till företaget just därför att de har en tydlig miljöinriktning. Att företaget är privatägt innebär att 

de måste generera avkastning till sina ägare. Men då bolaget endast kan öka sin omsättning genom 

försäljning av vindkraftsandelar måste investeringar hela tiden göras i att bygga nya vindkraftverk. 

Bolagets vision ser därför till att det ekonomiska ansvaret endast kan uppfyllas genom att öka 

satsningar på det förnybara. 

 

GodEl 

Att bolaget ägs av en stiftelse som ser till att avkastningen går till välgörenhet ökar trovärdigheten 

att operationella bidrag görs mot målet. Därför är välgörenhetsorganisationerna bland de viktigaste 

intressenterna eftersom det är dem som bolaget har ett ansvar inför. Därmed är ett värdebaserat 

ledarskap viktigt i bolaget då visionen måste genomsyra det dagliga arbetet för att avkastningen ska 

gå till välgörenhet. Visionen lockar kunder som i sin tur bidrar till att försäljningen av el ökar och 

att det ekonomiska ansvarstagandet gentemot välgörenhetsorganisation kan tas.  

GodEl har sociala mål som är starkt kopplade med det ekonomiska. De talar inte riktigt om CSR då 

de ser det som en självklar del av verksamheten att vara ansvarsfulla på olika sätt. Det sociala målet 

är avgörande för det ekonomiska ansvarstagandet.  

 

5.3  SOCIALT ANSVARSTAGANDE 
 

5.3.1 TELGE ENERGI 
Telge Energi har som andra och tredje mål att de ska tillhandahålla tjänster som är till nytta och 

nöje för Södertäljeborna och bidra till ett attraktivare Södertälje.  

Enligt Hansson innebär socialt ansvar att det har ”vid blick och insyn i samhället” och att de ska 

försöka att inte isolera sig. Han säger att de bör ”tänka lite större, tänka lite bredare än vad som 

känns som absolut nödvändigt och detta gör att man hamnar i projekt som andra konventionella 

företag inte går på”.   

 

Hoffsten anser att när det gäller arbete med CSR är det viktigt att ha ledare som har rätt värderingar, 

som ställer upp på uppdraget och visionen om ett attraktivare Södertälje. Han menar att ”som chef 

och ledare måste man styra mer med värderingar än med kunskap, det är inte viktigt att vi når 
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målet utan för oss är det jäkligt viktigt hur vi når målet”. Hoffsten menar att på det sättet når de 

målen genom att göra kunderna nöjda, att behandla dem som individer med ett personligt agerande. 

De vill göra det på ett sätt som är modigt och utmanar hur konkurrenterna gör, ”det är minst lika 

viktigt för oss som att man faktiskt når målet och skälet till att det är lika viktigt det är att annars så 

är det svårt för oss att leva upp till varför vi finns till”.  

 

5.3.2 E.ON 
Företaget har jobbat strukturerat med CR frågor sedan 2006 och beskrivs av Berko som ”väldigt 

hett sammankopplat med just idén om hållbar utveckling”.  Jönmark menar att eftersom energi är en 

samhällsnyttig funktion måste man ta ett stort samhällsansvar. Dessutom förklarar hon att ”det sitter 

i en del av vår egen värdering och är djupt rotat i vår organisation”. Företaget väljer noga ut vem 

som de sponsrar för att de vill att det ska kännas äkta och det ska kännas ”vi”, det ska kännas E.ON 

i det de gör. På grund av detta, förklarar Jönmark, har företaget valt att satsa väldigt mycket på barn 

och ungdomar som de tycker är framtiden. Detta sker bland annat genom ett samhällsstödjande 

projekt, Energi för Barn, som samordnas av Berko. Projektet handlar om att öka intresset för energi, 

miljö och teknik bland barn. Berko förklarar att medarbetare på E.ON går ut och håller 

energiundervisning på skolorna. Framförallt sker det på mellanstadiet. Detta beskrivs även som ett 

bra sätt att engagera medarbetare på företaget. Det ses också som ”ett långsiktigt sätt att öka 

intresse och kunskapen kring miljö och klimat”. Jönmark menar att ungdomssatsningen är en viktig 

del då det är dem som kommer jobba med de här frågorna och utveckla produkterna och tjänsterna 

framöver. Utöver detta berättar Jönmark att E.ON har satsat på simning för barn under många år.  

Hon förklarar att detta beror på att E.ON är ett företag som jobbar med en produkt som är 

samhällsviktig och då är det också viktigt för dem att ta ett helhetsansvar inom många andra frågor 

än de dem själva jobbar med. 

 

Berko beskriver också att det även finns möjligheten att gå in som småproducent av el som 

privatperson och investera i ett eget vindkraftverk och då kan man ”förutom sin egen förbrukning 

koppla in sig på vårt nät och sälja överskottselen”. En utmaning med vindkraftverk enligt Berko är 

syndromet ”not in my backyard” där boende inte vill ha verk vid sina hus. Hon förklarar att även 

om de flesta ställer sig bakom vindkraften och tycker att det är bra så tar E.ON emot ganska mycket 

klagomål om ljud, buller och skuggor osv. E.ON lyssnar ”såklart och tar in markägare och 

närboendes åsikter men det är inte alltid som man kan förändra och påverka besluten i stor 

utsträckning”. Dessutom påpekar Berko att branschen är i överlag otroligt reglerad då de har en 
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mängd olika lagverk och miljökrav att förhålla sig efter och att just ”det där med vindkraftverken är 

lite speciellt så det gör också att det tar tid att etablera nya vindkraftverk”.  

 5.3.3 O2 
Magnusson anser att företaget har den viktiga uppgiften att göra samhället lite bättre. De jobbar 

aktivt med lokal förankring där vindkraftverk ska byggas. Markägare och närboende engageras i 

samrådsmöten och därför strävar O2 efter att de får en delaktighet och röst i byggandet av 

vindkraftverket. Detta anser de är oerhört viktigt för att ”det skapar en helt annan acceptans än om 

man bara har ett politiskt beslut om vindkraftutbyggnad som körs ut ovanifrån”. Dessutom ser de 

till att samrådsmötena ska ha ägt rum innan media börjar skriva om projektet. De erbjuder även 

markägare och närboende förtur att köpa in sig i vindkraftverken och i syfte att skapa delaktighet 

vid utbyggnaden.   

 

Företaget tillämpar även det som kallas bygdpeng. Magnusson förklarar att detta är en summa utav 

det som vindkraftverket genererar som investeras i det lokala samhället. Företaget kommer överens 

med bygden om vad pengen ska investeras i och det kan exempelvis vara en sameby, 

idrottsförening eller sockenverksamhet. Denna summa överförs då under hela tiden som 

vindkraftverket producerar el vilket är mellan 20-25 år. 

 

Magnusson beskriver också ett stort engagemang bland andelsägarna. O2 ordnar medlemsresor då 

andelsägarna får besöka sina vindkraftverk. Det senaste de hade var till Gotland där ett 100-tal 

personer följde med och fick bland annat åka upp i sitt vindkraftverk. Människorna blir väldigt 

aktiva tillsammans enligt Magnusson och hon beskriver det som en stolthet att vara andelsägare av 

ett vindkraftverk.  

 

Linda beskriver också andelsägarna som viktiga intressenter då de är de bästa ambassadörerna för 

O2.  Företaget förser dem därför en gång i månaden med ny information om energi och miljöfrågor. 

Denna kunskapsförmedling beskrivs som väldigt viktig. Den informerar också om de problem och 

utmaningar som finns vilket i sin tur kan ”skapa frustration och ilska vilket gör att dem här 

andelsägarna och vindkraftvännerna faktiskt mailar till sina politiker för att få till stånd en 

förändring”. Dessutom skickar företaget ut ett nyhetsbrev till både journalister och politiker för att 

driva opinion kring frågorna om förnybar energi. Magnusson förklarar också att de har nära kontakt 

med Greenpeace, Naturskyddsföreningen, branschorganisationen Svensk Vindenergi samt 

Energimyndigheten. 
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5.3.4 GODEL 
Franzén förklarar att syftet med organisationen är att ”kunna bidra till bättre levnadsförhållanden 

för människor”. Han anser att anledningen till att de har 90 000 kunder är att de skänker pengar till 

välgörenhet . Därför är förhållandet med kunderna viktigt för företaget. GodEl jobbar med att öka 

kunskaperna hos sina intressenter genom ”GodEl nytt” som de skickar ut var tredje månad med 

”tips för energibesparingar eller så kan det vara SOS barnbyar som berättar vad dem har gjort med 

pengarna”. Dessutom kommunicerar företaget med sina intressenter genom att skicka ut välkomst 

och flytt brev. 

 

När det handlar om att överföra tankarna om ”GodEl hjärta” till sina anställda så försöker företaget 

ha ganska täta samarbeten med de organisationer som de samarbetar med. Organisationerna 

kommer till GodEl och berättar vad de gjort för de pengarna som GodEl skänkt och vad det räckt 

till. Några av de anställda i företaget har varit på besök i Zambia med SOS barnbyar och andra har 

besökt stadsmissionen för att se hur de jobbar inom deras organisation. Allt detta förklarar Franzén 

är för ”att känna att det de gör i vardagen är för att göra ett bättre liv för någon annan helt enkelt”.  

 

5.3.5 ANALYS 
Det sociala ansvarstagandet kan ses som en del av den etiska domänen där företag handlar utifrån 

vad som förväntas av den allmänna befolkningen och relevanta intressenter. Det handlar då om att 

driva en verksamhet som kännetecknar en god samhällsmedborgare genom att ta hänsyn till andra 

medborgares hälsa och välbefinnande oavsett vilken intressent de är. Bland de ovan undersökta 

bolagen tar alla ett socialt ansvar på ett eller annat sätt. Här är det därför viktigt att titta på vilka 

motiv som finns bakom de sociala mål företagen väljer att sträva mot. Det är inte alltid så lätt att 

fastställa om företaget verkligen gör operationella bidrag mot dessa mål. Dock är det tydligt att det 

sociala ansvarstagandet uppfattas av företagen som ett sätt att indirekt öka försäljning.  

 

Telge Energi 

Telge Energi har som tidigare nämnt sociala mål som är starkt kopplade till de ekonomiska. Detta 

bidrar till en större legitimitet när det gäller det sociala ansvarstagandet då företagen är beroende av 

detta för att driva sin verksamhet. Visionen stärks av ett värdebaserat ledarskap som ser de sociala 

dimensionerna som en central och nödvändig del i företaget. Det sociala ansvarstagandet är en del 

av kärnverksamheten och just därför är det viktigt att kunderna känner sig väl omhändertagna av 

företaget. Detta stärks av det faktum att företaget hamnat högst bland elbolagen när det gäller 
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kundnöjdhet som utfördes av SKI. Genom att ge kunderna en personlig service har Telge Energi på 

detta sätt skapat värde för bolaget. 

 

E.ON 

E.ON tar hänsyn till andra på ett mer långsiktigt plan genom deras barn och ungdomssatsningar. Att 

dessa inte är starkt kopplade till kärnverksamheten kan bero på att företaget har en egen Corporate 

Responsibilty (CR är en annan benämning på CSR) avdelning istället för att den är en integrerad del 

av hela verksamheten. I deras fall handlar det mer om en satsning på framtiden eller som de själva 

uttrycker det ”hållbar utveckling”. Deras motiv handlar om att se till att öka kunskapen bland barn 

och ungdomar när det gäller el. Att de väljer att satsa på områden som ligger utöver de frågor som 

de själva arbetar med, såsom simning för barn till exempel, är för att de anser att de har ett 

helhetsansvar då de har att göra med en samhällsviktig produkt. Då denna satsning inte direkt 

kopplar till kärnverksamheten är det svårt att klassa det som ett ansvar då det inte är någonting som 

de måste göra eller förväntas göra. Mer handlar det om en filantropisk handling där företaget 

frivilligt ägnar sig åt vissa program och aktiviteter för att främja mänsklig välfärd eller goodwill. 

Detta blir då en imagefråga som indirekt stärker det ekonomiska ansvarstagandet förutsatt att 

potentiella kunder ser det som värdeskapande.  

 

O2 

O2 är beroende av det sociala ansvarstagandet för att kunna bedriva sin verksamhet. Genom en 

starkt ”lokal förankring” ser de till att minska andelen missnöjda markägare och närboende. Detta är 

vitalt för att kunna bygga vindkraftverk och locka fler kunder. Genom att vara lyhörd mot lokala 

befallanden visar de upp en god front och ökad trovärdigheten bland intressenter. Andelsägarna 

engageras också ordentligt för att sprida kunskap om vindkraft och därmed också öka 

marknadsföringen kring företaget. Den lokala bygdpengen ser till att omgivningen får ta del av 

företagets förtjänst. Detta är ett sätt att ta hänsyn till samhället och visa att företaget tar ansvar för 

de lokala områden där de är verksamma. Det bidrar till nöjda markägare och närboende som med 

stor sannolikhet inte kommer ge bolaget negativ publicitet. Bygdepengen är ett utmärkt sätt att få 

det loka samhället att stå på O2:s sida. De blir på sätt och viss beroende av bolaget för att den valda 

verksamheten ska sponsras. 
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O2 använder sig av många intressenter för att sprida företagets vision och driva opinion kring 

vindel. Att undvika negativ publicitet i media är kritiskt för företagets överlevnad. Därför måste 

företaget ta sitt sociala ansvar för att undvika missnöje bland intressenter.  

 

GodEl 

Syftet med GodEl är att skänka pengar till välgörenhet. Denna vision driver verksamheten och är 

därför utmärkande för ledarskapet inom företaget.  Så länge som företagets vinst går till välgörande 

ändamål kommer företaget att vara trovärdigt genom att göra sitt operationella bidrag till detta mål. 

Det sociala bidraget har i sig ingenting med el att göra men är kärnan i företaget och därför 

anledningen till företagets existens. Genom att utmärka sig på denna front skiljer de sig från övriga 

bolag. Det är därför kritiskt att de är tydliga och ärliga med hur mycket pengar som går till 

välgörenhet för att behålla och vinna kunder. Endast på detta sätt kan företaget visa att deras 

objektiv är legitima. Därför ser de till att bolagets sociala handling och påverkan meddelas till 

interna och externa intressenter. Detta är enligt Austin et. Al (2005 se Nicholls 2008) en strategi för 

företag som tillämpar socialt entreprenörskap. GodEl gör detta genom att kontinuerligt redovisa den 

andel som skänks till välgörenhet på sin hemsida. Här går det att läsa att de skänkte 3,5 miljoner 

2009 till välgörenhet då de hade en omsättning på 328 miljoner. Med en vision att skänka 100 

miljoner kronor till välgörenhet har företaget ett stort arbete framför sig. Därför är det vitalt att de 

bygger sin trovärdighet och undviker negativ publicitet. Starka kopplingar med trovärdiga 

välgörenhetsorganisationer är därför avgörande för företaget.  

 

5.4 MILJÖMÄSSIGT ANSVAR STAGANDE 
 

5.4.1 TELGE ENERGI 
Hoffsten förklarar att Telge Energi ”tillhandahåller el till villakunder i hela Sverige med 

utmaningen att bara leverera ren el ”. Enligt Hoffsten utmanar Telge Energi dem stora bolagen 

med en ”uppkäftig attityd”, han berättar att de försöker utmana Vattenfall, Eon och Fortum på deras 

sätt att göra affärer, deras sätt att styra produktionen i elbranschen och att visa att deras sätt att 

jobba med kolkraft inte är bra för miljön. Han utvecklar vidare att företaget går på staten och 

därmed Vattenfall att de ”bidrar till att dränka Europa i kol”. Han menar att Vattenfall borde styras 

på ett annat sätt och genom att Telge Energi går in i denna debatt ser de till att vara uppstickare och 

sätter därmed strålkastare på Södertälje.  
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Enligt Hansson har Telge Energi övergripande miljömål i och med koldioxidreduktion och 

energieffektivisering. Gunnar håller ihop det hela inom alla gemensamma bolagen inom 

Telgekoncernen. Han arbetar med omvärldsbevakning där de letar efter nya och bra idéer som kan 

föras in i bolagen. Enligt Hoffsten jobbar Telge energi med klassisk reklammarknadsföring och där 

de ställer motsatser mot varandra när det gäller att få kunderna att förstå att det är viktigt med ren el. 

De ställer frågorna ”vill du dränka Sverige i kol”? eller ”vill du värma upp ditt hus med ren el och 

därmed minska kolanvändningen och kolkraften i Sverige?”.  Den typen av motsatsförhållanden 

tror Hoffsten gör att de allra flesta väljer det renare alternativet. Ytterligare menar han att ”med el så 

kan man faktiskt göra en insats utan att du egentligen behöver göra en ansträngning”, han menar 

att det finns få saker som folk kan göra som är så miljövänliga som att välja rätt elleverantör som 

gör så stor skillnad. Hansson poängterar att inom Telge Energi är förnybar energi mycket viktigt. 

Han tror kunder ansluter sig till bolaget därför att de också tror att den förnybara energin är det som 

gör skillnaden. 

 

5.4.2 E.ON 
Jönmark förklarar att företaget har jobbat väldigt mycket med miljöfrågorna och försöker profilera 

sig som ett grönt alternativ. Hon utvecklar att det är ”mycket lättare i Norden än i många andra 

länder eftersom vi har en helt annan energi i Norden som är koldioxidneutralt vilket innebär att 

förutsättningarna är helt annorlunda än för våra grannländer i Europa”. Därför är också 

ungdomssatsningen en viktig del i det här. Hon menar att ”det är de ungdomar som är nyfikna på 

energin som vill jobba med dem här frågorna för att kunna utveckla produkterna och tjänsterna 

framöver”.  

 

Berko menar att när det gäller företagets CR så är miljö och klimat de största frågorna och också där 

det läggs mest fokus. Grundläggande är att följa lagkrav, se till att de inte har miljöfarlig 

verksamhet och minimera den negativa påverkan på miljön så mycket som möjligt. Utöver det, 

förklarar Berko, handlar det om vad företaget kan göra i form av effektiviseringar. Ett exempel är 

vattenkraft som har en ganska stor inverkan på miljön exempelvis och därför bygger E.ON 

vattenvägar för att leda fiskarnas vandringsvägar. Dessutom påpekas det att företaget gör ”otroligt 

stora investeringar dels när det gäller vår förnybara energi men också för att öka effektiviteten i de 

verk som vi har”. Det handlar även om allt från att säkerhetsställa leverantörsled, säker användning 

av kemikalier eller andra typer av miljöfarliga medel till själva produktionen. 
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Jönmark förklarar ytterligare att det är företagets ansvar att ha en bra energimix ”skiner inte solen 

och man bara har solenergi så blir det inte så himla bra och är det vindstilla och man bara har 

vindenergi då blir det inte heller så himla bra eftersom vi inte kan lagra energi”.  Därför måste de 

ha en samlad portfölj av olika slag. Detta beror på att om det ”är en torr sommar så är det svårt 

med vatten magasinet och då sticker priserna iväg o.s.v. så det är E.ON:s ansvar miljömässigt och 

ekonomiskt att ha en portfölj för att kunna hålla leveransen”.  

 

Enligt Tillberg
9
 strävar företaget efter en så liten miljöpåverkan som möjligt. Han förklarar att om 

de skulle ”strunta i miljöfrågan helt och hållet skulle kanske inga kunder vilja köpa el av E.ON”. 

Ytterligare förklarar Tillberg att företaget måste hitta en balans mellan att ”producera el till en 

kostnad så att kunderna vill köpa den samtidigt som man ska försöka få in så mycket som möjligt av 

förnybar produktion som man kan”. Han berättar att ”miljödelen funnits med länge i alla 

sammanhang när företaget bygger samt när de producerar energi och distribuerar energi”. 

Tillberg tillägger att alla nyanställda på E.ON går en miljöutbildning. 

 

5.4.3 O2 
Magnusson beskriver hela affärsidén som företagets stora bidrag till miljön, ”ett vindkraftverk är 

miljöneutralt efter 3-6 månader, då det har tjänat in den miljöbelastning som det krävdes att 

framställa vindkraftverket och sen står det och producerar el i 20 till 25 år”. 

 

Det allra viktigaste säger Magnusson är att ”miljöfrågan är 100 % integrerad i affärsidén”. 

Företaget säger inte att dem jobbar med CSR utan ser sig själva som ett miljöföretag och vill vara 

ett ”kommersiellt Greenpeace” vilket beskrivs som ett hel grönt företag. De har även en ”aktiv 

bevakning på vad som händer på övriga förnybara områden såsom sol, vågraft osv.”. I visionen ser 

de gärna att de är med på alla områden och inte bara vindkraft även om de idag upplever att ”det 

finns så oerhört mycket att göra på vindkraften och det är en stor utmaning bara att få till all den 

vindkraft vi ska få till” och därför så fokuserar de på det idag.  

 

                                                             
9
 Göran Tillberg, Head of Innovation and Environment E.ON Nordic, telefonintervju den 6 maj 2010. 
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Magnusson framför också att företaget har certifierat sig enligt ISO 14 001 som är en 

miljöledningsstandard och har satt upp mål för hur stor andel av underleverantörer som ska ha ett 

aktivt miljöarbete.  

 

Politiker beskriver Magnusson som de viktigaste intressenterna då ”energifrågan är i högsta grad 

en politisk fråga”. Enligt henne klarar marknadsekonomin inte själv av att hantera miljöfrågan på 

lång sikt. Det gör att utifrån miljöfrågan så är ”just lagstiftningen, styrningen och ramverket som 

politikerna sätter det som kommer avgöra hur företagen agerar”. Företagen själva kommer aldrig 

lösa klimatfrågan utan det viktigaste är att det finns ett ramverk inom vilket företagen kan driva en 

förändring. Magnusson förklarar därför att O2 ”ser affärsmöjligheter i en hårdare miljölagstiftning” 

och att ”det måste bli dyrare att släppa ut, för att det kostar att släppa ut, antingen är det vi eller så 

är det kommande generationer som får betala”. Politiker beskrivs som huvudintressenter då 

ramverket är deras ansvar.  

 

Magnusson förklarar att det är väldigt tydligt i ledningsgruppen att det finns en kärna i den 

förnybara energin. Hon påstår att ”om man jämför med andra företag så har vi nog hög 

miljömedvetenhet inom företaget och tycker att miljöfrågan är väldigt viktig”. Visionen om ett grönt 

samhälle i tillväxt gör att de hela tiden övervakar de frågorna. Dessutom är de övertygade ”om att 

den enda vägen framåt det är det förnybara. Vidare beskriver Magnusson ”kunskap, engagemang 

och det entreprenöriella” som viktigt genom förmågan att sticka ut och gå lite före med nya 

affärsmodeller och lösningar. Dessa tre delar beskrivs som viktiga i det interna arbetet.   

 

5.4.4 GODEL 
Enligt Franzén är ingen del av CSR mer viktig än någon annan ”vi samarbetar med miljö 

organisationer och välgörenhetsorganisationer, det är hela vårt grundsyfte”. Samtidigt så är det 

sociala målet kärnan i verksamheten. GodEl har ett starkt miljöfokus men vill inte att det ska ge 

avkall på välgörenheten. Kunderna får själva välja om de vill ha el från förnybara källor eller inte. 

Franzén förklarar att detta är för att de inte vill riskera att avkastningen till välgörenheten minskar 

om de endast erbjuder ett alternativ. Franzén påpekar att GodEl blev utsedd till Sveriges grönaste 

varumärke 2009 och att ”det är väldigt viktigt naturligtvis med miljön, men vi jobbar inte extremt 

mycket med det jämfört med välgörenhetsbiten”. 
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5.4.5 ANALYS  

Det miljömässiga ansvaret har belysts i alla fyra företag vi har undersökt. Det handlar om att driva 

en verksamhet på ett sätt som inte påverkar jorden och dess naturresurser på ett negativt sätt. I 

många fall är det de externa förändringar som är viktiga när det gäller bolagens miljömässiga 

ansvar. Dessa är enligt Freeman staten, konkurrenter, förespråkare för konsumenter, miljörörelser, 

intressegrupper och media. De undersökta bolagen i denna undersökning har implementerat 

miljöarbetet utifrån olika förutsättningar. 

 

Telge Energi  

Den stora dominansen bland några stora elbolag på den svenska marknaden medför att mindre 

bolag måste finna sätt att specialisera sig för att konkurrera på andra sätt än med priset. När det 

gäller Telge Energi har företaget valt att satsa enbart på förnybar energi därför att de vill ”driva ut 

kolkraften ur Sverige”. Det är också ett sätt för dem att sticka ut på elmarknaden. Genom att gå på 

staten för att de bidrar till att ”smutsa ner Sverige” ser de till att uppmärksamhet skapas kring 

bolaget. Genom Social Capitalist Award har de även fått mycket positiv publicitet i media som 

bidrar till en bra image.  

Telge Energi anser att kunderna har förmågan att göra miljövänliga val och har en bestämd 

uppfattning om att de ansluter sig till dem på grund av deras arbete med förnybar energi. För att 

garantera att nyanställda har den kunskap som krävs genomgår alla miljöutbildningar. Detta bidrar 

till en jämn kunskapsnivå vilket underlättar arbetet med kunder.  

 

E.ON 

E.ON tar främst sitt miljömässiga ansvar genom den legala domänen, där företaget följer lagkrav 

och ramverk. E.ON jobbar även aktivt för att effektivisera säkerheten och inte förstöra miljön 

utifrån deras egna produktion. Detta kan kopplas till de olika miljörörelser som ställer större krav på 

företagens hantering av utsläpp. Här är det viktigt att poängtera att Göran anser själv att om 

företaget inte tagit ett miljöansvar så finns det risk att de inte skulle ha några kunder. Med andra ord 

kan deras engagemang i miljöfrågor ses som ett sätt att bibehålla de kunder de har samt locka 

framtida kunder. Det är då en imagefråga som indirekt ser till att försäljning ökar. Det miljömässiga 

ansvaret är med andra ord ett strategiskt sätt att se till att E.ON behåller en position på elmarknaden.   
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O2 

Staten bidrar till de viktigaste externa förändringarna när det gäller O2. Detta uppmärksammas 

genom att bolaget aktivt engagerar sig i lobbying för att strama åt lagstiftningen kring utsläpp. 

Endast genom att påverka politiker så att lagar och reglar ändras kommer produktion av förnybar el 

att öka. Dessutom är olika miljörörelser en viktig samarbetspartner för O2 då de kan bidra till ett 

kunskapsutbyte. Detta kan kopplas till det strategiska elementet i företag som integrerar socialt 

entreprenörskap (Austin et al 2005 se Nicholls 2008). Här poängteras just vikten av att företag 

samarbetar för att få tillträde till nya och annorlunda resurser och kunskaper utöver sina egna. Detta 

är viktigt för O2 då de måste hålla sig konstant uppdaterade om vad som händer kring förnybar 

energi. Grunden till detta är att de ser sig själva som ett miljöföretag, ett ”kommersiellt 

Greenpeace”. Bolaget drivs av en vision om ett grönt samhälle i tillväxt. Just därför har media 

också en viktig roll när det gäller bolagets trovärdighet. De måste ta sitt miljömässiga ansvar på 

största allvar då detta är grunden till verksamheten. O2 arbetar därför aktivt med ”lokal förankring” 

genom samrådsmöten för att minska risken för missnöje som kan komma till uttryck i negativ 

publicitet. Detta förklarar varför O2 inte har någon CSR avdelning då de sociala och miljömässiga 

ansvarstagandena är en del av kärnverksamheten. 

 

GodEl 

Hänsynstagande till externa förändringarna av GodEl är av stor betydelse när det gäller bolagets 

miljömässiga ansvarstagande. Genom att samarbeta med miljö- och välgörenhetsorganisationer ser 

även GodEl till att bygga värdefulla allianser.  Detta är väsentligt för företaget då de måste vara 

trovärdiga för att locka kunder och därmed öka sitt bidrag till välgörenhet. Bolagets fokus på 

välgörenhet har medfört att det miljömässiga ansvarstagandet inte ses som lika stort. Trots detta har 

de blivit utsedda till Sveriges grönaste varumärke vilket visar på att de är aktiva inom detta område. 

Detta kan också förklaras genom att deras allianser med miljöorganisationer bidrar till ökad 

kunskap och resurser som leder till ett framgångsrikt arbete med dessa frågor.  
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5.5 SAMMANFATTANDE ANALYS 

5.5.1 TELGE ENERGI 

Enligt Schwarz och Carroll finns tre domäner inom CSR: den ekonomiska, den legala och den etiska.  

Till den ekonomiska hör alla aktiviteter som direkt eller indirekt har positiv ekonomisk effekt på 

företaget. När det gäller Telge Energi påverkas företagets ekonomiska ansvarstagande främst av kunder, 

anställda, ägare och media. Både det sociala och miljömässiga ansvarstagandet faller till viss del under 

den ekonomiska domänen då det bidrar till en bra image och därmed indirekt bidrar till försälningen. 

Vid intervjuer med representanter för Telge Energi nämns inte de legala aspekterna. Däremot så hör 

bolagets sociala och miljömässiga ansvarstaganden till den etiska domänen. Här är förväntningar från 

relevanta intressenter det viktigaste. I tabellen nedan presenteras en sammanfattning av de intressenter 

som yttrats ha störst påverkan på bolagets olika ansvarsområden. 

 

*Förkortningar från vänster: K- kunder, A-anställda, Ä-ägare, L-leverantörer, S-staten, K-konkurrenter, 

 F-förespråkare för konsumenter, M-miljörörelser, I-intressegrupper, Me-media. 

5.5.2 E.ON 

För E.ON är det primära aktiviteter som direkt och indirekt ökar försäljningen. Till den ekonomiska 

domänen hör därför liksom det ekonomsiska ansvarstagandet även det sociala och det miljömässiga. När 

det gäller den legala domänen är det här företaget tar sitt främsta miljömässiga ansvar.  I den etiska 

domänen hör allt som förväntas av den allmänna befolkningen samt relevanta intressenter. De 

förväntningar bolaget märkt av bidrog till att en CR avdelning skapades inom E.ON.  Trots detta kan det 

sociala ansvarstagandet som nämns ovan inte ses som något som förväntas av den allmänna 

befolkningen eller relevanta intressenter. Det handlar mer om ett filantropiskt ansvarstagande som 

beskrivs i Carrolls pyramid där bolaget tar ett frivilligt ansvar genom barn och ungdomssatsning. I 

tabellen nedan presenteras en sammanfattning av de intressenter som yttrats ha störst påverkan på 

bolagets olika ansvarsområden. 
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5.5.3 O2 

För O2 yttras den ekonomiska domänen vara beroende av både det sociala och miljömässiga 

ansvarstagandet. Då företaget endast kan öka försäljning genom att bygga fler vindkraft är ägarnas 

avkastning beroende av denna miljösatsning. Den legala domänen är ytterst viktig för företagets 

miljömässiga ansvarstagande. Här ser de till att inte bara vara lyhörda gällande de legala 

förväntningarna utan även påverka och strama åt de ramverk som finns för förnybar energi. I den etiska 

domänen yttras ett starkt socialt ansvarstagande där bolaget tar hänsyn till den allmänna befolkningen 

där vindkraftverk byggs. I tabellen nedan presenteras en sammanfattning av de intressenter som yttrats 

ha störst påverkan på bolagets olika ansvarsområden. 

 

5.5.4 GODEL 

Inom den ekonomiska domänen yttrar representanten ett ansvarstagande gentemot 

välgörenhetsorganisationer. Detta innebär att företagets sociala ansvarstagande direkt kopplas till det 

ekonomiska. Det miljömässiga ansvarstagandet kan ses som ett sätt för bolaget att indirekt öka 

försäljningen då det ger miljömedvetna kunder ett alternativ. De hänsynstaganden som innefattar den 

legala domänen uppmärksammades inte under intervjun. I den etiska domänen innefattas ett ansvar 

gentemot kunder och välgörenhetsorganisationer som förväntar sig att bolaget ska skänka sin avkastning 

till välgörenhet. I tabellen nedan presenteras en sammanfattning av de intressenter som yttrats ha störst 

påverkan på bolagets olika ansvarsområden. 
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6. SLUTSATSER 
 
I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser. Detta görs genom att besvara undersökningens 

frågeställningar.  

 

Hur ser elbolag på sitt ekonomiska, sociala, och miljömässiga ansvar? 

Representanter från elbolagen ser sitt ansvarstagande på olika sätt beroende på verksamhetens 

vision. Undersökningen visar att de bolag som integrerat de miljömässiga och sociala 

ansvarstaganden med det ekonomiska drivs av en vision att göra en förändring i samhället.  Detta 

tyder på att dessa bolag kan ses som ”Corporate Social Entrepreneurs”. Som Marlene Claesson 

betonar är viljan att göra en förändring en del av kärnverksamheten och det är detta som är det 

vitala för sociala entreprenörer.  

 

Alla undersökta elbolag anser att det sociala och miljömässiga ansvaret är viktigt för att kunna 

bedriva långsiktigt lönsamma verksamheter. De känner av det tryck som finns från olika 

intressenter och inser att om de skulle bortse från dessa frågor finns det stor chans att kunderna 

skulle utebli. De undersökta bolagen poängterar att för att kunna göra en förändring i samhället 

måste de tjäna pengar för att detta ska ske på ett långsiktigt plan.  För Telge Energi, O2 och GodEl 

uttrycks inte CSR som en separat del av verksamheten utan det integreras i det dagliga arbetet.  

 

Påverkar intressenter och ledarskapsstil elbolagens ansvarstagande? 

Undersökningen visar att bolagens intressenter och ledarskapsstil har stor påverkan på hur bolagen 

tar sitt ansvar. Interna och externa förändringar uppmärksammas och behandlas på olika sätt 

beroende på bolagens visioner. Då elbolagen konkurrerar med en enda produkt måste de hitta sätt 

att differentiera sig för att sticka ut på marknaden. Detta innebär att bolag måste hitta faktorer som 

är av större värde för kunder än ett lågt pris. Intervjuer med Telge Energi och E.ON visar på att 

CSR kan användas som ett sätt att stärka bolagens image. På detta sätt blir sociala och miljömässiga 

frågor av större vikt när bolagen vill differentiera sig och öka sin konkurrenskraft på marknaden. 

Om det bara hade handlat om billigt pris så hade bolag som Telge Energi inte haft en chans. 

Kundernas krav på att företag ska ta ett miljömässigt ansvar har gett företag som Telge Energi och 

O2 möjlighet att konkurrera i en marknad som vanligtvis kontrolleras av stora aktörer. Visioner som 

sträcker sig utöver det ekonomiska blir här kärnan i verksamheten. O2 betonar att ”kunskap, 

engagemang och entreprenöriella” färdigheter är viktiga för att sticka ut lite och gå före med nya 
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affärsmodeller och lösningar. Detta kan kopplas till det som inom socialt entreprenörskap utnyttjar 

varje individs kreativitet för att kunna klara av utmaningar.  

 

Det vi har uppmärksammat är att interna och externa förändringar har olika stor betydelse för 

bolagen. E.ON som främst drivs av att bli världsledande inom el och gas betonar interna 

förändringar som det viktigaste. Kunder och ägare har de störst ansvar för. Detta medför att det 

ekonomiska ansvarstagandet blir det primära. När det gäller Telge Energi som kombinerar sociala 

och ekonomiska mål är både de interna och externa förändringarna bidragande till deras arbete. 

Kunderna ses som de viktigaste intressenterna samtidigt som bolaget måste fokusera på miljön för 

att kunna konkurrera med de större elbolagen. Varje del av CSR är därför viktigt för dem för att 

verksamheten ska vara långsiktig. O2 och GodEl skiljer sig här då de har större fokus på externa 

förändringar. O2 som drivs av en vision om ett grönt samhälle i tillväxt betonar politiker som deras 

primära intressenter då de skapar ramverk kring förnybar energi. Utan detta kan inte O2 

framgångsrikt bedriva sin vision. Dessutom är de beroende av samarbeten med miljöorganisationer 

för att se till att ett kunskapsutbyte sker då de ständigt måste vara uppdaterade inom området. 

Därmed är dessa också viktiga intressenter för bolaget. När det gäller GodEl drivs bolaget främst av 

ett socialt mål. Då de vill skänka all avkastning till välgörenhet är dessa organisationer bolagets 

primära intressenter. De är så viktiga att de även ses av bolaget själva som deras ägare.  Dessutom 

samarbetar de även med miljöorganisationer vilket kan vara anledningen till att de vunnit pris som 

Sveriges gröna varumärke trots att de inte fokuserar på endast förnybar energi då de låter kunden 

själv ta det valet.  

 

Ledare drivs av visionen att göra en förändring i samhället och ser till att detta genomsyrar hela 

organisationen. Därför är det sociala och miljömässiga ansvarstagandet en del av kärnverksamheten 

och påverkar beslutsfattandet i högsta grad. Detta tyder på ett värdebaserat ledarskap i Telge Energi, 

O2 och GodEl. Företagets värderingar går före allt annat och är den drivande faktorn bakom 

verksamheten. Tydligt är också att det nätverksbaserade ledarskapet har fått en betydelsefull del i 

dessa företag då de försöker skapa och bevara positiva relationer med inflytelserika parter såsom 

miljöorganisationer. Detta bidrar till ett större kunskapsutbyte och tillgång till nya resurser som kan 

förbättra arbetet.  

 

Sammanfattningsvis visar undersökningen att de bolag som långsiktigt vill ta sitt sociala och 

miljömässiga ansvarstagande integrerar detta i sin kärnverksamhet. Detta innebär att de är en vital 
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del av bolagens ekonomiska ansvarstagande. Här används affärsmetoder för att svara på sociala och 

miljömässiga problem. Enligt både Claesson och Lüthi är detta en förutsättning för sociala 

entreprenörer. Det är därför tydligt att Telge Energi, O2 och GodEl genom CSE fördjupar 

företagens CSR verksamhet.  Detta är, liksom den pågående studien av CSR Västsverige diskuterar, 

ett sätt för bolagen att bidra till en hållbar utveckling. Genom en vision som genomsyrar hela 

organisationen blir det miljömässiga och sociala ansvarstagandet en självklar del av verksamheten. 

Det värdebaserade och nätverksbaserade ledarskapet tyder på en styrning som uppmuntrar företag 

att se till att visionen leder hela organisationen och att allianser skapas som kan öka 

kunskapsutbytet och tillgång till resurser. Detta kan skapa nya möjligheter för bolagen som bidrar 

till deras konkurrenskraft på marknaden. Vår undersökning visar att bolagen tjänar på att fokusera 

på sociala och miljömässiga frågor då detta bidrar till en bättre image. Detta visar på att bolagen 

aktivt tänker på dessa frågor när det gäller CSR samt arbetar med dem på olika sätt för att integrera 

dem i verksamheten. Genom att skapa sociala och miljömässiga mål utöver de ekonomiska ser 

Telge Energi, O2 och GodEl till att dessa ansvarstaganden fördjupas och blir en bestående del av 

verksamheterna. Vi ser att bolagen har tagit till sig diskursen i samhället och genom att differentiera 

sig i sitt arbete närmar de sig sina intressenter. På så sätt blir bolagen mer ansvarsfulla i sin 

verksamhet vilket leder till att detta på ett positivt sätt påverkar vår miljö, våra samhällen och den 

värld vi lever i. 
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7. SLUTDISKUSSION 
 

I uppsatsens sista kapitel redogör vi för tankar om källkritik. Avslutningsvis ger vi förslag på vidare 

forskning i ämnet. 

 

7.1 KÄLLKRITIK 
Det vi främst vill ställa oss kritiska till i undersökningen är källornas tillförlitlighet. Då vårt syfte 

var att se hur representanterna ”yttrar” sitt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvarstagande 

blir undersökningen därmed subjektiv. Våra representanter har förmodligen gett oss en fördelaktig 

bild av deras bolags ansvarstagande. Detta måste tas i beräkning i den empiri som presenterats.  

Ytterligare intervjuer inom bolagen hade varit nödvändiga för att minimera denna risk. Detta hade 

gett oss möjlighet att jämföra svar och bättre belysa området.  

Vi vill även understryka att vi vid analysen insåg att frågorna i intervjuguiden inte hade 

strukturerats på bästa tänkbara sätt. Detta medförde att vi var tvungna att i efterhand dela upp 

informationen kring ämnen utefter vår egen förmåga.  Därmed finns en risk att vår egen uppfattning 

inte stämmer överens med verkligheten. Därtill hade en klarare intervjuguide bidragit med mer 

relevant information utan behov från vår sida att ställa följdfrågor. I de intervjuer vi hade finns det 

en risk att våra egna följdfrågor färgats av våra egna förutfattade meningar.  

 

7.2 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Under detta uppsatsarbete har intressenter visat sig vara en viktig del som påverkar både interna och 

externa förändringar. I denna undersökning har intressenter ställt högre krav på företagen. Det skulle 

vara intressant att se hur elbolagens perspektiv på ansvarstagande stämmer överens med intressenternas 

förväntningar. Därför anser vi att en intressant fråga till vidare forskningar är: 

Hur stämmer elbolagens ansvarstagande överens med deras respektive intressenters förväntningar? 

Ledarskap har visat sig vara en drivande faktor i företagens visioner. De måste se till att värderingarna 

följs i hela organisationen. Det skulle vara intressant att undersöka om alla i företaget uppfattar 

ansvarstagandet på samma sätt. Därmed föreslår vi följande fråga:  

Hur uppfattas de olika ansvarstaganden inom elbolagen? 
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9 BILAGOR 
 

Bilaga 1. Nöjdhet med elleverantören bland privatpersoner 

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är ett system för att samla in, analysera och sprida information om 

kunders förväntningar, upplevd kvalitet och värdering av varor och tjänster. 

 

Figur 9. (Svenskt Kvalitetsindex 2010) 
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Bilaga 2. Intervju guide till elbolag 

1. Vilket mål driver ert företag? 

2. Vad är er vision? 

3. Har ni några kärnvärden i företaget som ni jobbar utifrån? 

4. Vad är CSR för er? 

5. Hur jobbar ni med detta? 

6. Varför är det viktigt? 

7. Är det någon del av CSR som är viktigast för er? 

Varför? 

8. Hur viktigt är det för er image? 

 

9. Vilka egenskaper anser du är viktiga hos era ledare när det gäller arbete med CSR? 

10. Har CSR påverkat ledarskapet inom företaget? 

- Om ja, hur? 

 

11. Vilka är era primära intressenter? 

- Varför? 

12. Hur viktiga är era kunder för företaget? 

13. Är det viktigt att de uppfattar ert företag som trovärdigt? 

14. Vilka är era olika typer av kunder? 

15. Varför tror du att de har valt ert företag? 

16. Hur skiljer sig ert arbete gentemot era olika kunder? 

17. Vilken makt och inflytande har era intressenter på ert CSR arbete? 

- Genom vilka kanaler lyssnar ni på dem? 

18. Hur engagerar ni dem? 

19. Jobbar ni med att öka kunskapen hos era olika intressenter?  

- Om ja, hur och varför? 

 

20. Hur ser ni på branschens framtid med tanke på CSR? 
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Bilaga 3.  

Intervju frågor till Marlene Claesson: 

1. Varför valde ni att satsa på Playing for change?  

2. Vilka kriterier utgick ni ifrån när ni korade era åtta vinnare? 

3. Vad utmärker sociala entreprenörer? 

 

4. Vilka mål driver sociala entreprenörer? 

5. Hur ses balansen mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga mål? 

6. Vilka kärnvärden anser ni är viktiga för att driva ett företag? 

 

7. Vad innebär CSR för dig? 

8. Vad är skillnaden mellan CSR och socialt entreprenörskap? 

9. Hur viktigt är ert engagemang med socialt entreprenörskap för er image? 

 

10. Vilka egenskaper anser ni är viktiga hos ledare när det gäller socialt entreprenörskap? 

 

11. Hur kan sociala entreprenörer påverka ledare? 

 

12. På vilket sätt är sociala entreprenörer bra på att integrera olika intressenter? 

 

13. Hur ser ni på framtiden för socialt entreprenörskap? 

 

 

Intervju med Kristoffer Lüthi: 

 

1. Vart kom idén ifrån till Ekobanken? 

2. Varför är det viktigt? 

3. Vilka mål drivs ni av? 

4. Vilka kärnvärden har ni? 

5. Vilka kriterier utgår ni ifrån när ni väljer att satsa på en idé/verksamhet? 

6. Vad utmärker sociala entreprenörer? 

 

7. Hur ses balansen mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga mål? 

8. Vilka kärnvärden anser ni är viktiga för att driva ett företag? 

 

9. Vad innebär CSR för dig? 

10. Vad är skillnaden mellan CSR och socialt entreprenörskap? 

11. Hur viktigt är ert engagemang med socialt entreprenörskap för er image? 

 

12. Vilka egenskaper anser ni är viktiga hos ledare när det gäller socialt entreprenörskap? 

13. Hur kan sociala entreprenörer påverka ledare? 

 

14. På vilket sätt är sociala entreprenörer bra på att integrera olika intressenter? 

 

15. Hur ser ni på framtiden för socialt entreprenörskap? 
 


