
 

Institutionen för ekonomi och IT 
Avdelningen för företagsekonomi 
  
  
  
 Kandidatuppsats 15 hp 
  
  

CSR som strategi - från ord till 
handling 

  
En fallstudie inom en svensk statlig organisation 
  
  
 
  
  

  
EXC504 
Examensarbete i företagsekonomi- 
Organisation och redovisning 
Vårterminen 2015 

  
Författare: Kajsa Björk  
Författare: Karin Fyhr 

  
 

Handledare: Anna-Karin Olsson 
                                                          Examinator: Ahmad Ahmadi 
  
  
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  
 
 
 

 
 



Sammanfattning 
Titel CSR som strategi- från ord till handling. En fallstudie inom en svensk statlig 
organisation 
  
Författare Kajsa Björk och Karin Fyhr 
  
Kurs EXC 504 – Examensarbete i företagsekonomi 
  
Termin VT 2015 
  
CSR (Corporate Social Responsibility) är ett omdebatterat begrepp kopplat till ansvar. 
Företag kan välja att frivilligt anta CSR av olika orsaker som exempelvis reglering, 
legitimitet eller tryck från olika intressenter medan statliga bolag har krav på sig från 
statligt håll. Ett sätt att kommunicera sitt ansvar är genom en hållbarhetsredovisning. 
Men hur kan CSR förenas med mål och strategier i praktiken och vilken inverkan har 
CSR på styrningen i en statlig organisation? Vårt syfte med denna studie är att bidra 
med kunskap till hur CSR påverkar strategiformulering och målstyrning inom en statlig 
organisation. Från ett externt perspektiv på samhällsnivå till ett internt perspektiv på 
organisations och individnivå har vi strävat efter att identifiera hur styrningen görs i 
praktiken inom en affärsenhet.  Vi har gjort en kvalitativ fallstudie och samlat in empiri 
från fokusgruppsintervju, semistrukturerade intervjuer, företagsdokument och sociala 
medier. Från empirin har vi analyserat organisationens CSR-arbete i form av strategi, 
mål, styrning och hållbarhetsredovisning samt den institutionella inverkan på denna 
praktik. Vårt resultat visade att CSR är utsatt för ett institutionellt tryck från olika 
intressenter. Vidare visade resultatet att organisationen i vår studie lyckats väl med att 
förena CSR-teori med praktik. Informanterna på ledningsnivå framhöll miljöaspekten av 
CSR medan informanterna på enhetsnivå betonade den sociala aspekten som central. 
 
Nyckelord: CSR, hållbarhet, praktik, statlig, hållbarhetsredovisning, institutionell, 
strategi, mål, styrning, fallstudie 
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  

 
 



Abstract  
Title: CSR as a strategy- from words to action. A case study of a Swedish governmental 
organization 
  
Författare Kajsa Björk och Karin Fyhr 
  
Kurs EXC 504 – Degree Work, Business Studies 
  
Termin VT 2015 
CSR (Corporate Social Responsibility) is a controversial term linked to responsibility. 
Companies may choose to voluntarily adopt CSR for different reasons such as 
regulation, legitimacy or pressure from various stakeholders while state companies have 
demands from state authorities. One way to communicate their responsibility is through 
a sustainability report. But how can CSR be combined with goals and strategies in 
practice and what impact has CSR management in a government organization? Our 
purpose has been to provide knowledge of how CSR affects strategy formulation and 
performance management in a government organization. From an external perspective 
on the societal level to an internal perspective on organizational and individual level, we 
have sought to identify how the control is done in practice within a business unit. We 
have made a qualitative case study and collecting empirical data from focus group 
interviews, semi-structured interviews, business documents and social media. From the 
empirical data we have analyzed the organization's CSR work in terms of strategy, 
objectives, governance and sustainability, and the institutional impact on this practice. 
Our results showed that CSR is exposed to institutional pressures from different 
stakeholders. Furthermore, the results showed that the organization in our study 
succeeded in uniting CSR theory with practice. The informants at management stressed 
the environmental dimension of CSR, while informants at the unit level emphasized the 
social aspect as central. 
  
Keywords: CSR, sustainability, practice, governance, sustainability report, institutional, 
strategy, goal, controlling, case study,  
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1. Introduktion 
 

Kapitlet inleds med en bakgrund till det studerade ämnet. Den leder därefter vidare till ett 
beskrivet problemområde som sedan mynnar ut i studiens syfte och problemställning. 

  

1.1  Bakgrund 
  
CSR, Corporate Social Responsibility, möter vi ständigt i vår vardag, vare sig vi är 
medvetna om dess innebörd eller inte. Begreppet CSR kan på svenska beskrivas som ett 
företags sociala ansvar eller hållbar utveckling enligt Alexius, Furusten & Werr (2014) 
och ta sig uttryck i ekonomiska, legala, etiska och filantropiska aspekter (Carroll, 1979). 
Hållbarhet är ett begrepp som är mer generellt accepterat av allmänheten och 
beskrivningen är bredare i sin definition än CSR. I och med Brundtlandkommissionens 
slutrapport (1988) uppmärksammades hållbarhet som begrepp och definierades som att 
möta “the needs of the present without compromising the ability of future generations to 
meet their needs”. Kates, Thomas och Leiserowitz (2005) menar att detta gjort att 
hållbar utveckling oftast ses tredimensionellt i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
sammanhang och gör att hållbar utveckling har sin påverkan på det som är viktigt inom 
det mesta på lokal, nationell, regional och global nivå. 
  
Historiskt sett beskrivs CSR så tidigt som under 1950-talet. Howard R. Bowen skrev då 
att företag har ett ansvar mot samhället som styrs av hur företag handlar (Bowden, 1953 
se Carroll, 1979). Företag och organisationers roll som ansvariga för samhället kan 
spåras, för Sveriges del, till 1600-talet. Brukspatroner var då ytterst ansvariga för de 
anställda vid bruken och tog hand om sina anställda genom att bland annat se till att de 
fick sjukvård (Hellspong & Löfgren, 1994, se Grafström, Göthberg & Windell, 2008). 
Under mitten av 1900-talet startades daghem för de anställdas barn men även andra 
former av välfärdsaktiviteter gjordes, så som att finansiera bibliotek och badhus för sina 
anställda (Johnson, 2006, se Grafström, Göthberg & Windell, 2008). Dessa aktiviteter 
benämndes inte då med CSR och ansågs säkert inte då som ett socialt ansvarstagande. 
Om dessa aktiviteter skulle genomföras idag skulle de troligen göra det. 
  
Idag behandlar forskning kring CSR ofta de sociala aspekterna som exempelvis 
organisationers etik (Carroll, 1979, Fassin m fl, 2011) medan forskningsområdets fokus 
inom hållbarhet ligger på hur vinstdrivande företag studeras ur ett redovisning 
perspektiv enligt Bebbington och Thomson (2013). Det finns även forskare som 
resonerar kring kopplingen mellan CSR och finansiella resultat. Däremot innebär inte 
kopplingen till eventuella vinster att chefer kan utvärdera CSR- engagemanget praktiskt 
i organisationen menar Weber (2008) och poängterar att det kan finnas ett glapp mellan 
teori och praktik. 
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Enligt Europa kommissionen (2015) handlar CSR om hur företag tar ansvar för sin 
påverkan på samhället och EU, europeiska unionen, definierar CSR utifrån detta 
påstående. Det innebär att företag frivilligt ska införliva social och miljömässig hänsyn i 
sin verksamhet för att bidra till en hållbar utveckling. Europa kommissionen menar 
också att CSR kan ha betydelse för företaget i form av riskhantering, 
kostnadsbesparingar, kundrelationer, anställdas villkor och hur dessa aspekter kan bidra 
till betydelsen för utveckling. CSR har stor betydelse då det ligger i EU:s intresse 
genom ett ekonomiskt och ett samhällsperspektiv. EU och dess medlemsländer, 
däribland Sverige, grundar sina CSR-standarder på FN:s internationella standarder för 
företagande och mänskliga rättigheter och från OECD, Organisationer för ekonomiskt 
samarbete och utveckling (Regeringskansliet, 2013).  
  
Hur CSR praktiseras av företag kan yttra sig i hur företag kommunicerar det till 
omvärlden och sina intressenter. Den klassiska intressentmodellen (Freeman, 1984) 
nämner ägarna, anställda, kunder, leverantörer som de centrala aktörerna som verkar för 
företagets överlevnad. Staten, lokala intresseorganisationer, miljöaktivister och media är 
också viktiga intressenter som företaget bör beakta i sitt handlande. Konsultbyrån 
Hallvarsson & Halvarsson har undersökt hur förtroendeskapande kommunikationen till 
intressenter benämns genom att studera vad Sveriges 100 största börsnoterade bolag 
benämner i sin rapportering. De fann att CSR förekommer i nästan hälften av fallen och 
hållbarhet i den andra halvan av fallen (Sillberg, 2013). Detta kan tyda på att hur 
företagen använder sitt CSR som begrepp kan skapa missförstånd när det 
kommuniceras. Därför kan det finnas en risk för misstolkningar när CSR och hållbarhet 
används i årsredovisningar på samma sätt. Det i sin tur kan spela roll för hur CSR sedan 
överförs som strategier inom en organisation. 
  
Vi ska med utgångspunkt från detta resonemang studera hur organisationen i vår studie 
använder begreppet CSR som strategi och vilka delar av ansvarstagandet det innefattar. 
Hållbarhet är, som vi ser det, ett globalt och bredare koncept som relaterar till alla 
människors ansvar i världen. Hubbard (2009) menar att:  

 
The emergence of the concepts of ‘sustainable development’ and ‘sustainability’ 
reflect a seminal change in global thinking, which is forcing firms to again re-
evaluate their approach to measuring organizational performance (Hubbard, 2009, 
s.181).  
 

CSR är anpassat efter företagets kontext och därmed deras ansvar i miljö-, ekonomiska- 
och sociala frågor. Då vi vill studera en organisation och deras ansvarsområde har vi 
därför valt att fortsatt genom uppsatsen fokusera på CSR och vad det står för. 
  
Ett sätt för organisationer att kommunicera sitt CSR-ansvar till olika intressenter är 
genom hållbarhetsredovisning, vilket har börjat användas de senaste decennierna i allt 
större utsträckning. Medias rapportering om exempelvis företags påverkan på naturens 
resurser och användandet av barn som arbetskraft är många. Det gör att samhället ställer 
krav på organisationers öppenhet i redovisning.  
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De ökade kraven på regleringen av hållbarhetsredovisning kan också ha betydelse för 
det ökande intresset menar Pedersen m fl (2013). Detta är något som visar sig även i 
media där CSR och företags ansvarsaktiviteter syns allt oftare. Medias roll och hur CSR 
kommuniceras hjälper till att bidra till hur CSR tas emot i praktiken (Grafström & 
Windell, 2011). Även om CSR ses som ett frivilligt engagemang menar Brammer, 
Jackson och Matten (2012) att “R” paradoxalt står för ett visst mått av legalt åtagande. 
Från räkenskapsåret 2008 ska statligt ägda företag i Sverige hållbarhetsredovisa enligt 
GRI, Global Reporting Initiative, riktlinjer (Näringsdepartementet, 2007). Även andra 
bolag som inte är statligt ägda arbetar frivilligt med hållbarhetsredovisningar och får 
dem granskade enligt GRI, till exempel SKF (Svenska KullagerFabriken) och SCA 
(Svenska Cellulosa Aktiebolaget) (FAR, 2013). Den svenska regeringen ansvarar dock 
för hur svenska statliga bolag styr sin verksamhet. “Det är naturligt att staten och de 
statligt ägda bolagen går i spetsen inom hållbart företagande i syfte att agera 
föredömligt” (Regeringskansliet u å). Hubbard (2009) påpekar att GRI är ett av många 
olika ramverk att mäta hållbarhet och CSR på och även det mest tongivande. Bland 
annat har FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och 
rådgivare, tagit fram riktlinjer hur GRI ska användas (FAR, 2013).  
  
Hållbarhetsredovisning beskrivs ofta i förvaltningsberättelsen som är en del av en 
organisations årsredovisning. Som ett led i att utveckla hållbarhetsredovisningen har 
Justitiedepartementet lämnat ett förslag (2012/13: FPM101, Sveriges riksdag, 2013) 
som skulle innebära att de sociala och miljömässiga händelser som påverkat finansiella 
händelser skulle belysas i årsredovisningen. “Ett genomförande av kommissionens 
förslag innebär att motsvarande bestämmelser ska tas in i nationell rätt” (Sveriges 
riksdag, 2013). De bolag som har fler än 500 anställda samt koncerner skulle påverkas 
av förslaget då det är de bolagen som har skyldighet enligt lagen. Vidare kan vi läsa att 
förslaget är normbaserat vilket innebär att tolkningar görs utifrån praxis (ibid). 
  
Genom att lagföra att börsnoterade företag förutom att redovisa finansiella händelser 
även ska redovisa sociala händelser, ställs andra krav på hur företags årsredovisningar 
ska formuleras. När ett centralt styrdokument förändras är det därför intressant söka 
kunskap hur det ur ett organisationsvetenskapligt och ett redovisningsmässigt perspektiv 
påverkar hur en organisation styrs. 
  
 

1.2  Problemdiskussion 
  
Statliga organisationer använder sig av hållbarhet i sina mål och strategier för att de har 
krav på sig från statligt håll sedan 2012 (Regeringskansliet u å). När samma sak har 
olika namn inom olika organisationer så som Halvarson & Halvarsson (Sillberg, 2013) 
beskriver kan det leda till en konflikt bland företagets intressenter när företag 
kommunicerar sin CSR eller hållbarhetsredovisning.  
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KPMG, Klynveld Peat Marwick Gördeler, är ett globalt kunskapsföretag inom området 
ekonomi som regelbundet gör internationella undersökningar av hur många stora 
organisationer som hållbarhetsredovisar. Undersökningarna pekar på att svenska företag 
halkar efter i sin rapportering av CSR (KPMG, 2011). 
  
Orsaken till att svenska företag halkar efter kan bero på att företags CSR påverkas av 
direkta och indirekta handlingar. Dessa handlingar måste förstås i relation till företagets 
omgivning och intressenter. De olika aktörer som företaget handlar med blir sedan 
påverkat av eller påverkar företagets handlande. För statliga organisationer är dessa 
intressenter bland annat ägarna, svenska staten. Sverige är ett demokratiskt land vilket 
betyder att riksdagen utgörs av en skara utvalda representanter för befolkningen. Det 
innebär att samhället har möjlighet att påverka staten och därmed indirekt hur statliga 
organisationer ska formulera sina mål och strategier i riktning mot CSR. Här ligger det 
en intressentkonflikt då de olika intressenterna kan ses som olika separata delar eller att 
alla påverkar varandra i viss mån. Det gör att företagen är noga med att visa upp sin 
bästa sida utåt för att stärka sin image och få legitimitet för sitt handlande menar 
Calabrese och Lancioni (2008).  
  
En organisation som kontrollerar hur företag i Sverige hållbarhetsredovisar sin CSR är 
FAR. De ger sedan 2005 ut ett pris för bästa hållbarhetsredovisning. Priset syftar till att 
uppmärksamma hållbarhetsredovisning där väsentlighet, balans, transparens och 
användarvänlighet är centralt (FAR, 2013). Två frågor vi ställer oss är hur CSR-arbetet 
bedrivs för att bygga en bro från ledningens abstrakta mål och strategier till 
verksamhetens genomförande avdelningar? Och hur fungerar det i praktiken? “För att 
mått och beslutsprocesser ska komma till användning, och för att de mått som beskriver 
ansvar ska beaktas, krävs ett samspel mellan information och incitament” (Nilsson, 
Olve & Parment, 2010, s. 181). Då CSR är ett relativt nytt fenomen kan kompetensen 
inom området vara begränsad. Jannesson och Skoog (2013) påpekar även att kunskapen 
om CSR inom en organisation ofta är asymmetriskt fördelad. Vidare kan skillnader i 
personligt engagemang, ledningens inställning och olika avdelningars intresse i CSR-
frågor ha stor betydelse för hur organisationen styrs (Freeman, 1984; Porter & Kramer, 
2006). 
 
Detta resonemang ger oss en bild av att medarbetare på mellannivå i en organisation har 
en viktig uppgift i skapandet av en trovärdig och legitim CSR-strategi. Ur ett 
intressentperspektiv blir denna frågeställning intressant och visar på en organisations 
rykte på lång sikt. Kan det vara så att en organisation som pratar stort men agerar smått 
snart förlorar ryktet om sig och blir en organisation med institutionellt värde? En mängd 
forskning pekar dessutom på att organisationer och företag endast hållbarhetsredovisar 
för att främja sina egna intressen och säkra sin position (Cho m fl, 2015; Lee, 2011). 
Med andra ord uppvisar organisationer en fasad och lovar mer än de kan hålla. 
Brunsson (2003) benämner det som en organisations “hyckleri” och framhåller att det 
finns ett glapp mellan hur företag kommunicerar och sen agerar.  
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CSR är ett fenomen som vi som författare till den här uppsatsen blivit bekanta med de 
senaste tre åren. Vi har märkt av ett ökat intresse för CSR av bekanta i vår omgivning 
som berättat om deras företags arbete med konceptet och även sett i media hur företag 
arbetar med CSR. Detta ger oss incitament att söka förståelse för hur arbetet med CSR 
kan skapa fördelar och hur det bedrivs i praktiken inom en organisation. Med 
utgångspunkt i ovanstående resonemang har vi i vår studie valt att undersöka hur CSR 
tar sig uttryck i en statlig organisation från ett externt perspektiv på samhällsnivå till ett 
internt perspektiv på organisations och individnivå. Då statliga organisationer är tänkta 
att agera föredömligt i CSR-frågor anser vi att de har kunskaper om hur en organisation 
kan arbeta med CSR för att skapa fördelar. 
 
 

1.3  Forskningsfrågor 
 

• Vilket utrymme har CSR i strategi och målformuleringar inom en statlig 
organisation? 

• Hur kan CSR förenas med mål och strategier genom hållbarhetsredovisning? 
• Vilken inverkan har CSR på styrningen i praktiken i statliga organisationer? 

  

1.4 Syfte 
 
Vårt syfte med denna studie är att bidra med kunskap till hur CSR påverkar 
strategiformulering och målstyrning inom en statlig organisation. Från ett externt 
perspektiv på samhällsnivå till ett internt perspektiv på organisations och individnivå 
har vi strävat efter att identifiera hur styrningen görs i praktiken inom en affärsenhet. 
Genom att tydliggöra hur CSR praktiseras möjliggörs utvecklingen av andra 
organisationers användande av sitt sociala ansvar. 
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2. Metod 
 

Kapitlet inleds med ett ställningstagande över det vetenskapliga synsätt som ligger till 
grund för den här studien. Därefter beskrivs tillvägagångssättet i studien och avslutas 
med en kritisk reflektion över källor och undersökningskvaliteten. 

2.1 Vetenskapligt synsätt  
 
Vetenskapligt synsätt och metod behandlar de grundläggande frågor och den 
utgångspunkt vi som författare har haft i den här studien. “Grunden i all vetenskaplighet 
är att man strävar efter att uppnå vissa speciella former av förståelse” (Allwood & 
Erikson, 1999, s. 18). Vidare ställs frågorna kring vilken världsbild som ligger till grund 
för det valda vetenskapliga synsättet och vad kunskap är. 
  
Ontologi kan förklaras med “läran om hur världen är beskaffad” (Allwood & Erikson, 
1999). Konstruktionism har varit den ontologiska utgångspunkten i denna studie vilket 
innebär att vi har tagit fasta på att sociala händelser sker i en social kontext under 
ständig förändring (Bryman & Bell, 2013). Den brukar även kallas den institutionella 
kontexten (Justesen & Mik-Meyer, 2011). En kontext utgörs av olika ramar och den 
institutionella kontexten utgörs av en ram för hur företag interagerar och verkar inom 
denna ram. I vårt fall kan regeringar i olika länder hjälpa till att skapa en politisk och 
institutionell ram som stimulerar företag att anta en CSR-strategi (Steurer, 2010; 
Pedersen m fl, 2013) medan institutionell teori förutsätter att individer skapar och 
formas inom en social kontext menar Pedersen m fl (2013). 
  
Vår kunskapssyn grundar sig i ett empiriskt tolkningsperspektiv. Vi har velat “...fånga 
den subjektiva innebörden av social handling” (Bryman & Bell, 2013, s. 38). 
Hermaneutik utgår från att försöka finna den bakomliggande meningen av människors 
handlande relaterat till ett fenomen (Bryman & Bell, 2013; Dalen, 2007). Den 
hermenutiska ansatsen har gett oss en förståelse att tolka och analysera något som kan 
anses som “mjukdata” inom organisationen då strategier och mål inte enbart redovisas i 
siffror. Vi har därför använt ett hermaneutiskt tolkningsperspektiv för att tolka hur CSR 
påverkat medarbetarnas handlande. 
  
 

2.2 Undersökningsansats 
  
Ett tolkande synsätt och att vi ser sociala händelser i ständig förändring låg till grund för 
vårt val att hantera den här studien med ett kvalitativt angreppssätt. Bryman och Bell 
(2013) menar att ett kvantitativt förhållningssätt, som kan sägas vara motsatsen till det 
kvalitativa, används för att pröva en utformad teori och det är centralt att se den sociala 
verkligheten omgiven av en objektiv kontext.  
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Det kvantitativa förhållningssättet kunde därför inte ge oss den djupare empiri inom 
organisationen vi önskade för den här studien. En kvalitativ forskningsstrategi riktas 
istället mot förståelse av den sociala verkligheten genom hur informanterna uttrycker 
den (Bryman & Bell, 2013).  
  
Då vi har använt data som är insamlad på fältet från informanter är en fallstudie 
användbar för att förklara tillämpningen av ett fenomen inom organisationen enligt 
Byman och Bell (2013). Det var därför vi valde en fallstudieansats för att undersöka hur 
CSR används. Då vi endast skulle studera en organisation kunde vi genom att använda 
en fallstudie fördjupa oss i begreppet CSR och hur det rent praktiskt användes som 
strategi (Gillham, 2008). Kritiker har dock betonat att den externa validiteten och 
generaliserbarheten inte går att säkerställa genom att endast studera ett enda fall 
(Bryman & Bell, 2013). Då organisationens tillämpning av CSR kan ses som unik är 
fallstudie en väl lämpad metod, menar vi. Trots kritiken mot att endast använda ett fall i 
en fallstudie är CSR något som används av fler organisationer och det är därför möjligt 
att göra jämförelser med hjälp av en fallstudie (Yin, 2011).  
 
 

2.3 Datainsamling 
 
Som en del i att framställa vår fallstudie har vi samlat in lämplig data. Den utgjordes av 
primärdata och sekundärdata. Primärdata var företagsdokument, empiri från en 
fokusgruppsintervju och tre semistrukturerade telefonintervjuer medan sekundärdata var 
hemsida och sociala medier. I en fallstudie är det lämpligt att använda sig av flera olika 
datainsamlingsmetoder eller angreppssätt då det ger forskaren/studenten större 
möjlighet att på ett ingående sätt beskriva det aktuella fallet (Bryman & Bell, 2013). I 
den här studien har vi baserat insamlad data på enbart kvalitativa tolkande metoder, då 
kombinationen av två angreppssätt är komplext, enligt Bryman och Bell (2013).  
 

2.3.1 Företagsdokument 
Företagsdokument är material som organisationen själva har producerat och publicerat. 
Därför har vi varit medvetna om att förhålla oss kritiska till denna information och inte 
ta det som en naturlig sanning som även Justesen och Mik-Meyer (2011) betonar som 
betydelsefullt. Dock menar vi att företagsdokumenten utgör en viktig del för att söka 
förklaringar till hur styrdokument används av organisationen för kommunikation externt 
och praktiskt handlade internt. Det var därför vi valde att använde oss av dokumenten 
trots kritiken. Från organisationens års- och hållbarhetsredovisning har vi samlat in data 
som finns tillgänglig på deras hemsida. Vi har använt oss av hållbarhets och 
årsredovisningar från år 2005 och 2014 av tre skäl. Först ville vi ta del av så färsk data 
som möjligt, för det andra var 2005 års redovisning intressant då den är prisbelönt och 
för det tredje ville vi jämföra utvecklingen över tid. 
 

7 
 



2.3.2 Fokusgruppsintervju  
En fokusgruppsintervju hjälper till att skapa en förståelse för deltagarnas argument för 
en viss uppfattning om det studerade området, i vårt fall CSR. Under en fokusgrupp 
intervju som sker i grupp kan informanterna utveckla varandras tankar och på så sätt 
lyfta fram det som de ser som viktigast inom ett område (Bryman & Bell, 2013). Det är 
även detta som är den största fördelen med fokusgruppintervjuer. En av nackdelarna kan 
vara att vi författare får svårt att komma på djupet menar Justesen och Mik-Meyer 
(2010). För att förstå hur strategier och mål fastställts i relation till CSR behövde vi ta 
del av de erfarenheter, resonemang och tankegångar som ligger till grund för besluten 
och det var därför en fokusgruppintervju utfördes. Vår fokusgruppsintervju gjordes på 
ledningsnivå i ett tidigt skede på huvudkontoret. Intervjuerna i fokusgruppen utfördes 
utifrån en i förväg utformad intervjuguide (se bilaga 1) och var semistrukturerade 
(Dalen, 2007). Resultatet av fokusgruppintervjun låg sedan till grund för vår 
frågeställning i vår intervjuguide i telefonintervjuerna (se bilaga 2). 
 

2.3.3 Semistrukturerade telefonintervjuer 
För att nå alla nivåer i vår studie gjorde vi även semistrukturerade telefonintervjuer på 
enhetsnivå. Genom att använda semistrukturerade frågor ska ny kunskap skapas genom 
informanternas perspektiv enligt Justesen och Mik-Meyer (2011). Då våra informanter 
hade olika specialområden anpassades frågorna efter deras kunskaper och arbetsområde. 
Det gjorde också att vi fick en djupare förståelse för vart och ett av arbetsområdena. 
 
Tidigare ansågs telefonintervjuer som ett sämre alternativ än intervjuer i form av ett 
personligt möte, men nu anses de lika representativa menar Bryman och Bell (2013). 
Vidare anses fördelen med en telefonintervju vara att den är billigare och tar kortare tid 
än en personlig intervju på grund av att intervjuaren slipper söka upp informanten. 
Dessutom kan en telefonintervju ses som ett miljömässigt bättre val då resan hade 
medfört miljöutsläpp. Den miljömässiga aspekten var något vi gärna tog hänsyn till i 
den här studien. En annan styrka med att använda en telefonintervju är att intervjuaren 
inte påverkar informantens svar i någon riktning med hjälp av kroppsspråket. Däremot 
kan inte intervjuaren se informanten och avläsa dennes ansiktsuttryck och kroppsspråk 
vilket kan ses som en nackdel. Bryman och Bell (2013) beskriver även att svaren i en 
telefonintervju har benägenhet att inte bli lika omfattande som svaren i en personlig 
intervju. Vi utförde tre telefonintervjuer och dessa tog mellan 30 och 60 minuter. Vi, 
författare, gjorde intervjuerna en och en från våra hem medan informanterna var på sina 
arbeten. Det blev tydligt att informanterna var vana vid att ha telefonmöten då samtalen 
var avslappnade och utan störningsmoment. Samtidigt inser vi att förhandsskrivna 
material i form av strategier även kan ha sökts upp på hemsidan under 
telefonintervjuerna, vilket kan ha påverkat svaren vi fick under intervjun. 
 

2.3.4 Hemsida och sociala medier 
Internet tillhandahåller en stor mängd lättillgänglig information. Bryman och Bell 
(2013) framhåller att det är av vikt att förhålla sig kritisk till den.  
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Det finns inga krav på vem som kan starta en webbplats vilket kan spela roll för 
trovärdigheten. I och med att webbplatser uppdateras regelbundet utgör de heller inte ett 
statiskt dokument och många webbplatser är kopplade till att läsaren bör ha 
specialistkunskaper. I vår studie är det organisationen själv som har författat det 
material som har undersökts. Vi har även tagit del av information som funnits tillgänglig 
på organisationens hemsida under februari till maj 2015. Vidare har vi undersökt vad 
och hur information om organisationen kommuniceras via sociala medier. I vårt fall 
användes kommunikationskanalen YouTube och uppladdade videoklipp som fanns 
länkad från organisationens hemsida. Hemsidan och sociala medier samt dess funktion 
relaterar till hur organisationen uppfattas och vad de vill förmedla till olika intressenter. 
Data från hemsidan och sociala medier har därför använts i syfte att stödja insamlad 
data från företagsdokument och intervjuer vilket är brukbart inom fallstudiens ram.   
 
 

2.4 Urval 

2.4.1 Organisation 
Enligt Bryman och Bell (2013) har urvalstekniken en stor påverkan på studiens 
representativitet. Då erfarenhet av CSR önskades gjordes urvalet av organisation utifrån 
detta kriterium vilket enligt Holme och Solvang (1997) är lämpligt då en djupare 
förståelse hos vår valda organisation fanns. Vattenfall är marknadsledande inom 
elbranschen i Sverige och belönades 2006 med FARs pris för bästa 
hållbarhetsredovisning. Vi var även intresserade av att se hur Vattenfall är rustade inför 
de kommande redovisningskrav och de globala förändringarna när det gäller begreppet 
CSR. Numera finns förnybar energi främst inom tre huvudområden för den svenska 
elmarknaden; biobränsle, vindkraft och vattenkraft (Energimyndigheten, 2014). 
“Sverige och Norge har sedan 1 januari 2012 en gemensam marknad för handel med 
elcertifikat för att främja ny förnybar elproduktion” (Energimyndigheten, 2014). 
Kopplingen mellan CSR och förnybar energi blev för oss intressant och därför valde vi 
att studera en affärsenhet med den inriktningen. 
 

2.4.2 Informanter 
Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval. Det innebär ett urval som har gjorts utifrån 
att det är det lättaste sättet att få tag på en informant (Bryman & Bell, 2013; Holme & 
Solvang, 1997). Urvalet av informanterna i fokusgruppsintervjun gjordes efter kontakt 
med Vattenfall och baserades på att informanterna var en kvinna och en man, de var i 
olika åldrar och hade arbetat på Vattenfall under olika lång tid. 
 
Efter kontakt med en kordinator på Vattenfall hänvisades vi till vår första informant på 
enhetsnivå. Affärsenheten valdes efter att ha tagit del av organisationens hållbarhetsmål 
och uppmärksammade därmed aktualiteten med förnyelsebar energi.  
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Då vår studie syftar till att studera en affärsenhet inom Vattenfall valde vi därför att 
avgränsa oss och utgick från den affärsenhet som vår första enskilda informant tillhörde 
för att få kontakt med fler informanter.  
 

2.4.4 Sammanställning av empiri 
Fokusgruppsintervjun och telefonintervjuerna utfördes i april 2015 och det var vi, 
författarna av denna studie som utförde intervjuerna personligen. Vi spelade in 
intervjuerna med hjälp av diktafon efter godkännande av informanterna. Det gjorde vi 
för att kunna gå tillbaka till materialet och för att på så sätt kunna undvika 
misstolkningar. Direkt efter intervjuerna transkriberade vi innehållet i intervjuerna för 
att på det sättet minska eventuella tolkningsfel. Intervjuerna låg till grund för vår 
tolkande ansats som utgjordes av den insamlade empirin (Gillham, 2008).  
  
  

2.5 Forskningsetiska principer 
 
I vår studie har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna. De utgörs av 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilka 
beskrivs nedan. De intervjuade personerna informerades om våra namn och att vi 
studerade vid Högskolan Väst. Vidare informerades om undersökningens syfte (Dalen, 
2007; Vetenskapsrådet, 2011; Bryman & Bell, 2013). 
  
Innan intervjuerna utfördes gjorde vi informanterna medvetna om att de hade möjlighet 
att bryta intervjun om de ville (Dalen, 2007; Vetenskapsrådet, 2011; Bryman & Bell, 
2013). När vi utfört intervjuerna och senare presenterat informanterna i empirin har 
deltagarnas personuppgifter och namn inte nämnts. Ett steg i att anonymisera 
informanterna var att ge dem fiktiva namn. Informanterna i empirin kallas därför Fors, 
Fall, Sjö, Våg och Hav. Fors och Fall är medarbetare på ledningsnivå medan Sjö, Våg 
och Hav är medarbetare på enhetsnivå. Den affärsenhet våra informanter arbetade inom 
benämndes med energienheten. Positionen och organisationens namn nämns efter ett 
godkännande av de intervjuade personerna. Innan intervjufrågorna ställdes till 
personerna godkände vår handledare frågorna för att klargöra att frågorna som ställdes 
var etiskt korrekt utformade. De sammanställda intervjuer fanns i orddokument som 
förvarades på våra personliga datorer under uppsatsskrivandets utformning och 
arkiveras sedan på ett säkert ställe enligt Vetenskapsrådet (2011) föreskrifter. Den 
information som samlades in av informanterna har och ska endast användas för denna 
studies ändamål. Detta för att följa och inte bryta några forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet, 2011; Bryman & Bell, 2013). 
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2.6 Tolkningsmetod 
 
Som ett led i att göra en studie finns det två sätt att tolka data och teori ifrån. Yin (2011) 
presenterar dem som att använda en induktiv eller en deduktiv tolkningsmetod. 
Induktivt innebär att vi utifrån insamlad data identifierar teoretiska begrepp. Ett 
deduktivt förhållningssätt utgår från teori och prövar denna genom insamlad data för att 
på så sätt ge en generell beskrivning av verkligheten menar Bryman (1997). I vår studie 
om CSR inom ett statligt elproduktionsföretag, där informationen är relativt begränsad 
och definitionen av begreppet inte är enhällig, är en induktiv tolkningsmetod att föredra 
menar vi, i likhet med Bryman och Bell (2013). Vi utgick därför ifrån empiri från 
företagsdokument och fokusgruppsintervju när vi strävade efter att identifiera hur CSR 
används i praktiken och skapa en förståelse för användandet av CSR som strategi. 
 
 

2.7 Källkritik 
  
Vi kan inte utesluta att vårt resultat hade sett annorlunda ut inom en annan affärsenhet 
eller sett ur hela organisationens perspektiv. Då vår studie har baserats på ett 
bekvämlighetsurval gör detta att representativiteten för hela organisationen eller någon 
annan affärsenhet kan påverkas menar Bryman och Bell (2013). 
  
Vi kan heller inte helt bortsett från att det kan funnits risk för att en maktkonflikt mellan 
de medverkande informanterna under fokusgruppintervjun, vilket hade kunnat påverka 
resultatet i olika riktningar. Dessutom var vår intervju i kortaste laget. Efter 
fokusgruppintervjun insåg vi dock att den information som informanterna besatt var 
värdefull. Resterande intervjuer genomfördes med hjälp av telefon vilket var det sätt 
som informanterna själva valde. Det är alltid bäst att kunna följa en människas svar 
genom att se personen ifråga menar Bryman och Bell (2013). Vi ansåg dock att det för 
informanterna var ett så pass vanlig arbetssätt inom organisationen att telefonintervju 
var att föredra.  
  
När vi tog kontakt med personer på lokal nivå märkte vi att intresset var stort men då vi 
nämnde CSR blev vi istället hänvisade till huvudkontoret. Vi funderade kring detta och 
valde att använda oss av hållbarhet när vi informerade om vår studie istället. Hållbarhet 
är ett välanvänt begrepp inom Vattenfall medan CSR kan ses som ett begrepp som 
används av en mindre grupp. Vidare används hållbarhet i större omfattning i Vattenfalls 
eget material. Kanske gjorde ordvalet att personer inte kände sig bekväma med att bli 
intervjuade vilket kan ha haft betydelse för vår studie.  
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2.8 Undersökningskvalitet 
Den kvantitativa forskningstraditionen använder sig av särskilda standardiserade 
metoder för att mäta en studies kvalitet skriver Dalen (2007). I kvalitativa 
forskningsmetoder är kvalitet kopplade till annan terminologi och uttryck istället, så 
som validitet i fyra former (Dalen, 2007). Bryman och Bell (2013) benämner dem 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och verifierbarhet.  

2.8.1 Trovärdighet 
Trovärdigheten i kvalitativa studier relaterar till sanningsvärdet “hur troliga eller 
sannolika resultaten är” (Bryman & Bell, 2013 s. 65).  Eftersom vi intervjuade personer 
i olika led gav det en spridning på de svar vi fick och vi kunde även se likheter i svaren. 
Det gjorde att vi fick en högre trovärdighet i studien. Vi är medvetna om att det kan 
finnas ett glapp mellan hur en organisation kommunicerar och sedan agerar i praktiken. 
Det gör att informationen vi fick av våra informanter kan ha gett oss felaktiga signaler 
och resultat. Om vi hade förlitat oss på enbart års- och hållbarhetsredovisning och en 
intervju hade risken ansetts större. Vi valde därför att samla in olika typer av data från 
flera informanter för att överbygga den risken. 
 

2.8.2 Överförbarhet 
Överförbarhet handlar om i vilken mån resultaten kan användas i andra kontexter enligt 
Bryman och Bell (2013). Möjligtvis skulle våra resultat kunna användas för att 
analysera andra affärsenheter inom Vattenfall. Vidare kan resultatet i vår fallstudie 
överföras i form av ett teoretiskt perspektiv och utvecklas till en djupare insikt av det 
studerade fallet. Studien kan också användas för att jämföra hur andra företag inom 
samma bransch använder CSR som strategi. Vår studie skulle även kunna användas som 
en del i en jämförande fallstudie av andra statliga organisationer (Bryman & Bell, 
2013). 
 
Enligt Yin (2006) kan en fallstudie med flera fall anses vara mer övertygande än om 
endast ett fall studeras och därmed kan överförbarheten öka. Men med ett fall så kan vi 
göra den bättre och starkare också enligt Yin (2006). Det finns en risk att andra som 
studerar CSR inom samma organisation tolkar CSR på ett annat sätt enligt Gillham 
(2008) vilket gör det svårt att överföra vårt resultat till en större population. Då vi 
strävade efter att göra denna fallstudie så transparent och grundlig som möjligt har det 
gjort att överförbarheten för denna studie har ökat (Yin, 2006). 
 

2.8.3 Pålitlighet 
Bryman och Bell (2013) menar att en kvalitativ studie bör ta ställning till om resultatet 
skulle ha blivit likvärdigt även om den gjorts vid ett annat tillfälle. CSR, och kraven 
kopplade till begreppet, är under ständig förändring. Även den kontext där Vattenfall 
och deras intressenter verkar är föränderlig. Det gör att oss medvetna om att vår studie 
inte skulle gå att göras om med exakt samma resultat. Vidare har studien genom vårt 
tolkande perspektiv tagit hänsyn till mänskliga uppfattningar vilket också kan ändras 
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över tid. För att överbygga detta problem och för att säkerställa studiens pålitlighet har 
vi strävat efter att beskriva vår empiri så detaljerat vi kunnat. Detta för att läsaren ska 
kunna identifiera om något perspektiv eller kontexten ändrats sedan studien gjordes.  
 

2.8.4 Verifierbarhet 
Verifierbarhet beskriver om studenten eller forskaren har kontrollerat så att hennes 
värderingar inte påverkat studien på ett avgörande sätt (Bryman & Bell, 2013). Då vår 
kunskap om hur CSR bedrivs i praktiken inom en organisation var begränsad har vi inte 
påverkat studiens riktning med vår förförståelse. Vidare kan vi inte utesluta att vi 
påverkats av informanternas vänliga inställning. Det är däremot något som har funnits i 
våra tankar under hela studiens gång vilket gör att vi anser att vi tagit till oss av den 
problematiken. 
 
  

2.9 Avgränsningar 
  
Centrala begrepp i den här studien är CSR, hållbarhet och hållbarhetsredovisning. 
Genom tidigare resonemang i inledning så är CSR och hållbarhet likartade begrepp och 
ger oss incitament att koppla ihop begreppen CSR och hållbarhet. Då vi utfört en 
fallstudie av en organisation och deras ansvarsområde ska vi fokusera på CSR och vad 
det står för men ett resonemang om hållbarhet är som vi ser det oundvikligt. 
 
I vår studie har vi valt att fokusera på intressentgruppen medarbetare inom olika nivåer i 
en statlig organisation och deras interaktion med CSR i ord och handling.  
 
När vi skriver att vi utgår från ett institutionellt perspektiv är vi medvetna om att det 
finns olika teorier inom den institutionella teorin, så som den nyinstitutionella och den 
skandinaviska (Eriksson-Zetterqvist, 2009). Men vi kommer inte benämna de olika 
teorierna med namn utan endast utgå från att de alla har den institutionella teorin som 
grund och därför endast benämna dem som institutionell teori. Detta för att göra studien 
mer lättläst och applicerbar. 
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3. Teoretisk referensram 
 

Kapitlet inleds med en förklaring av hur vår litteratursökning gått tillväga. Därefter 
beskrivs CSR och hur konceptet förhåller sig till hållbarhet. Vidare beskrivs tidigare 
forskning som ligger till grund för hur strategier och mål formuleras samt hur 
organisationens styrning tar sig i uttryck liksom hållbarhetsredovisningens funktion. 
Dessa delar sätts därefter in i ett institutionellt perspektiv och mynnar ut i den 
analysmodell som ligger till grund för den här studien. 

3.1 Litteratursökning 
  
Vi har i vår litteratursökning använt en systematisk sökning och kedjesökning av 
artiklar (Rienecker & Jørgenssen, 2014). Den systematiska sökningen av litteratur 
började på en av Högskolan Väst artikeldatabaser, Primo. Därefter användes även 
söktjänsten Google Schoolar och sökningar skedde kontinuerligt under studiens 
genomförande. I artikeldatabasen valdes endast artiklar ut som var vetenskapligt 
granskade. Sökord som använts är corporate social responsibility, CSR, sustainable, 
case study, institutional theory, accounting, management, BSC, practice och employees. 
Vi har strävat efter att finna artiklar inom liknande eller samma bransch som den 
organisationen vi gjort vår studie på. Det finns en stor mängd artiklar tillgängliga inom 
CSR och hållbarhet. Begreppens olikheter var också det som till en början ställde till 
problem för oss. Vi har därför utgått från en definition baserad på företagets ansvar i 
miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter för att försäkra oss om att vi utgår från 
samma koncept. För att begränsa oss och för att förutsättningarna för CSR har ändrats 
de senaste åren, har vi främst använt oss av forskning som publicerats de senaste åtta 
åren. I vissa fall har dock vissa tongivande och välciterade artiklar från tidigare år 
använts. Vi tog bland annat hjälp av en ledarartikel som behandlar aktuell forskning 
inom hållbarhet och fick där tips på lämpliga artiklar och använde därmed 
kedjesökningen som verktyg. En artikel gav en annan och så vidare. Referenslistor i 
artiklar från träffar i sökningen har också använts för att finna fler artiklar på ämnet 
liksom namn på tongivande forskare. Därefter har vi sökt artiklar som kan ställas emot 
varandra för att kunna ge studien ett kritiskt och granskande perspektiv. Nedan följer ett 
resonemang om CSR och hållbarhet som vi anser central för att förstå studiens 
applicerbarhet. 
 
 

3.2 CSR och hållbarhet 
 
Enligt Carrolls (1979) definition av CSR (Corporate Social Responsibility) syftar CSR 
till ett företags sociala ansvar som tar sig uttryck i ekonomiska, legala, etiska och 
filantropiska aspekter.  
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Denna definition tar sin form från Bowens från 1950-talet (Bowden, 1953 se Carroll, 
1979). Diskussionen kring CSR har handlat om var gränsen för ett företags ansvar 
ligger. 
  
Till de stora kritikerna på 1950-talet hör Levitt som menade att företag framförallt 
skulle fokusera på att företaget gick med vinst och det ekonomiska ansvaret som 
företaget har (Levitt, 1958). Det är även här de olika ståndpunkterna ligger idag men 
kritiken mot CSR har utvecklats till att idag snarare fokusera på hur företag väljer att 
arbeta med CSR och dess bakomliggande faktorer för användandet menar Prieto-Carrón 
m fl (2006). Till exempel genom att CSR används för att skapa legitimitet för 
verksamheten, för att öka vinsten eller för att möta reglerande och tvingande krav från 
regeringar (Prieto-Carrón m fl, 2006). 
  
Hållbarhet och hållbar utveckling uppmärksammades i samband med 
Brundtlandkommissonens rapport (1988, se Kates, Thomas & Leiserowitz, 2005)). I 
rapporten uttrycktes det att hållbar utveckling tar fasta på den globala världen och att 
alla människor ansvarar för dess framtid på ett eller annat sätt. Hållbar utveckling kan 
därför ses från ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv (Kates, Thomas & 
Leiserowitz, 2005). Bebbington och Thomson (2013) påpekar att hållbar utveckling är 
ett begrepp som är orealistiskt att förvänta sig finna en enda accepterad definition av. 
Wikström (2010) är mer kritisk och uttrycker “Sustainability and sustainable 
development have become organizational buzzwords” (Wikström, 2010, s.99). 
  
Weber (2008) resonerar kring CSR och beskriver CSR som underordnat organisationers 
inställning till hållbarhet. Hopewood, Mellor och O´Brien (2005) påpekar att debatten 
kring hållbar utveckling oftast utgår från redan existerande filosofiska och politiska 
synsättet som finns nationellt. Resonemanget kring hållbar utveckling ger en bredare 
tolkningsgrund än definitionen av CSR, menar Hubbard (2009), medan Christensen, 
Morsing och Thyssen (2013) poängterar att CSR inte är ett entydigt utan ett explorativt 
koncept. Detta gör att det skapar förvirring när samma ord används för att beskriva den 
breda tolkningsgrunden (Hopewood, Mellor & O´Brien, 2005). 
  
Steurer (2010) pekar på en rad anledningar till att regeringar i olika länder vill att de 
inhemska företagen ska arbeta med CSR. Genom ansvarstagandet uppfyller företagen 
delar av regeringars politiska mål ifråga om hållbar utveckling, bistånd och miljöskydd. 
Det gör att regeringar har tagit en mer aktiv roll i utvecklingen och förespråkande av 
CSR (Steurer, 2010; Pedersen m fl, 2013). Trots att statliga företag säljs kan de 
fortfarande kontrolleras till viss mån av politiska krafter genom CSR menar Steurer 
(2010). Sverige är ett av de länder där CSR främjas mest av regeringen påpekar Steurer 
(2010). Vissa branscher är mer benägna att anta en CSR- strategi genom ett 
institutionellt tryck poängterar Pedersen m fl (2013). 
  
Den roll som företag får i användandet och skapandet av CSR gör att företagen även 
fungerar som normskapare. Hur företagen använder CSR spelar på detta sätt en viktig 
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roll och staten vänder sig till företag för att få stöd i hur CSR ska användas (Sahlin-
Andersson, 2006). Sahlin-Andersson (2006) framställer CSR som ett reglerande 
ramverk för företag men att det även hjälper till att organisera företag, att utveckla 
länders företagande och verka som en management idé. 
  
De tre olika delarna (som ramverk, som hjälpande och utvecklande, som 
managementidé) ska inte ses som enskilda delar utan kan användas samtidigt menar 
Sahlin-Andersson (2009). Olika företag använder CSR olika och Arvidsson (2010) 
analyserar ett flertal stora svenska företags användande av CSR och fann att det har 
skett en förändring i nyttjandet. Sahlin-Andersson (2006) framhäver även att företag ser 
konsekvenser i att inte använda sig av CSR som större än viljan att använda CSR som 
en samhällsförbättrande åtgärd. Att använda CSR som endast främjande för externa 
intressenter, och då framförallt investerarna, och det interna perspektivet såg företag 
som viktigt i Sahlin-Anderssons (2006) analys. Vad externa intressenter vill fokusera på 
spelade också roll för hur företag väljer att använda sig av CSR. Det finns dock en 
inbyggd skepsis i begreppet och hur företag kommunicerar sitt CSR utåt och detta 
menar Arvidsson (2010) även kan spegla sig i interna förhållanden. 

Skillnaden mellan vad företag gör i teori och praktik reflekterar denna skepsis mot 
begreppet (Sahlin-Andersson, 2006) med andra ord också kallad företags hyckleri 
(Brunsson, 2003). Att det finns en skillnad mellan teori och praktik menar Christensten, 
Morsing och Thyssen (2013) inte behöver ses som något negativt utan kan vara en 
förutsättning för att organisationer ska kunna förändra, förbättras och för att CSR-
begreppet ska utvecklas. 
 
  

3.3 Strategi och målstyrning 
 
Arbetet med CSR i en organisation handlar till stor del om förändring (Maon, Lindgreen 
& Swaen 2009). Vision och värderingar visar vägen mot CSR-aktiviteter.  
 

3.3.1 CSR som strategi 
Macagno (2013) menar att en förutsättning för att anta en CSR-aktivitet grundar sig i tre 
aspekter. Först måste det finnas en efterfrågan eller en önskan att lyfta en specifik fråga 
från någon intressent i den aktuella aktiviteten. Vidare krävs att reglering och 
prissättning i frågan är etablerad för företaget och att det finns ett miljöhot som riskerar 
den aktuella aktiviteten (Macagno, 2013). Koldioxidfrågan uppfyller dessa tre aspekter 
genom att vara efterfrågad av samhället. Vidare anser Macagno (2013) att det finns en 
otydlighet i vilket ansvar ett företag har i frågan och att koldioxidfrågan är ett miljöhot. 
Strategiskt sett kan organisationer se hållbarhet som en legal fråga, en kostnad som ska 
minimeras eller en möjlighet för att skapa konkurrenskraftiga fördelar (Hubbard, 2009). 
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Det är organisationens mål och visioner som vägleder beteenden och beslut. Som styrs 
av den intressentgrupp som är mest betydelsefull för organisationen. Mål och visioner 
ger därför organisationen möjlighet att definiera utgångspunkt i frågor om CSR för att 
formulera långsiktiga mål, menar Maon, Lindgreen och Swaen (2009) och framhåller ett 
sätt att arbeta fram en CSR-strategi som ses som ett övergripande tillvägagångssätt som 
ska genomsyra hela organisationen (Maon, Lindgreen & Swaen, 2009). 
 
Utformningen av till exempel information utgörs av ett omfattande planeringsarbete 
vilket kräver medvetenhet och förståelse av organisationens vision, värderingar och 
deras koppling till organisationens kärnverksamhet (Maon, Lindgreen & Swaen, 2009). 
Genom att lägga kraft och fokus på det arbetet skapas de förutsättningar som krävs för 
att genomföra en framgångsrik CSR-strategi.  
 
Macagno (2013) väljer däremot att beskriva en organisations tillvägagångssätt i en 
specifik fråga. Macagno (2013) har undersökt ett engelskt energiföretag och deras 
arbete med en aktuell CSR-fråga: minskningen av koldioxidutsläpp. Kostnader, fördelar 
och lärande kopplades till hur utsläppen redovisas. Dessa sammanställdes genom 
insamlad data och visade organisationens klimatpåverkan. Adams och Frost (2008) 
menar att de medarbetare som sammanställer rapporter har stora bekymmer med att 
kvantifiera data som mäter sociala aspekter och miljöaspekter. Miljöpåverkad mätning 
är inbäddad i en svåråtkomlig teknik medan globala organisationer behöver ta hänsyn 
till andra länders kulturer, värderingar och utveckling på den lokala marknaden. Detta i 
kombination med resursbegränsningar och organisationsstrukturer gör att arbetet med 
CSR-rapportering är komplext (Adams och Frost, 2008). Macagno (2013) påpekar att 
den rapport som lämnas till ledningen bör beskriva klimatpåverkan och dess 
ekonomiska fördelar i finansiella termer för att på så sätt skapa incitament att minska 
koldioxidutsläppen och på så sätt nå exempelvis konkurrensfördelar. Macagno (2013) 
visade även hur företag kunde utöva ett ökat tryck på leverantörer för att bli bättre på att 
redovisa sin klimatpåverkan. 
 
Maon, Lindgreen och Swaen (2009) framhåller att det är betydelsefullt att ha en stark 
och kommunikativ ledare för att medarbetare ska förstå och arbeta efter den 
framarbetade strategin. Det arbetet görs till viss del av externa och interna dokument så 
som policies, uppförandekoder och andra företagsskrivna dokument. Maon, Lindgreen 
och Swaen (2009) påpekar att visst mått av benchmarking är användbart vid 
kommunicering av CSR. “...the organization should compare its performance with that 
of the best performers to measure the gap” (Maon, Lindgreen & Swaen, 2009, s. 80). 
Nästa steg är att sammanställa visioner, policys och värderingar till en strategisk CSR-
plan (Maon, Lindgreen & Swaen, 2009). 
 
Genom att alla medarbetare på samtliga nivåer inom en organisation drar åt samma håll 
skapas förutsättningar för CSR som strategi. Lafatto m fl (2015) talar om vikten av olika 
uppfattningar när en organisation använder CSR som strategi. “Executives who endorse 
CSR as a vital part of a corporate strategy may be less likely to decive their companys 
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stakeholders and may therefore be reluctant to exploit their superior information” 
(Lafatto m fl, 2015, s. 26). Individens uppfattning spelar också roll för CSR-strategins 
praktiska genomförande. 
 

3.3.2 Medarbetarnas och CSR-strategins praktik 
Det är dock ledningen som bestämmer över den valda företagsinriktningen medan det är 
chefer på mellannivå samt medarbetare som verkställer och arbetar med konceptet i 
praktiken. Chefer på olika nivåer i en organisation utgör en kritisk roll i 
kommunikationen med medarbetarna om vikten att öka organisationens rykte (Cravens 
& Oliver, 2006). Dessutom spelar individens uppfattningar stor roll liksom 
organisationens ekonomiska, sociala och politiska drivkrafter (Maon, Lindgreen & 
Swaen, 2009). 
  
Maon, Lindgreen och Swaen (2009) betonar att medarbetarna är organisationens ansikte 
utåt vilket innebär att välfungerande kommunikation genom alla led och främjandet av 
medarbetarnas engagemang i CSR-frågor måste säkerställas. I Macagnos (2013) studie 
kommunicerades organisationens CSR genom en film som visades för organisationens 
medarbetare och intressenter. Det är av vikt att fortsätta kommunicera CSR-frågor 
internt (Macagno, 2013) och att utvärdera målen genom dialog med intressenter (Maon, 
Lindgreen & Swaen, 2009). 
  
Mycket av forskningen kring CSR tenderar att fokusera på hur CSR påverkar genom 
externa faktorer och glömmer ibland det interna, där medarbetarna finns menar Collier 
och Esteban (2007). Ett stort nät av konsultfirmor används av organisationerna för att 
säkra att de rapporterar det som är viktigt. Det görs genom att företagen rapporterar rätt 
nyckeltal och följer GRI och andra ramverk för att övertyga intressenter och samhället 
att företagen tar sitt ansvar (Collier & Esteban, 2007). I det interna perspektivet har 
medarbetarna en ytterst viktig roll att fylla eftersom CSR kan ses som en dynamisk och 
utvecklande process när det gäller till exempel implementeringen av den. Cravens och 
Oliver (2006) påpekar att en organisations rykte formas till stor del av de anställda och 
deras arbete. Vidare menar Cravens och Oliver (2006) att strategier genomförs genom 
ledningens styrsystem där medarbetare är starka komponenter. 
  
I en fallstudie av Bolton, Chung-hee och O`Gorman (2011) analyseras hur CSR används 
av medarbetare inom ett energibolag i England. Där undersöktes hur CSR i tre steg 
introducerades, implementerades och fick mogna bland medarbetarna. Studien visade 
att “CSR ... and its interaction with employee dimensions changes over time” (Bolton, 
Chung-hee & O`Gorman, 2011, s. 70) och att medarbetarnas roll utvecklades. Från att 
vara en oavsiktlig konsekvens till att vara en utvecklande process och slutligen blev 
CSR en slags nödvändighet för medarbetarna. Medarbetarna blev därför en ytterst viktig 
faktor för att CSR skulle bli lyckat i det senare steget. 
  

18 
 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.server.hv.se/science/article/pii/S0007681305001412


Organisationen kommer dock att misslyckas om de inte lyckas att övertyga sina 
intressenter om att deras policys är till för att organisationen ska ta sitt sociala, 
miljömässiga och etiska ansvar. Collier och Esteban (2007) menar även att det är 
medarbetarna snarare än styrelsen eller någon konsultfirma som har det största ansvaret 
att implementera etiskt ansvar i företagets dagliga arbete. Här har medarbetarnas vilja 
att samarbeta en viktig del. Även företagets uppfattning om CSR ska speglas i hur 
medarbetarna ser på det. På så sätt kan medarbetare bli mer motiverade att jobba vidare. 
När medarbetarna och organisationens värderingar och visioner är densamma kan de 
beslut som medarbetarna måste ta bli mest effektiva. 
  
Det är även viktigt att dessa värderingar blir en del av kulturen inom företaget. De som 
är ansvariga för att utveckla och formulera strategier kan hjälpa sina medarbetare att 
integrera CSR i kulturen. Det görs genom att det blir en central del i arbetet och för att 
företag ska uppnå en hållbar framtid (Collier & Esteban, 2007). För att kunder och 
medarbetare, som ses som intressenter, ska vara fördelaktiga för företaget måste dessa 
intressenter även förstå varför företag använder CSR. Om dessa intressenter inte förstår 
att företaget och CSR är kopplade till varandra, blir åtgärderna ineffektiva och företaget 
erhåller inte det värde som företaget är ute efter (Calabrese & Lancioni, 2008). 
  

3.3.3 Målstyrningens praktik 
Hubbard (2009) visar även på att intressentteorin legat till grund för två olika styrformer 
inom en organisations ekonomi och prestationer. Triple bottom line, TBL, mäter en 
organisations prestation ur ett vidare perspektiv och inkluderar sociala och miljömässiga 
aspekter medan balanserade styrkort, BSC, är ett verktyg för att mäta externa och 
interna ekonomiska värden (Hubbard, 2009). BSC är ett välanvänt mål och styrverktyg 
som utvecklats av Kaplan och Norton (Kaplan & Norton, 1992 se Hubbard, 2009). 
“Kaplan and Norton originally suggested that a BSC should have a total of 14–16 
performance measures, with no more than four to six in each of the four quadrants” 
(Hubbard, 2009 s.179). Målen utgörs av KPI:er, key performance indikator, som mäter 
både finansiella och icke finansiella mål. De fyra kvadraterna relaterar till olika 
områden inom organisationen. Som syns exempelvis i finansiella och kundrelaterade 
målområden. BSC är ett hierarkiskt styrsystem som utgår från ledningens bestämda 
strategi och integrerar orsak och verkan ner i verksamheten (Figge m fl, 2002). Orsak 
och verkan menar Cravens och Oliver (2006) har en gynnsam kedjeeffekt på en 
organisations rykte. TBL har inte fått samma genomslagskraft som BSC vilket kan 
förklaras med att det är komplext och svårt för den finansiella traditionen att förlika sig 
med (Hubbard, 2009). Genom att integrera TBL och BSC till SBCS, Sustainable 
Business Score Card, kan interna, externa, långsiktiga, kortsiktiga, ekonomiska, sociala 
och miljömässiga mål verka för en hållbar styrning och utmana 
hållbarhetsredovisningens mångsidiga rapportering (Hubbard, 2009). Hubbard (2009) 
förtydligar sig genom att föreslå att SBSC kan utvecklas inom en bransch och även som 
ett nationellt styrkort. 
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Figge m fl (2002) resonerar på samma sätt. Ekonomiska, sociala och miljömässiga 
aspekter kan ibland komma i konflikt med varandra, därför menar Figge m fl (2002) att 
det är viktigt att identifiera och realisera möjligheterna för dessa. För att kunna 
formulera ett SBSC krävs att miljömässiga och sociala aspekter är integrerade i 
ledningen, SBSC måste formuleras på ett affärsenhetsspecificerat sätt och integreras i 
affärsenhetens redan existerande strategi menar Figge m fl (2002). 
  
Vidare behöver sociala och miljömässiga aspekters påverkan på affärsenheten 
identifieras. De sociala aspekterna kan vara svåra att urskilja bland annat på grund av 
olika värderingar (Figge m fl, 2002) och för många organisationer är social 
resultatmätning relaterade till rättsliga skyldigheter som exempelvis anställnings normer 
menar Hubbard (2009). “As the SBSC is used to translate a verbally formulated strategy 
into operational terms, it can be seen as a tool for strategic control” (Figge m fl, 2002, s. 
282-283). Weber (2008) argumenterar för en modell som integrerar CSR i fyra steg, 
kvalitativa effekter, KPI, CSR value added och utvärdering av dessa. Det är ett 
omfattande och komplext arbete att gå igenom liksom att särskilja de finansiella 
fördelarna från de finansiella CSR påverkade fördelarna vilka Weber (2008) ser som 
nackdelar. Hon menar därför att det ur organisationens perspektiv kan vara mest 
praktiskt att fokusera på de mest relevanta fördelarna för organisationen. 
  
Weber (2008) menar att det finns fem värdedrivare/fördelar för CSR, en positiv effekt 
på en organisations image och rykte, de anställdas motivation och tillfredsställelse i 
organisationen, kostnadsbesparingar/effektivitetsvinster, intäktsökningar till följd av 
organisationens CSR- image och riskhantering. Dessa fördelar kan ses som monetära, 
vilka ger direkt finansiella effekter, och icke monetära vilka kan förklaras med 
kvalitativa och mjuka värdeegenskaper så som exempelvis kunders attityder (Weber, 
2008). Nyttan av monetära effekter syns ofta på kort sikt medan icke monetär påverkan 
kan ge finansiellt överskott på längre sikt vilket gör att de är lika betydelsefulla 
poängterar Weber (2008). 
  
För att mäta CSR-aktiviteter på lång sikt beskriver Weber (2008) att KPI bör inkluderas 
i styrningen liksom kvalitativa effekter av intressenter. Kvalitativa effekter utgörs av 
personliga relationer vilka hjälper till att kvantifiera KPI:erna och det potentiella 
framtida värdet av varumärket menar Weber (2008). Genom att börja värdera de 
kvalitativa effekterna ger det ledande indikatorer för KPI:erna, som i sin tur ger 
indikatorer för CSR value added påpekar Weber (2008). KPI:erna ska spegla CSR- 
aktiviteterna gentemot viktiga intressenter menar Weber (2008). CSR value added är en 
modell som mäter intäkter, kostnader och risk kopplade till CSR i organisationer (Ibid). 
Kostnader för CSR utgörs av engångskostnader, som exempelvis donationer, och 
kontinuerliga kostnader så som licensavgifter och personalkostnader i samband med 
CSR- projekt (Ibid). Om en organisation är ekonomiskt ansträngd har ledningen en 
benägenhet att skära ner kostnader för hållbarhet (Figge m fl, 2002). Risker kan 
förklaras med att intressenter av olika skäl bojkottar organisationen menar Weber 
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(2008). Ett sätt för organisationer att förmedla sitt handlande till intressenter är genom 
hållbarhetsredovisningen. 
 

3.4 Hållbarhetsredovisning 
 
Peragallo (1983) menar att den finansiella redovisningen observerats redan under 1400-
talet. Vi kan dock se att hållbarhetsredovisning har börjat användas långt senare. Den 
största drivkraften att som organisation välja att hållbarhetsredovisa är reglering, visar 
Pedersen m fl (2013). Bland de organisationer som redovisar för första gången är det 
vanligt att se till hur andra organisationer gör och ta inspiration från dem. Cho m fl 
(2015) resonerar kring att hållbarhetsfrågor har fått större spridning i organisationers 
styrelserum genom institutionalisering på grund av hållbarhetsredovisning. 
Svårigheterna vid framställandet av hållbarhetsredovisningar är exempelvis 
resursbegränsningar, medvetenhetsbrist och praktiska svårigheter (Pedersen m fl, 2013). 
  
Bebbington och Gray (2001) menar att det är viktigt för beslutande organ att vara 
medvetna om de tillgängliga alternativen på den hållbara marknaden för att säkerställa 
att regleringen är praktisk genomförbar. Hubbard (2009) pekar på att 
hållbarhetsredovisningar oftast inte är integrerade i den finansiella redovisningen vilket 
även det skapar problem. Pedersen m fl (2013) framhåller att organisationer som 
hållbarhetsredovisar ser ett fåtal direkt kommersiella fördelar med det. Miljön och 
klimatet är de områden som oftast hamnar i fokus och policies beskrivs snarare än hur 
resultaten arbetas fram i praktiken. “Most of the talk, decisions, and actions consistent 
with a rational façade are found in the corporate annual reports” (Cho m fl, 2015, s. 90). 
Dessa perspektiv ger oss bilden av att hållbarhetsredovisning är ett förhållandevis ytligt 
ställningstagande från organisationens sida samt svårt att driva igenom. Cho m fl (2015) 
pekar på att företagsledare kan hantera intressenternas krav med hjälp av att upprätthålla 
en ansvarstagande fasad. Genom att identifiera det eventuella gapet mellan prat och 
handling menar Cho m fl (2015) att möjligheter finns att förbättra arbetet och därmed 
överbygga hindret för ett socialt och miljömässigt ansvarstagande. 
  
En annan debatt bland forskare handlar om att göra finansiell redovisning och 
hållbarhetsredovisning samstämmig. Deegan (2013) är kritisk och pekar på en rad 
skillnader i förutsättningar mellan dessa två discipliner. Bebbington och Gray (2001) 
menar att hållbarhetskostnader är svåra att ta fram och anpassa till traditionell 
redovisning. Finansiell redovisning utgår från en enhet vilket innebär att organisationen 
enbart ska redovisa den verksamhet som påverkar själva organisationen. 
Hållbarhetsredovisningens förutsättning vilar på att se organisationens påverkan på 
omgivningen. Vidare pekar Deegan (2013) på de redovisningsmässiga grunder så som 
att redovisning ska vara fri från fel, neutral och komplett vilket i praktiken är 
svårgenomförbart i hållbarhetsredovisning. Forskning visar på att 
hållbarhetsredovisningar ofta är partiska (Hubbard, 2009). För att kunna ta upp en post i 
finansiell redovisning kräver regelverket att organisationen ska kontrollera denna 
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(Deegan, 2013) vilket inte heller är praktiskt genomförbart då exempelvis luften vi 
andas inte ägs eller kan kontrolleras av någon. Arvidsson (2010) ser också i sin 
undersökande artikel att CSR som strategi är svår att mäta.  
Detta gör att det ställs krav på hur det används för att på sätt också kunna överbrygga 
eventuella managementproblem som sker internt. 
  
Larrinaga-Gonzalez och Bebbington (2001) pekar på att behållningen av 
hållbarhetsredovisning kan ses ur två perspektiv- organisatorisk och institutionell 
förändring. Organisatorisk förändring utvecklas dels genom en organisations 
miljöpåverkan som en följd av hållbarhetsredovisning men även på ett djupare plan i 
form av en ökad förståelse av organisationen. Institutionell förändring relaterar till hur 
starkt en fråga utmanar en organisations logik menar Larrinaga-Gonzalez och 
Bebbington (2001). 
   
Att en hållbarhets händelse eller aktivitet kräver förmågan att ekonomiskt beskriva 
denna för att erkännas av organisationen. “...environmentally focused management 
accounting will survive within the organization if it reproduces, or is in alignment with, 
the underlying rationality of the organization” påpekar Larrinaga-Gonzalez och 
Bebbington, (2001, s. 281). Det gör att hållbarhetsredovisningen bör hålla sig inom 
linjen för vilka förväntningar som finns på organisationen.  
 
  

3.5 CSR och institutionalisering 
  
Doh m fl (2010) beskriver en gren inom institutionell teori som normativ, vilket innebär 
att det finns föreställningar om önskvärda och normbaserade förväntningar på 
organisationer. Matten och Moon (2008) pekar på ett institutionellt sammanhang inom 
EU som tvingar europeiska organisationer att anta CSR i redovisning. Chen och 
Bouvain (2009) påpekar att CSR i rapporteringen påverkas av det land där 
organisationen har sitt huvudkontor, dess kultur och den politiska sfären. Liknande 
resonemang för Gjølberg (2009) och menar att CSR måste förstås utifrån den kontext 
där den verkar. 
  
Maon, Lindgreen och Swaen (2009) påpekar att implementering av CSR till stor del 
handlar om någon form av förändring. Deras studie syftar till att institutionalisera CSR 
genom att använda sig av ett ramverk bestående av fyra delar för att utveckla och 
genomföra processen för CSR. Till att börja med behöver chefer frigöra sina tankar 
kring konceptet CSR för att på så sätt se arbetet som följer med “nya” ögon. Här spelar 
individens uppfattningar stor roll liksom organisationens ekonomiska, sociala och 
politiska drivkrafter (Maon, Lindgreen & Swaen, 2009). 
  
Enligt Dowling och Pfeiffer (1975) är legitimitet viktigt när relationen mellan 
organisationer och dess omvärld beaktas.  
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Om det skulle uppstå olikheter mellan till exempel två värdesystem så hotas 
legitimiteten som byggts upp av organisationen. Hoten kan ta sig i uttryck i legala, 
ekonomiska eller i andra former av påtryckningar från det sociala samhället. 

Legitimitet skapas av flera olika faktorer, menar Suchman (1991), och bör förstås ur ett 
strategiskt och ett institutionellt sammanhang. Suchmans (1991) sätt att se på legitimitet 
grundar sig i ett praktiskt, etiskt och förstående perspektiv. Dessa perspektiv eller 
synvinklar verkar sen för att skapandet, behållningen eller reparerande av en 
organisations legitimitet. För att bäst förstå legitimitet bör det ske i ett empiriskt 
sammanhang och för att skaffa kunskap om hur legitimitet används rent praktiskt som 
strategi, betonar Suchman (1991). Detta ställer krav på att organisationen kan anpassa 
sig (Meyer och Rowan, 1977) Detta skapar vissa problem eftersom innehav av kunskap 
kräver motprestation i form av ökad effektivitet, påpekar Meyer och Rowan (1977). För 
att förhålla sig till andra liknande företag beror på det då på vilken strategi som 
företaget har. Om företaget vill vinstmaximera genom hård kontroll av strategierna kan 
detta leda till konflikter. På så sätt går istället legitimiteten förlorad (Meyer & Rowan, 
1977). 
  
Den grundläggande förutsättningen för institutionell teori är att institutionerna kan få 
företag att anta liknande strategier vilket inte har skett (Lee, 2011; Chen & Bouvain, 
2009). Ett område där CSR redovisas på ett enhetligt sätt är miljöfrågor menar Chen och 
Bouvain (2009) och pekar på att det beror på att marknadsekonomierna är samordnade. 
Brammer, Jackson och Matten (2012) framhåller att snarare än att vara en generell 
betydelse för ett visst område av organisationers åtaganden har CSR blivit en mer 
begränsad betydelse för en viss form av affärsvärldens samspel. Ur ett institutionellt 
perspektiv är CSR en uppsättning frivilliga och tillfälliga metoder som bara är en 
bråkdel av organisationers aktiviteter inom näringslivet och samhället (Brammer, 
Jackson & Matten, 2012). Pedersen m fl (2013) förklarar att institutionell teori ger en 
bild av att social kontext har stor påverkan på människors beteende och pekar på att 
regleringen av CSR har stark inverkan på institutionaliseringen av denna. Institutionella 
och globaliserande vägar till CSR kan öka men även begränsa en organisation 
(Gjølberg, 2009). Även Chen och Bouvain (2009) menar att institutionell miljö påverkar 
och begränsar en organisation. En organisations CSR-strategi eller kampanj går med 
andra ord inte nödvändigtvis att överföra på någon annan organisation menar Gjølberg 
(2009). 
  
En betydande mekanism som driver institutionaliseringen av CSR är tredje part (Doh m 
fl, 2010, Chen & Bouvain, 2009). De utgörs av finansiella institut, media och andra 
organisationer som satt olika rankningar, betyg och priser av CSR-prestationer på sin 
agenda. CSR kan därför delas in i två olika metoder bundet till institutionell påverkan, 
implicit och explicit (Matten & Moon, 2008; Angus-Leppan, Metcalf & Benn, 2010). 
Implicit CSR relaterar till personliga värderingar av systemet och kännetecknas av 
normer och demokratiska sammanhang som människor känner igen (Angus-Leppan, 
Metcalf & Benn, 2010). Explicit CSR skildrar formella och publicerade strategier och 
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normer inom organisationen, både externt och internt, menar Angus-Leppan, Metcalf 
och Benn (2010). 
  
Lee (2011) framhåller också intressenternas perspektiv i samband med institutionell 
teori och menar att en kombination av institutionell och intressentteori kan förklara det 
teoretiska gapet mellan variationen av organisationers CSR-strategi. “Stakeholders can 
directly affect corporate behavior by withholding or threatening to remove resources 
(both tangible and intangible) that firms need” (Lee, 2011 s.293). Intressenter behövs 
för kritiskt övervakande och tillsyn medan institutionen behövs för legitimiteten och för 
att stärka organisationens påståenden (Lee, 2011; Macagno, 2013). Vid svag 
institutionell och intressent kraft tenderar de ekonomiska drivkrafterna att dominera. 
Om institutionell och intressentkrafterna däremot är starka kommer organisationer 
arbeta förebyggande för att förbli legitima. När den institutionella kraften är starkare än 
intressentkraften visar det på att organisationen inte tar sitt etiska ansvar på allvar. Om 
intressent kraften däremot är starkast, kan det visa på att organisationens handlande 
mest går ut på att minimera driftsstörningar och förhindra intressenternas missnöje. Lee 
(2011) menar att CSR inte är organisationers ansvar utan hela samhällets ansvar genom 
intressenter och institutioner. 
  
 

3.6 Tolkningsmodell 
  
Vårt syfte med denna studie är att bidra med kunskap till hur CSR påverkar 
strategiformulering och målstyrning inom en statlig organisation. Från ett externt 
perspektiv på samhällsnivå till ett internt perspektiv på organisations och individnivå 
har vi strävat efter att identifiera hur styrningen görs i praktiken inom en affärsenhet. 
Artiklarna vi funnit behandlar dessa områden både teoretiskt och praktiskt. Vi har 
använt oss av en tematisk modell i vår tolkning och diskussion.  
 
Figur 1 visar vår tolkningsmodell. Den utgår från ett externt perspektiv (samhällsnivå). 
Staten och samhället relaterar till intressenterna i vår studie och ligger till grund för 
varför Vattenfall antagit CSR. I nästa led återfinns strategi och mål och att dessa ligger 
till grund för styrningen och även hållbarhetsredovisningen. Alla dessa delar sker internt 
(organisationsnivå) på Vattenfall och beskrivs praktiskt därför att de arbetas fram av 
medarbetarna i organisationen (individnivå). Hållbarhetsredovisningen ligger i det 
teoretiska fältet på grund av att syftet med denna är att förmedla och kommunicera med 
intressenterna i det externa fältet på ett teoretiskt sätt. Det finns även kopplingar mellan 
intressenterna och strategi och mål, liksom mellan strategi och mål samt 
hållbarhetsredovisning. En organisation skulle kunna ha en CSR-strategi men inte 
koppla mål och styrningen till denna. Det innebär att CSR endast syns på ytan inom 
organisationen. Genom att organisationen arbetar med CSR inom samtliga delar och på 
samtliga nivåer på ett genomgående sätt i organisationen skapas en 
organisationsförändring på ett djupare plan. Institutionalisering vilar som en omgivande 
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kontext och påverkar CSR på olika sätt, anser vi. Det är även teorier om 
institutionalisering som ligger till grund för hur vi kopplar teori och empiri i vårt 
tolkningskapitel. Det institutionella explicita menar vi utgör teorin och det 
institutionella implicita utgör praktiken. Teorin och praktiken verkar genom hela 
modellen på externt, internt och individuell nivå.  
 

 
Figur 1 Tolkningsmodell (källa: Egen modell) 
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4. Empiri 
 

Inledningsvis följer en presentation av Vattenfall. Vi presenterar därefter vår empiri med 
hjälp av samma teman som i vår tolkningsmodell. Genom att väva in de olika 
intervjuerna, företagsdokument, information från hemsida och inlägg i social media, ger 
det läsaren en sammanfattande bild av vår insamlade empiri. 

  

4.1 Inledande presentation  
 

Vattenfall är Sveriges största eldistributör. Där svenska staten är ensam ägare. 
Vattenfall är även en av Europas största elproducenter. Organisationens viktigaste 
produkter är el, värme och gas. El och värme produceras från olika energikällor som är: 
vindkraft, kärnkraft, naturgas, biomassa, kolkraft och vattenkraft. När det gäller el och 
värme är Vattenfall med i alla steg i dess värdekedja: produktion, distribution och 
försäljning. När det gäller gas säljs gas endast som produkt av Vattenfall (Vattenfall, 
2013). 
 
Organisationen har ungefär 30 000 anställda. Mer än hälften av de anställda finns i 
Tyskland medan Sveriges anställda står för lite mer än en fjärdedel. Vattenfall finns 
även i Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. I Tyskland består 
verksamheten till största delen av el som utvinns av brunkol. Nederländerna är det land 
där det främst produceras gas. Där förvärvade Vattenfall det nederländska energibolaget 
Nuon för att kunna producera och sälja el och värme. Vattenfall handlar också med 
globala råvaror över hela världen (Vattenfall, 2015). 
 
I april 2015 blev Vattenfalls organisation uppdelat i sex stycken Business Areas 
(Affärsenheter). Strukturen utformades också för att strategin skulle följa Vattenfalls tre 
fokusområden för de närmaste åren (Vattenfall, 2015). Dessa tre fokusområden är: 
 
● Starkt kundfokus och nya kundnära affärsmodeller. 
● En mer hållbar energiportfölj. 
● Ökat affärsfokus i alla delar av verksamheten. 

(Vattenfall, 2015) 
 
Vattenfalls uppdrag är att: “åstadkomma en marknadsmässig avkastning genom att 
bedriva energiverksamhet så att bolaget är ett av de bolag som leder utvecklingen mot 
en miljömässigt hållbar energiproduktion. En stabil ekonomisk utveckling med 
utrymme för långsiktiga investeringar möjliggör en miljömässigt hållbar 
energiproduktion liksom nya produktlösningar för en hållbar konsumtion av el, gas och 
värme.” (Vattenfall, 2013, Vår verksamhet) 
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Vattenfall har fyra ekonomiska mål och tre hållbarhetsmål. De ekonomiska är uppsatta 
av styrelsen och fastställda av ägaren, staten. Målen avser bland annat lönsamhet. 
Hållbarhetsmålen är utformade inom samma område som EU:s 2020-mål. Dessa mål 
gäller minskning av koldioxidutsläpp, att verka för tillväxt i förnyelsebar elproduktion 
och en effektivisering av energi (Vattenfall, 2015).  

Förutom mål har även Vattenfall tre kärnvärden. Dessa är safety, performance och 
cooperation. Safety berör medarbetarnas, underleverantörer men också samhällets hälsa 
och säkerhet som ska säkerställas på ett ansvarfullt sätt, enligt information på hemsidan. 
För att uppnå de ekonomiska målen och hållbarhetsmålen krävs det att alla gör sitt bästa 
och genom performance ska framsteg göras för att förverkliga den strategiska 
inriktningen. Medan cooperation syftar till samarbete på ett öppet sätt för att kunna 
förverkliga deras vision. Detta ska göras över alla gränser såväl lands- som 
enhetsgränser. Cooperation som kärnvärde är även viktigt i samarbete med externa 
intressenter (Vattenfall, 2013). 

 
Organisationen styrs av både interna och externa regelverk. De externa är både svenska 
och utländska rättsregler, statens ägarpolicy, svenska kod för bolagstyrning, börsregler, 
Global Reporting Intitatives (GRI) riktlinjer G4, International Financial Reporting 
Standards (IFRS) och övriga redovisningsregler. Interna regelverk är bolagsordningen, 
styrelsen och utskottens arbetsordning inklusive VD instruktioner, Vattenfalls 
Management System (VMS) och andra styrdokument (Vattenfall, 2015). 
 
När vi besöker Vattenfalls huvudkontor för vår fokusgruppintervju får vi bege oss till 
Solna, en förort till Stockholm, där större delen av Sveriges statligt ägda bolag har sina 
huvudkontor. Det är en stor, modern glasbeklädd byggnad med Vattenfalls logo. 
Byggnaden är utformad för att spara mesta möjliga energi. Den affärsenhet inom 
förnyelsebar energi, där vi gjort vår studie, finns framförallt representerad i Sverige 
(Vattenfall, 2015).   
 
 

4.2 CSR 
  
Informanternas uppfattning om CSR skiljer sig en del. Hav menar att CSR är frivilligt 
och att det utgår från ett vidare socialt ansvar. Sjö och Våg säger också att en intervju 
med en högskola eller universitet är ett exempel på socialt ansvar. Fall menar att CSR 
känns som en sorts teori med rapporter och fack. Fall framhåller istället hållbarhet som 
det holistiska perspektivet på de tre områdena ekonomi, miljö och det sociala. Fall 
klargör att hållbarhet är bredare och det gör också att det finns utrymme för tolkningar. 
”Många kan nog tycka att det [hållbarhet] är ett allmänt buzzword men jag kan tycka att 
CSR är ett buzzword”, poängterar Fall. Våg ser CSR som en bokstavskombination, som 
diskuterades i skolan. Fors ser ingen skillnad på CSR och hållbarhet. I års- och 
hållbarhetsredovisningen från 2014 kan vi läsa: 
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Vattenfall som koncern har följt det frivilliga FN-initiativet Global Compact 
sedan 2002 genom det svenska initiativet ”Globalt Ansvar”. Sedan 2008 är 
Vattenfall direktansluten. I och med detta har Vattenfall åtagit sig att stödja och 
respektera Global Compact och följa OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag. Vattenfall följer även FN:s ramverk för företag och mänskliga 
rättigheter. Utöver dessa, har Vattenfall valt att på koncernnivå ansluta sig till ett 
antal frivilliga hållbarhetsinitiativ och organisationer. Exempel på dessa är: 
World Economic Forum’s initiative, World Economic Forum, Centre for 
European Policy Studies (CEPS), CSR Europe, Global CCS Institute och 
European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants. 

(Års- och hållbarhetsredovisning, 2014 s. 155) 
  
I hållbarhetsredovisningen för 2005 beskrivs organisationens förhållande till tre frågor, 
ekonomi, samhälle och miljö. Området ekonomi ger följande förtydligande 
“tillhandahåller energi på konkurrens- kraftiga villkor och bidrar därigenom till en 
positiv utveckling för både kunderna och samhället, liksom för Vattenfall” 
(Hållbarhetsredovisning, 2005, s.2). Samhälle relaterar till att Vattenfall “deltar aktivt i 
dialogen om framtidens energisystem och arbetar för förbättringar på marknader där vi 
verkar. Vattenfalls uppförandekod (Code of Conduct) följs i all verksamhet” 
(Hållbarhetsredovisningen, 2005, s. 2). Under miljö beskrivs att Vattenfall förbättrar 
människors hälsa och levnadsvillkor. Det arbetet sker genom att använda resurser på ett 
sätt som är effektivt, ansvarsfullt och genom att begränsa miljöpåverkan och värna om 
den biologiska mångfalden. Hav säger även att detta arbete sker “i samråd med 
myndigheter på en sådan rimlighetsnivå så vi kan upprätthålla en så fungerande 
elproduktion i Sverige som möjligt”. Att Vattenfall syns i olika idrottsengagemang som 
sponsorer är något som märks på Vattenfalls hemsida under fliken Engagemang. Hav 
säger att genom sponsring kan Vattenfall “verka för lokalsamhällets utveckling genom 
att stödja olika organisationer”. Även genom att skänka pengar till förmån för flyktingar 
och olycksdrabbade områden är ett sätt att visa att Vattenfall hjälper till och tar ett 
socialt ansvar, säger Våg.  
 
Fors menar att intressenterna är anledningen till att Vattenfall rapporterar hållbarhet och 
även: “Vad är viktigt att vi rapporterar ...Vi har även krav från staten som ägare på att vi 
måste göra det. Fast även om vi inte hade haft krav så hade vi gjort det ändå. Jag tycker 
det är bra att det finns krav”, säger Fors. Problemet beskriver Hav som:  
 

Att man inte alltid vet vad som ska göras. Att myndigheter och andra ska tycka att 
man gör tillräckligt … ramarna ges av EU, medlemsländerna försöker tolka. Viljan 
att följa myndigheter finns absolut men det är svårt att veta vad som är rimligt. 

 
Dessutom påtalar Fors att de i egenskap av att vara ett statligt bolag granskas hårdare än 
andra bolag. Detta försöker botas genom att uttryckas i den intressentdialog som finns 
och pågår ständigt. Fors ser därför att alla intressenter är viktiga. På Vattenfalls hemsida 
och i års-och hållbarhetsredovisningen för 2014 går att läsa att deras intressenter är: 
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Medarbetare: Alla medarbetare inom Vattenfallkoncernen, inklusive tillfällig 
personal. 
Kunder: Alla kundsegment på alla marknader inom Vattenfallkoncernen. 
Leverantörer: I huvudsak de största leverantörerna av varor och tjänster till oss. 
Ägare: I Sverige: staten, representerad av Finansdepartementet; I Nederländerna: 
kommuner som är minoritetsägare i Nuon. 
Finansmarknader och investerare: Institutionella investerare. 
Myndigheter: Reglerings- och tillsynsmyndigheter där vi är verksamma. 
Icke-statliga organisationer: Icke-statliga organisationer inom miljö- och 
samhällssektorn. 
Samhället i stort: Exempelvis lokalsamhällen, universitet/högskolor och 
beslutsfattare. 

(Vattenfall, 2015) 
 

VD:n säger även på en konferens för energipolitik i Sverige att ”Vi måste arbeta med att 
förbättra vårt förtroende … det finns ett antal mediala diskussioner kring Vattenfall som 
naturligtvis är belastande för oss” (Svensk Energi 15 - Magnus Hall, 2015). Genom att 
titta på vad investerarna vill ha när de investerar visar det på att ”Öppenhet och hur man 
hanterar hållbarhetsfrågor blir allt viktigare, det finns ett affärsvärde i att man 
rapporterar detta”, fortsätter Fors.  
 
 

4.3 Strategi och målstyrning 

4.3.1 CSR som strategi 
Det som ligger till grund för Vattenfalls CSR-vision på koncernnivå är dels 
ägarna/statens påverkan och att fokus på hållbarhetsfrågor från samhället ökat. Det är ett 
resonemang som samtliga informanter ställer sig bakom. Sjö säger också 
“[Hållbarhetsfrågan] hos Vattenfall blir ... så central del av kärnverksamheten på något 
vis”. Vattenfall befinner sig i en förändringens tid. Där inte bara företaget går igenom en 
omorganisation utan samhället håller på att förändras. “då vet vi inte riktigt vad det kan 
komma att innebära för oss men det finns väl inte så mycket som talar för stora 
förändringar för den förnybara energienheten.” säger Hav.  

VD:n säger även att “kundmedvetenheten har ökat och det finns ett ökat intresse” på 
elmarknaden (Svenska energi 15- Magnus Hall, 2015). Ett av de nya hållbarhetsmålen, 
som också ingår i den nya strategin är att minska koldioxidutsläppen. Som i led i det 
kommer därför Vattenfall försöka avyttra sina brunkolsfabriker i Tyskland. För att 
kunna fokusera mot den förnybara energin är det ett led i ett strategiskt beslut, går det 
att läsa i Års- och hållbarhetsredovisningen (2014). Hav menar att lönsamhetskraven 
som finns, liksom att Vattenfall också behöver leva upp till de miljökrav som finns, 
betyder att de kan behöva sälja av anläggningar. “Men vi säljer inte en sådan här 
anläggning till vem som helst”. Hav menar också att kopplingen mellan mål och strategi 
till hållbarhet ses igenom efter direktiven från staten, omställningen till förnybar energi 
och Vattenfalls miljöpolicy som gör att: “Allt detta översätts i förlängningen till 
energienhetens miljöarbete, strategi hur vi ska jobba”. 
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Vidare framhåller VD:n att den nya strategin som presenterats innebär att “Vi måste 
fatta beslut på kort sikt för att få rätsida med verksamheten … men på lång sikt vill jag 
att det leder oss på ett inspirerande sätt och skapar grund för strategin och våra 
långsiktiga planer” (On strategy and organisation with Magnus Hall, 2015). 
 
Strategin har några av informanterna större insikt i än andra och kan den som ett 
rinnande vatten. Sjö funderar och söker en stund i minnet över hur den är formulerad 
och kommer efter en stund fram till att “...man ska närma sig kunden”. Alla 
informanterna ser att den nye VD:n har en betydande roll i den nya strategin då VD:n 
kommunicerar detta på ett tydligt sätt utåt i media och i års- och 
hållbarhetsredovisningen. Att VD:n även har lyft frågan att organisationen ska bli mer 
kundorienterade ses som viktigt av alla informanter både på huvudkontoret och på 
förnyelsebar energienheten. I års- och hållbarhetsredovisningen för 2014 framhåller 
VD:n att konsumenterna som mycket viktiga för Vattenfall. “Våra kunder, både privata 
och andra, kommer att vilja förbättra sitt miljöavtryck och behöver en partner som kan 
möjliggöra detta” (Års- och hållbarhetsredovisning, 2014, s. 6).  
 
Även Sjö har sett en förändring sedan den nye VD:n tillträdde i oktober 2014. Mycket 
på grund av att VD:n resonerar kring det nya fokusområdet. Att Vattenfall måste bli mer 
kundorienterat. Även VD:n själv säger i en intervju med Vattenfalls 
informationsansvarige att “Strategy first then follows organisation” och VD:n menar att 
den nya strategin bör ske i en stegvis process (On strategy and organisation with 
Magnus Hall, 2015). Hav resonerar kring att bli mer kundorienterat “att det är en viktig 
del i förändringen”. VD:n säger även under konferensen med svensk energi “för att 
ställa om till hållbarhet långsiktigt, behöver vi som många andra pengar. Det innebär 
även en ny affärslogik” (Svensk Energi 15 - Magnus Hall, 2015). 
 
Det nya fokuserandet på kunderna märks även på Vattenfalls hemsida. Där möts vi av 
fliken “Privatkund” som startsida. De andra flikarna utgörs av “Företagskund” och “om 
Vattenfall”. Privatkund fokuserar sin information på hur konsumenterna på bästa sätt 
skall kunna minska sin elförbrukning och därmed sin elkostnad. Även fliken 
företagskund koncentrerar sig på elförbrukning och kostnadseffektivisering men även 
marknadsföring av elbilsanvändning.  
 
Medvetenheten om vikten av att minska energiförbrukningen märks under intervjuerna. 
Samtliga informanter drivs av ett hållbart förhållningssätt men det tar sig uttryck på 
olika sätt. Hav värnar om boendemiljön kring Vattenfalls anläggningar. “... verka för 
lokalsamhällets utveckling genom att stödja olika organisationer och annan 
kommunikation med kommuner så att det blir en attraktiv boendemiljö runt våra 
anläggningar … snyggar till runt anläggningar där folk bor, vandringsleder, 
fiskeställen”. Sjö svarar på frågan om vilken hållbarhetsfråga hen brinner mest för. 
“Hållbar energiproduktion och att skapa ett hållbart energisystem. Jag är ganska 
teknikintresserad, jag tror att teknikutvecklingen kommer att driva fram nya typer av 
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energiproduktion”. Fors beskriver “... förändringsprocessen att få folk att tänka 
annorlunda” och menar att det är något som får ett driv i det arbete som utförs. Medan 
Våg anser att respekt även bör prägla alla delar av organisationen. 
  

Jag brinner för mycket saker inom CSR och hållbarhet. Att överhuvudtaget hitta 
mer generellt hållbara samhällen och hur Vattenfall faktiskt bidrar till exempel 
genom elektrifieringen av transportsektorn. Och det är en viktig del för våra 
städer, vi får bort buller, vi får bort närutsläppen och bättre klimat. Det brinner jag 
personligen mycket för också i och med min elbil som jag kör, förklarar Fall. 

  
Även Våg resonerar kring Vattenfalls förändringar som organisationens står inför och 
har gjort “i dessa kostnadsbesparingstider ser vi att utbildningstiderna har fått ett mindre 
utrymme”. Fors och Fall resonerar kring omorganisationerna som har varit. “Vid varje 
organisationsförändring är det oftast mellanleden som slås bort … i det försvinner ett 
visst tempo”, menar Fors. Om man hela tiden ändrar lite fokus här uppe så tar det ju en 
stund innan det har tagit sig igenom alla led”, resonerar Fall. Fors skämtar om att 
ambitionen och mottot är att göra hållbarhetsområdet så pass etablerat och integrerat i 
verksamheten att arbetet med frågorna blir själuppfyllda. 
  
Våg berättar att VD:n har gått ut med att Vattenfall kommer att minska sin personal 
med 1000 tjänster. VD:n själv säger att den andra fasen i Vattenfalls strategi kommer 
innebära personalminskning, som en del i att göra kostnadsbesparingar. Detta kommer 
påverka verksamheten på kort och lång sikt, menar VD:n (On strategy and organisation 
with Magnus Hall, 2015). På hemsidan går även att läsa att: 
 

For instance, we have had to free up capital for the investments needed to 
achieve our goals in sustainable energy generation. As part of restructuring, 
we have had to seek out new skill sets and to undertake some staff 
redundancies (Vattenfall, 2015).  

 
Genom årliga medarbetarundersökningar ges en indikation på fokusområden där 
Vattenfall kan förbättras internt. I medarbetarsamtal har det även framkommit att 
stressrelaterade sjukdomar blir allt vanligare. För att nå problemet kommer Vattenfall 
att investeras större resurser på detta område. När både omorganisering och i 
förändringstider, som Vattenfall befinner sig i finns en viss osäkerhet, menar Våg. Fall 
märker av att en viss fokus i strategier går förlorad på grund av omorganisationer.  
 

4.3.2 Medarbetarna och CSR strategins praktik 
Utformningen av rapporteringen av hållbarhetsredovisningen görs tillsammans med 
hållbarhetsavdelningen men även av en extern konsultgrupp, säger Fors. Tillsammans 
säkerhetsställs att alla ramverk som ligger till grund för års- och 
hållbarhetsredovisningen är med i form av GRI och ISO1401. Detta är inget som 
ledningsgruppen ägnar sig åt att efterkontrollera. Det är sedermera det olika enheternas 
uppgift. Uppföljning är en del i det dagliga arbetet. Utöver uppföljning görs även 
externa och interna revisioner. Utifrån revisionerna diskuteras förbättringsområden och 
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avvikelser. ”Det är nästan så att en del av våra medarbetare tycker att det tar väldigt 
mycket tid att presentera vad vi gör och inte gör för en tredje part och för någon utanför 
vårt eget bolag”, säger Våg på energienheten. Fors menar “att det underlättar att det 
finns en vokabulär där”. 
. 
Fall resonerar kring ett speciellt område som arbetades med för ungefär tio år sedan. 
“Det viktigaste är att högsta ledningen pratar om det och att det följs upp på och görs 
det så brukar det få ringar på vattnet ... men märker man att det rapporteras för 
rapporteringens skull och inte diskuterar då får det inte ringar”. Det finns program där 
medarbetares kunskap fångas upp och förmågor tas tillvara inom organisationen. Vad 
varje enskild medarbetare själva kan göra, sägs spela roll och detta bekräftas av samtliga 
informanter. “Jag känner själv att jag kan påverka mycket. Strategier och vår vilja att 
genomföra miljöåtgärder, det kan jag komma med förslag på” menar Hav. Sjö betonar 
att det är viktigt att medarbetarna själva förstår förnybar energi- enhetens roll i 
organisationen och som en möjliggörare för att skapa ett hållbart energisystem. “Förstår 
man vår roll kan man beskriva för grannar, man kan bli en ambassadör för 
verksamheten” menar Sjö. Genom en utbildningssatsning som innebär att enheten håller 
en halvtimmes onlineutbildning i miljöfrågor och den förnybara energins roll. 
Utbildningen hoppas ledningen ge medarbetarna incitament att tänka till om vad de 
själva kan göra för att minska organisationens koldioxidutsläpp och minska 
energiförbrukningen. 
  
Till exempel är utökande av parkeringsplatser med möjlighet till elbilsladdning en sådan 
sak som kan hjälpa till att värna om miljön. I form av minskade avgaser och buller. 
Inom företaget förespråkas även vikten av alternativ till det enskilda resandet. Sjö 
berättar att deras energienhet består av ungefär 500 personer varav cirka 60 personer 
sitter på enhetens huvudkontor. Det är en utmaning för all form av styrning att vara 
geografiskt spridda över landet resonerar Sjö och säger “Vi träffas på telefon och video 
ganska mycket istället”. Om det finns ett alternativ till att resa i form av video eller 
telefonmöten ska det alternativet väljas. Våg ser en ökad medvetenhet av detta i bara de 
senaste fem åren.  
 

4.3.3 Målstyrningens praktik 
Fors och Fall, ser hållbarhetsmålen inom koncernen som något väldigt tydligt och 
berättar att de är med och formulerar dessa. Vidare beskriver Fors att Vattenfall 
kontinuerligt tittar på konkurrenter på den europeiska marknaden och gör prognoser 
inför framtiden. Fall förklarar att KPI:er diskuteras på ledningsnivå och överförs sedan 
till enheterna. Fors och Fall berättar att hållbarhetsmålen kommuniceras inom 
organisationen genom BSC (Business Score Card) och redovisas i slutet av året. I 
hållbarhetsredovisningen (2014) och på hemsidan (2015) går att läsa att Vattenfall har 
tre strategiska fokusområden; Hållbar konsumtion, hållbar produktion och hållbar 
ekonomi vilka har formulerats från organisationens perspektiv. Innehållet i 
fokusområdena är att hållbar konsumtion relaterar till ekonomiska frågor, hållbar 
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produktion till miljö och sociala frågor medan hållbar ekonomi relaterar till de sociala 
frågorna sett från ett kundperspektiv. Följande resonemang om målstyrning sker från ett 
övergripande koncernperspektiv utifrån de tre delarna ekonomi, miljö och sociala 
frågor. Vi beskriver därefter hur enheten arbetar med målstyrningens praktik. 
  

 
Figur2 Tabell 1 Hållbarhetsredovisningarna 2005 och 2014 Ekonomifrågor (Egen modell) 

Hållbar konsumtion relaterar till “kundlösningar som möjliggör hållbar 
energianvändning” (Års- och hållbarhetsredovisning, 2014, s. 26). Genom att erbjuda 
bland annat laddningsstationer och laddningstjänster för elbilar, energirådgivning och 
miljöanpassade el- och värmeprodukter ska Vattenfall möjliggöra det arbetet. Som vi 
kan se i Tabell 1 är målet att ha ett kundnöjdhetsindex för alla länder i koncernen på 75. 
För 2014 ligger det på 70 där svenskarna är de som är minst nöjda enligt Vattenfalls års- 
och hållbarhetsredovisning för 2014 (s.29). Vidare beskrivs ett sätt att mäta elavbrotten. 
Det görs genom indexen SAIFI, System Average Interruption Frequency Index, som 
mäter antal avbrott per kund och SAIDI, System Average Interruption Duration Index, 
som mäter minuter per kund.  I hållbarhetsredovisningen för 2005 finns inte 
kundnöjdhetsindexet med. Det talas i stället om att förbättra kundservice genom att 
införa en kundombudsman, avbrottsgarantier och erbjuda konkurrenskraftiga elavtal. I 
hållbarhetsredovisningen 2005 resoneras det kring säker energitillförsel. 
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Figur 3 Tabell 2 Hållbarhetsredovisningar 2005 och 2014 Miljöfrågor (Egen modell) 

  
Hållbar produktion som benämns i års- och hållbarhetsredovisningen för 2014 tar fasta 
på de miljömässiga frågorna. Exempelvis koldioxidutsläpp [våra ord istället för 
kemibeteckning] och andra utsläpp, värna om den biologiska mångfalden och öka 
resurseffektiviteten. Målen i hållbarhetsredovisningarna är kvalitativa och mäts 
framförallt med hjälp av GRIs ramverk (se tabell 2). 

• Minska koldioxidexponering [våra ord istället för kemibeteckning] till 65 
miljoner ton koldioxid per år 

• Snabbare tillväxttakt än marknaden inom förnybar energi 
• Upprätta handlingsplaner för hur oljespill ska förebyggas samt identifiera 

förbättringsåtgärder. 
• Minska medelutsläppet av kväveoxider för de svenska värmeanläggningarna 
• Utveckla handlingsplaner för hantering av påverkan på den biologiska 

mångfalden. 
• Identifiera potentiella, nya frivilligt skyddade områden med koppling till 

vattenkrafttillgångar i Norden 
• Återvinningsgraden på driftavfall och restprodukter ska uppgå till 96 % för 

vattenkraftanläggningarna i Norden. 
• Fasa ut alla farliga kemikalier på den nordiska marknaden där det är tekniskt 

möjligt till år 2020. 
• Minska primärenergianvändning med 440 GWh under 2015 
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I hållbarhetsredovisningen för 2005 beskrivs fem områden inom miljöfrågor. 
“Producera energi med minsta möjliga miljöpåverkan, minska utsläppen av 
växthusgaser, producera mer energi från förnybara källor, främja FoU inom området 
förnybar energiteknik samt ta ansvar för förändringar i landskapet” 
(Hållbarhetsredovisning, 2005, s. 37). Dessa förväntningar mäts med hänvisning till 
GRI. 
 

 
Figur 4 Tabell 3 Hållbarhetsredovisningar 2005 och 2014 Sociala frågor (egen modell) 

  
I års- och hållbarhetsredovisningen 2014 beskrivs Vattenfalls påverkan på lokala 
samhällen. Det mäts genom Vattenfall Reputation Index (VRI) och ska uppgå till 65 till 
2020 (Års- och hållbarhetsredovisning, 2014, s. 42). Det kan vi se i tabellen på Tabell 3. 
Vidare relaterar hållbar ekonomi till de sociala frågorna så som medarbetarna, 
arbetsplatsen och leverantörerna. Det mäts genom engagemangsindex som Vattenfall 
vill ska ligga över 62, ledarskapsindex över 75 och andelen kvinnliga chefer över 24 %. 
Vidare beskrivs att “olycksfallsrelaterad frånvarofrekvens (LTIF) inte ska överstiga 2,1 
för medarbetare och 2,9 för entreprenörer för 2015. Långsiktigt mål på noll olyckor på 
arbetsplatsen, inga arbetsplatsrelaterade sjukdomar och en säker, hälsosam och 
inspirerande arbetsmiljö för alla medarbetare” (Års- och hållbarhetsredovisningen, 
2014, s. 49). Ett annat mål som berör medarbetarna är att de medarbetare och chefer 
som behöver ska ha genomgått Vattenfall Integrity Programme. Nya leverantörer ska 
granskas i enlighet med Vattenfalls uppförandekod för leverantörer (års- och 
hållbarhetsredovisning, 2014, s. 51). I hållbarhetsredovisningen för 2005 beskrivs 
“Genom att lyssna till våra intressenter, bearbeta informationen och utveckla vår 
verksamhet kan vi lättare leva upp till intressenternas förväntningar” 
(Hållbarhetsredovisning, 2005, s.39). 
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Sjö beskriver målstyrningen på enhetsnivå: 
  

Enheten har fyra fokusområden och utifrån dem har vi definierat ett antal 
långsiktiga … i det här sammanhanget tre- fem års sikt. En slags verbal 
beskrivning av var vi vill vara om några år. Det bryter vi ner i fler kortsiktiga mål 
i operativa verksamhetsplaner … vi bryter ner de långsiktiga till ettårsmål på 
enhetsnivå och sen i verksamhetsplaner på enhetsnivå … jag har för året tre 
personliga mål då som är direkt kopplade till verksamhetsplanen för min enhet. 

  
Hav poängterar att de har hållbarhetsmål från ägaren och att formuleringen ingår i allt 
och översätts till enhetens arbete. Fall berättar att BSC bryts ner på enhetsnivå medan 
Fors betonar att två av målen är svåra att bryta ner. Dessa är koldioxidmålet och 
förnyelsebarhetsmålet som Fors menar är mer kopplat till en portföljvariant. Hav 
berättar vidare att de på enheten har individuella mål som kan se olika ut, ekonomiska 
eller formulerade som planer. “Det är en röd tråd från ägarens direktiv … i olika led ner 
till individen. Vi har gruppmål också”. Sjö resonerar också om individ och gruppmål 
och berättar att ett exempel är att hålla nere antalet utryckningar. Vidare beskrivs att det 
sker målsamtal två gånger per år och kommuniceras med överordnad chef. Både Hav, 
Sjö och Våg understryker vikten av att koppla ihop hållbarhet, mål och påverkan på 
boendemiljön. En förutsättning för att Vattenfall ska få bedriva sin verksamhet bygger 
på att be boende kring anläggningarna har deras förtroende. 
  
Genom att kartlägga de miljörisker som finns på enheten kan de finna ett antal åtgärder 
som bör åtgärdas inom olika tidsramar. Dessa vävs ihop med investeringsbedömningar 
och det menar Sjö är en nödvändighet för att strategiskt ta hand om risker och ta med 
det i den ordinarie verksamhetsplaneringen. Ett exempel är minska koldioxidutsläpp 
som ligger inom varje enhets operativa verksamhetsplan och inte som en separat del 
poängterar Sjö. 
  
 

4.4 Hållbarhetsredovisning 
  
Vattenfall hemsida är förhållandevis omfattande men lättöverskådlig och vi finner där 
både års-, hållbarhet- och års/hållbarhets redovisningar från 1998 och framåt. En 
skillnad mellan redovisningarna är benämningen. Hållbarhetsredovisningen för 2014 är 
ett samlat dokument med både årsredovisning och hållbarhetsredovisning integrerade i 
varandra medan hållbarhetsredovisningen för 2005 är uppdelade på två olika dokument. 
Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning för 2014 genomsyras av ordet hållbarhet 
men redan på andra sidan beskrivs de delar som organisationen utgår ifrån. “Enligt GRI 
delas hållbarhetsfrågor upp i tre kategorier, Miljö, Ekonomi och Samhälle” (Års- och 
hållbarhetsredovisning, 2014, s. 2). Även 2005 hållbarhetsredovisning beskriver att 
“...hållbar utveckling är en ständigt pågående process där ekonomi, miljö och samhälle 
ingår” (Hållbarhetsredovisning, 2005, s. 2).  
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Att ta fram hållbarhetsredovisning är ett omfattande arbete och pågår oktober till mars 
varje år. Fors beskriver att det varit en heltidssysselsättning. Vattenfall har, liksom alla 
statliga företag, krav på sig från statligt håll att hållbarhetsredovisa. ”Det driver på 
utvecklingen”, menar Fors. Sjö beskriver anledningen till att Vattenfall 
hållbarhetsredovisar som en nödvändighet. 
  

Om man driver ett IT bolag då kanske inte hållbarhetsfrågan är lika central som 
om du jobbar med energiproduktion eller en processindustri där du har stor 
miljöpåverkan, säger Sjö. 
  

I början av 2000- talet var benämningen miljöredovisning men i och med att GRI 
ramverket introducerades började hållbarhetsredovisning användas istället. Vattenfall 
följer ramverken som styr hur organisationen rapporterar detta, då framförallt enligt 
GRI och ISO. I hållbarhetsredovisningen för 2005 berättas att “Detta är Vattenfalls 
tredje hållbarhetsredovisning i ordningen och för första gången uppfyller den helt och 
fullt GRI riktlinjer från 2002” (Hållbarhetsredovisning, 2005, s.5). Fors menar att 
hållbarhetsredovisning har en tendens att krossas av finansiell information därför att 
finansiell information historiskt varit väldigt mycket viktigare. “Utmaningen internt är 
att få processerna på plats”, resonerar Fors och menar att rapporteringen och ett internt 
driv kring dessa är svår. En annan utmaning som beskrivs är vad som ska stå i 
rapporterna. ”Vi har sett att hållbarhetsfaktorer är viktiga. Det står högt på våra 
intressenters listor, hur vi hanterar hållbarhetsfrågor”, säger Fors. Hav och Sjö beskriver 
att miljökraven medför stora kostnader men att de ändå krävs för att få bedriva 
verksamheten. Sjö undviker att beskriva kostnader och förklarar att risker ligger till 
grund för investeringsplanerna. Inom Vattenfall är reglerkraften viktig för förnybar 
elproduktion. Sjö berättar att det möjliggör att vissa enheter kan öka sina vinster genom 
att styra elproduktionen till när den behövs. I hållbarhetsredovisningen för 2005 
beskrivs att “...en ekonomisk styrka är en förutsättning för att skapa värden för 
samhället och miljön” (Hållbarhetsredovisning, 2005, s. 2). Det beskrivs vidare att 
Vattenfalls ingenjörsmässiga kunnande och deras ekonomiska styrka ska bidra till de 
utmaningar energiförsörjningen står inför. Dåvarande VD beskriver: 
  

Under det gångna året har Vattenfall genomfört ett initiativ som nog ses som 
ganska ovanligt i branschen. Vi har satsat tid och energi på att utveckla en modell 
för hur världens nationer tillsammans kan bidra till minskade koldioxidutsläpp. 
Varför? Varken vi eller de nordeuropeiska länder där vi verkar kan på egen hand 
minska utsläppen enligt modellen, det vill säga så mycket som det enligt FN:s 
klimatpanel krävs för att stabilisera den ökande koldioxidhalten i atmosfären … 
Jag ser denna hållbarhetsredovisning som ett mycket viktigt verktyg för att belysa 
vårt engagemang i klimatfrågan. Men den berör även flera andra viktiga frågor 
som omvärldens förväntningar på Vattenfall och vår roll i samhället som ett av 
Europas största energiföretag. (Hållbarhetsredovisning, 2005, s. 4) 

  
Det är viktigt i hållbarhetsredovisningen att hitta en avvägning mellan positiva och 
negativa aspekter av en frågeställning vilket ger balans och en nyanserad bild, menar 
Fors och betonar att GRI är bra men kan vara väldigt fyrkantigt. “...det är lite för 
specifikt även om syftet är bra för att skapa jämförbarhet men det är inte så 
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anpassningsbart”. I 2014 års- och hållbarhetsredovisning står det att en “...övergripande 
ambition för hållbarhetsredovisningen är att den ska vara transparent, relevant och 
jämförbar” (Års- och hållbarhetsredovisning, 2014, s. 154). Vattenfall genomför 
förtroendemätningar och förklarar i års- och hållbarhetsredovisningen för 2014 att gott 
anseende är väsentligt för långsiktig framgång.“... Vattenfalls anseendesindex (VRI) är 
ett viktigt mätverktyg. Mätningarna utvärderar företagets anseende i stort och 
uppfattningen om olika faktorer som påverkar anseendet, till exempel synen på 
företagsledningen, hållbarhetsarbetet och insatserna för samhället” (Års- och 
hållbarhetsredovisning, 2014, s. 25). Priser för hållbarhetsredovisningar resonerar Fors 
om “hållbarhetspriser får tas med en nypa salt ... det har gått en inflation i 
hållbarhetspriser”. Däremot ser Fors att vissa rankningar är mer betydelsefulla och att 
det är svårt att jämföra sig med andra företag som inte är i samma bransch. Men om fler 
gör det ser Fors att det skulle öka jämförbarheten. 
 
 

4.5 CSR och institutionalisering  

“Förändringstakten varierar mellan länderna beroende på den energipolitik och de 
strategier länderna valt för att uppnå EU:s klimatmål för 2020 och 2030” (Års- och 
hållbarhetsredovisningen, 2014 s. 12). Numera är Vattenfalls enheter uppdelade i 
Europa enheter och Norden enheter detta ses inte som något negativt och för Sjö betyder 
det att ”Den svenska [förnybara energin] är mer strategiskt viktig, ekonomisk viktig och 
politiskt viktig.” Sjö framhäver även att den nye VD:n “tar allvarligt på ägardirektivet- 
det säger att Vattenfall ska vara ledande i omställningen till förnybar energi”. 

Under rubriken “Omställning till nya marknadsförhållanden” i års-och 
hållbarhetsredovisningen (2014, s.13) går att läsa att ”Nya finansieringslösningar, där 
samarbeten etableras med andra investerare såsom städer och institutionella investerare, 
är andra exempel på sätt att möjliggöra en snabbare utbyggnad av förnybar produktion” 
(Års-och hållbarhetsredovisningen, 2014).  

Förändringen och omställningen kommer göras som en del av den nya strategin. 
Däremot säger sig ingen av informanterna kunna veta hur förändringen helt säkert 
kommer bli. “Att bli en mer hållbar energileverantör är en avgörande del av Vattenfalls 
långsiktiga strategi” (Års-och hållbarhetsredovisning, 2014, s.2). Långsiktigt resonerar 
Hav, Sjö och Våg hur Vattenfall hanterar det yttre miljöfrågorna- utsläpp och så vidare i 
en del av denna strategi.  

Även deras anläggningar och deras förnybara energi är en del i denna långsiktiga 
strategi då det är en elproduktion som ska finnas under många år framåt. Sjö fortsätter 
diskutera hur den nya strategin kan påverka organisationen och även samhället: 
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Det andra är att vi måste få samhället att förstå vår roll i energisystemet för att 
miljö och energiintressen kan ställas mot varandra. Lokal och global miljö … 
om man förstår kopplingen mellan regleringen och att det faktiskt är bra för 
miljön då ökar förhoppningsvis också acceptansen. 

“Kortsiktigt kan det vara negativt att på ett öppet sätt visa vilka utmaningar företaget 
står inför men på längre sikt är det viktigt att ge en objektiv helhetsbild för att också 
bygga ett förtroende hos våra intressenter” menar Fors. Hållbarhetsredovisningen visar 
dessutom omvärlden att verkligheten ser ut på ett visst sätt, fortsätter hen. “Det är också 
det som är vår utmaning”, säger Fors. Inom energienheten som våra informanter 
befinner sig ses hållbarheten som en del som självklart ”...därför att dels de lokala att 
visa hur vi jobbar ger det en bild av hur allmänheten uppfattar oss och hur de uppfattar 
oss är en förutsättning för att vi överhuvudtaget ska få hålla på med vår verksamhet. Det 
är ingen självklarhet”, säger Sjö.   
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5. Tolkning 
 

Här följer en diskussion av vår empiri, dess koppling till vår teoretiska referensram utifrån 
vald tolkningsmetod. Vi börjar med ett tolkande resonemang om CSR och fortsätter 
därefter med samma teman som i vår tolkningsmodell. Genom tolkningen menar vi att 
institutionaliseringen ligger som en omgivande kontext som påverkar användandet av CSR 
på olika sätt. Avslutningsvis ges en sammanfattande diskussion på samhälls- organisations- 
och individnivå. 

 

5.1 CSR   
 
Carroll´s (1979) definition av CSR och Brundtlandkommissionens definition (1988, se 
Kates, Thomas & Leiserowitz, 2005) av hållbarhet och hållbar utveckling är två olika 
definitioner av två olika begrepp, men ändå med slående likheter. Sammankoppling av 
begreppen CSR och hållbarhet med utgång från deras definitioner går även att göra hos 
Vattenfall, menar vi. Det är därför omöjligt att endast tolka organisationens användning 
av CSR utan att dra kopplingen till hållbarhet. Kritiken mot CSR som Levitt (1958) 
framförde mot begreppet CSR, menar vi att Vattenfall har tagit avstånd ifrån eftersom 
organisationen frivilligt valt att följa bland annat FN´s Global Compact och att 
Vattenfall är direktanslutna till globalt ansvar. Vi anser också att hur dessa begrepp, 
CSR och hållbarhet, tolkas inom Vattenfall ligger till grund för användandet av de båda 
begreppen inom organisationen. Likt Prieto-Carrón m fl (2006) utgår vi därför från hur 
begreppen används för att till exempel skapa legitimitet. Genom legitimeringen skapas 
acceptans av samhället för organisationens handlande.  
 
Som vi tidigare resonerat kring begreppen CSR och hållbarhet tolkar vi att begreppet 
hållbarhet har ett bredare (Hubbard, 2009) och globalt perspektiv men håller med 
Bebbington och Thomson (2013) att det finns fler definitioner av hållbarhet. Hur CSR 
tas emot inom organisationen och hur definitionen av CSR tolkas inom organisationen 
spelar roll för hur implementeringen har skett. Vi har under våra intervjuer sett olika 
definitioner, olika förhållningssätt inom samma statliga organisation. Till exempel 
tolkar vissa informanter CSR som en bokstavskombination och likt Wikström (2010) 
resonemang som ett “buzzword”. Vi menar att detta kan bero på okunskap om 
begreppet CSR som gör att begreppet CSR inte används på samma sätt som hållbarhet. 
På grund av okunskapen och begreppets komplexitet tolkar vi att det även finnas en viss 
skepsis mot begreppet likt Arvidsson (2010) menar. För att hållbarhet är något som alla 
informanter är bekanta med eftersom årsredovisningar, hemsida, social media, mål och 
strategi genomsyras av begreppet.  
 
CSR är ett explorativt koncept (Christensen, Morsing & Thyssen, 2013) och kan 
anpassa sig efter sitt sammanhang inom organisationen. Det är på grund av detta som 
CSR, även hos Vattenfall, som strategi har anpassats och blivit underordnat hållbarhet 
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anser vi likt Weber (2008). Sponsring, bistånd och miljöarbete är exempel på vad 
Vattenfall gör för samhället och tar sitt ansvar och skapar även detta legitimitet för sin 
verksamhet (Prieto-Carón m fl, 2006), anser vi. Som i sin tur kan motverkar glappet 
mellan teori och praktik för CSR som strategi både internt och externt. Men också för 
att inte deras verksamhet ska kopplas till organisationen som ett hyckleri (Brunsson, 
2003) Detta är något som vi tolkar att informanterna ser som en del i att arbeta hållbart 
snarare än med (CSR) ansvar. Som kommuniceras av VD:n  genom att Vattenfall måste 
arbeta med att förbättra deras förtroende till sina intressenter. 
 
“CSR och hållbarhet är samma sak”, är det svaret vi får från en av informanterna och 
det är även den bilden vi får av års-och hållbarhetsredovisningen för 2014. Detta kan 
också bidra till att det skapa en förvirring kring begreppet CSR (Hopewood, Mellor & 
O´Brien, 2005). Hur hållbarhet kommuniceras inom Vattenfall ser vi ekonomiskt genom 
att Vattenfall är aktiva i dialogen med sina intressenter. Informanterna beskriver hur 
detta kan skapa affärsvärde för kunder och samhälle. Socialt genom att de tar ett ansvar 
för att till exempel ett etiskt förhållningssätt till deras medarbetare följs. Miljömässigt 
tar organisationen ansvar för sin produktion genom att begränsa miljöpåverkan och 
värna om biologisk mångfald. Alla dessa aspekter anser vi omsluts av det faktum att 
Vattenfall är en statlig organisation som har krav på sig att redovisa 
hållbarhetsaspekten. Det är även här som det legala kravet kommer in för att kontrollera 
att redovisningen efterföljs. Som i sin tur bidrar till en anpassning av normer och yttre 
förhållanden som krävs av organisationen. Hopewood, Mellor och O`Brian (2005), 
Steurer (2010) och Pedersen m fl (2013) är alla eniga att CSR kontrolleras av politisk 
kraft. CSR blir därför en integrerad del i Vattenfalls verksamhet likt det blir en självklar 
del i medarbetarnas dagliga arbete. Även om CSR vid första tanken inte är något som 
medarbetarna arbetar aktivt med, eftersom hållbarhet är ordet på allas läppar. Hållbarhet 
är vad Vattenfall arbetar med i kommunikation och ordet som är formulerat i 
årsredovisningen. Därför menar vi också att Vattenfall inte ser några nackdelar eller 
konsekvenser med att inte använda CSR, likt Sahlin-Andersson (2006). Detta styrks av 
informanternas inställning till hållbarhet som, vi tolkar, ser Vattenfalls hållbarhetsarbete 
som en självklarhet.  
 

Kraven på Vattenfall är höga från flera håll. Staten som ägare är en av dem, men även 
media och lokalsamhällen. Organisationen är även en ledande aktör på den svenska 
elmarknaden. Vattenfall har därför en stark ställning och organisationen kan bidra med 
utveckling av användandet av CSR i det svenska samhället. Genom att Vattenfall 
kommunicerar och visar omvärlden att de arbetar med CSR gör det att andra företag, 
men också media och samhället ständigt har ögonen på organisationen. Informanterna 
påtalar att organisationen ständigt är utsatt för granskning. Därför menar vi att 
organisationen ser större konsekvenser i att inte använda sig av CSR, som en integrerad 
del i deras verksamhet, som övervägande. Därför att det finns krav från stat, media, 
lokalsamhällen. Deras val att använda sig av CSR och hållbarhet görs inte bara för att 
främja de externa investerarna, även om detta var något som hade uppmärksammats, 
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utan för “alla” intressenter enligt informanterna. Det finns dock svårigheter i att främja 
allas intressen på samma gång. Därför menar vi att ägarna och kunderna är de viktigaste 
intressenterna för Vattenfall och de intressenter som har den avgörande rollen för 
användandet av CSR som strategi för Vattenfall.  

Kunderna ser vi också som ägarna genom att kunderna är samhället och därmed också 
staten. Genom att Sverige är ett demokratiskt land speglar staten ett svenskt samhälle i 
miniatyr. Då de har den institutionella betydelsen för användandet, som reglerande 
ramverk och som tillhandahållare av ekonomiska medel som främjar den hållbara profil 
som Vattenfall. Detta även för att inte tvingas kostnadsbespara på andra resurser. Vi 
menar att det som Vattenfall vill ha men informanterna inte säger är att behålla sin 
legitimitet för deras verksamhet och det är därför Vattenfall arbetar integrerat med 
hållbarhet. Skillnaden mellan teori och praktik i en organisations CSR-engagemang 
resonerar Sahlin-Andersson (2006), Brunsson (2003) och Christensen, Morsing och 
Thyssen (2013) om. Vi ser det därför angeläget att Vattenfall vidhåller sitt mål och 
lyckas avyttra kolkraften i Tyskland, för att Vattenfall inte ska ses som en organisation 
som inte håller sitt ord. Även detta i ett led att anpassa sig efter vad som påverkar 
organisationen från yttre förhållanden i dess omvärld och för att skapa förtroende. Som 
gör att deras trovärdighet stärks mot samhället. 

  
 

5.2 Strategi och målstyrning 
 

5.2.1 CSR som strategi  
Vattenfall påverkas som sagt av många starka krafter så som exempelvis samhället och 
staten. Vissa av informanterna kan beskriva Vattenfall:s strategi andra har lite svårt att 
hitta orden. En orsak till det kan vara att organisationen har omorganiserat ett flertal 
gånger de senaste åren och just nu även är mitt uppe i en omorganisation. Förändringar 
sker inte bara inom Vattenfall utan även i omvärlden. Ändras fokus för ofta kan det som 
medarbetare vara svårt att sätta sig in i den aktuella strategin och även påverka 
arbetsmiljön. Vårt resonemang styrker vi genom Maon, Lindgreen och Swaen (2009) 
antaganden att utformningen utgörs av en förståelse för organisationens vision och 
kärnvärden. Vi har svårt att se att den förändring som en omorganisation ger upphov till 
passar bra ihop med att upprätthålla en framgångsrik strategi. Vattenfalls strategi går ut 
på att vara ledande inom förnyelsebar energi vilket vi liksom Hubbard (2009) kopplar 
till att skapa konkurrenskraftiga fördelar och minska kostnader till följd av minskning 
av koldioxidutsläppen. Frågan är högaktuell för ett internationellt energiföretag vilket vi 
även kan se i Macagno (2013) studie. Den senaste tidens neddragningar inom Vattenfall 
ska från ledningens sida säkra hållbarhetsmålet men vi anser att det finns en risk att den 
nya organisationen inte hinner sätta in sig så pass att det arbetet med målen hinns med. 
Detta resonemang styrker vi genom Adams och Frost (2008) som menar att 
resursbegränsningar gör CSR-rapporteringen komplex. Det är svårt att beskriva sociala 
och miljömässiga frågor i monetära termer menar även Macagno (2013) och Adams och 
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Frost (2008). Vi anser att om det arbetet lyckas, skapas en helt annan förutsättning för 
förståelsen för CSR-frågorna som ett led i att Vattenfall lyckas med sina hållbarhetsmål. 
  
Genom att möjliggöra ett brett utbud av produkter liksom ett hållbarhetstänk riktat till 
konsumenter vill VD:n rikta fokus mot just den intressentgruppen. Macagno (2013) 
framhåller att intressenternas efterfrågan är viktigt liksom att det föreligger ett miljöhot i 
frågan. Det är anser vi är aktuellt och detta är även något som vi finner i Vattenfalls 
strategi. I likhet med Maon, Lindgreen och Swaen (2009) menar vi därför att det inte 
bara är VD:ns inställning i CSR-frågorna som spelar in utan även kommunikationen av 
dessa. Dessutom har medarbetarnas inställning i CSR-frågor stor betydelse för 
Vattenfalls strategi. Ledningens inställning utgår framförallt från ett globalt 
helhetsperspektiv med anknytning till stadskärnan medan de på enhetsnivå drivs av en 
förståelse på lokal och landsbygdsnivå. Därmed menar vi att det inte är en tillfällighet 
att det drivs utifrån olika perspektiv. Däremot anser vi att vikten av att de olika nivåerna 
har förståelse för varandras perspektiv. Oavsett perspektiv tolkar vi att nivåerna har 
samma uppfattning om CSR som strategi vilket också Lafatto m fl, (2015) menar är en 
förutsättning för att CSR ska användas som en lyckad strategi. 
  

5.2.2 Medarbetarna och CSR-strategins praktik  
Rapporteringen driver på utvecklingen, säger en av informanterna. Det kan nästan bli 
för mycket rapporteringar och uppföljningar, påtalar en av informanterna att 
medarbetare tycker. Genom att medarbetare dagligen blir påminda om CSR genom 
olika typer av rapporteringar driver det på arbetet med CSR. Vikten av medarbetarnas 
handlingar spelar roll därför att det visar hur företaget uppfattas av omvärlden. Cravens 
och Oliver (2006) framhåller att alla individer inom en organisation är viktiga i 
kommunikationen av CSR vilket vi instämmer i. Det blir en del i företagets image och 
det är med största sannolikhet därför Vattenfall på enhetsnivå valt att hålla en online 
utbildning i CSR-frågor. Även i Macagnos (2013) studie använder sig ledningen av 
detta kommunikationssätt. Om inte medarbetare eller kunder förstår varför Vattenfall 
arbetar med CSR inom organisationen resonerar både vi och Calabrese och Lancioni 
(2008) att organisationen inte förvärvar det värde som eftersöks. I det interna 
perspektivet har medarbetarna en ytterst viktig roll att fylla eftersom CSR kan ses som 
en dynamisk och utvecklande process när det gäller till exempel implementeringen av 
den. Det styrker vi genom Bolton, Chung-hee Kim och O’Gormans (2011) resonemang 
om att medarbetarna är en förutsättning för CSR. Detta kan ses i ökandet av 
användningen av till exempel alternativ till resandet som kan få miljömässiga 
konsekvenser.  
 
Genom att omorganisera enheterna efter vilket affärsområde de tillhör gör det att vissa 
enheter är geografiskt spridda. Vi tycker att det är en intressant väg att gå eftersom det 
ställer infrastrukturella krav på hur styrningen av verksamheten bedrivs rent praktiskt. 
Däremot ser vi att det är positivt ur ett urbaniseringsperspektiv då arbetstillfällen på 
landsbygden inte behöver placeras i större städer. Vattenfall anser vi har överbyggt 
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problemet genom att de använder sig av telefon, video och online baserade möten som 
kommunikationskanaler. 
  
Mindre pengar på en ansträngd elmarknad har gjort att vissa saker har fått sparas på när 
fokus inom organisationen blir nytt. Konsekvensen i det starka tänkandet inom 
hållbarhet kan göra att vissa saker till exempel personal/ utbildning blir lidande. 
Diskussionen kring CSR som huvudfokus kommer därför tillbaka. Vad är företagets 
huvuduppgift? Att tjäna pengar och vinstmaximera eller ta ansvar och skapa hållbarhet? 
Kan detta göra att CSR möter motstånd när ledningen ser vad det praktiskt innebär att 
ha en ännu starkare hållbar profil? Gör man tillräckligt? Collier och Esteban (2007) 
framhåller att mycket av rapporteringen av CSR görs med hjälp av konsulter, vilket 
också är fallet för Vattenfall. För att förstå de andra frågorna fortsätter vi analysera 
målstyrningens praktik. 
  

5.2.3 Målstyrningens praktik 
Informanterna på ledningsnivå beskriver Vattenfall:s styrsystem som bestående av 
benchmarking, framtidsprognoser i budgetform och i form av icke monetära planer. 
KPI:er och BSC ligger till grund för hur styrningen från ledningsnivå till enhetsnivå 
bedrivs. Det innebär att Vattenfall kan mäta CSR-frågor i interna, externa långsiktiga 
och kortsiktiga tillvägagångssätt menar vi i likhet med Hubbard (2009). Vi framhåller 
däremot i motsats till Hubbard (2009) att denna kombination inte skulle kunna utmana 
hållbarhetsredovisningen. Det på grund av att en organisations styrning inte har samma 
syfte som hållbarhetsredovisningen. Då den är i första hand är till för att informera sina 
intressenter, anser vi. 
  
Ser vi till de ekonomiska CSR-frågorna i hållbarhetsredovisningarna bygger de främst 
på KPI:er kopplade till mänskliga handlingar som exempelvis SAIFI och 
nöjdkundindex. Dessa ger kassaflöden på lång sikt (Weber, 2008) genom att genera gott 
rykte. En sak vi frågar oss är vad som ligger bakom de dåliga värdena som svenskar ger 
Vattenfall? Det finns en rad känsliga frågor som berör svenskars uppfattning om 
organisationen så som Nuonaffären, kärnkraftsfrågan, kolkraften i Tyskland och de 
många elavbrotten. Sedan hållbarhetsredovisningen 2005 kan vi se att Vattenfall gått 
från avbrottsgarantier till att i års- och hållbarhetsredovisningen från 2014 använda 
KPI:er som mäter antalet avbrott och minuter per avbrott. Vissa mål som Vattenfall 
kommunicerar i sin års- och hållbarhetsredovisningen är svåra att sätta in i en av de tre 
delarna i CSR, ekonomi, miljö och sociala frågor. Ett av dem är koldioxidutsläppsmålet. 
Det beskrivs av Fors som ett rent finansiellt mål även om det i hög grad relaterar till 
miljön. Vi menar dock att det även kan ge effekt på lång sikt vilket kan synas i 
nöjdkundindex. Det innebär även att det är ett viktigt mål ur två perspektiv, både på 
lång och kort sikt. Denna kedjeeffekt menar Cravens och Oliver (2006) har en 
fördelaktig effekt på organisationens rykte vilket även vi instämmer i. 
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Vissa av ekonomi, miljö och de sociala frågorna är svåra att urskilja eftersom det kan 
vara svårt att avgöra om fördelarna kommer från det ena eller det andra målet. 
Dessutom går vissa mål in i varandra. I de två granskade hållbarhetsredovisningarna 
omnämndes målen på olika sätt. Ett mål som inte nämns i hållbarhetsredovisningen för 
2005, men som får stort utrymme i aktuella dokument från Vattenfall, är att bli mer 
resurseffektiva både på ledningsnivå och på enhetsnivå. Det innebär till exempel att 
organisationen vill minska sin elförbrukning i verksamheten. Vi ser en kedja av fördelar 
med att följa det målet förutom att de föregår med gott exempel. Genom att minska 
elförbrukningen skapas en förutsättning för att minska kol och kärnkraft vilket i sin tur 
ger Vattenfall en större andel förnyelsebar energi. Förutsättningen för att nå både 
effektivitetsmålet och förnyelsebar energimålet skapas. Miljöfrågorna får stor 
uppmärksamhet inom Vattenfall. Målen uttrycks främst genom planer vilket har effekt 
på lång sikt. Dessa planer är knutna till stora kostnader bland annat i form av 
investeringskostnader. Andra mål som förknippas med kostnader är de sociala frågorna.  
 
De sociala målen mäts med hjälp av KPI:er. Påverkan på lokalsamhället mäts med hjälp 
av VRI (Vattenfall Reputation Index) som är ett KPI för ryktet inom organisationen. Vi 
frågar oss om ryktet enbart relaterar till lokalsamhället? Vidare kan vi liksom Figge m fl 
(2002) och Weber (2008) se att det kan vara svårt att urskilja målen på grund av olika 
värderingar, vad är en påverkan och vad är inte en påverkan? LTIF (olycksfallsrelaterad 
frånvarofrekvens) som beskriver bland annat olycksfallsfrånvaron kan även det ge 
effekt på både kort och lång sikt men som tur är detta mål omfattande. Samtliga 
informanter på enhetsnivå beskriver en av de sociala frågorna av CSR, påverkan på 
lokalsamhället, som en förutsättning för deras verksamhet. På enhetsnivå bryts alla 
målen från ledningen ner i tre till femårs planer, därefter till ettårsplaner och olika grupp 
och individmål. Det beskrivs av flera informanter att det går en röd hållbarhetstråd från 
ledningen ut i verksamheten och att risker integreras i verksamhetsplanerna. Den 
geografiska spridningen inom organisationen gör också styrningen svår även om 
Vattenfall tycks ha lyckats reducera problemet. Det görs genom att kommunikationen 
till stor del sköts via exempelvis telefon och video i de fall de behövs. Att inte utarma 
landsbygden på arbetstillfällen, genom att flytta verksamhet till städerna, gör att vi ser 
ett hållbarhetstänk även i det.  
 

Det är viktigt att påpeka att bara för att en organisation har en CSR-strategi har de inte 
CSR. Vi menar att det är viktigt att profilen ger avtryck i organisationen vilket sker dels 
genom målstyrningen men även i dess utformning. Målstyrningen av CSR-frågor inom 
Vattenfall är integrerad i den strategi som ligger till grund för organisationens profil 
vilket vi även kan se att Figge m fl (2002) och Hubbard (2009) menar är en 
förutsättning. Vidare kan vi lokalisera fyra av Webers (2008) värdedrivare för CSR 
inom Vattenfall, en positiv effekt på en organisations image och rykte, de anställdas 
motivation och tillfredsställelse, kostnadsbesparingar/effektivitetsvinster samt 
riskhantering. BSC hjälper till att bryta ner ledningens mål till verksamheten vilket är i 
linje med Figge m fl (2002). Genom att CSR integreras med BSC förhindras dessa 
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frågor att komma i konflikt med varandra menar Figge m fl (2002). Vi menar dock att 
det behöver förtydligas. Då målen uppnås behöver inte frågorna komma i konflikt med 
varandra. Om däremot ett av målen uppnås men inte det andra kan det leda till att det 
blir en konflikt dem emellan. Låt oss beskriva ett exempel: ett av målen är att skydda 
biologisk mångfald, och ett mål uttrycks i form av VRI (rykte). Om målet av biologisk 
mångfald inte uppnås skapar det turbulens och minskar förutsättningarna för att VRI ska 
uppnås. Låt oss nu se till det dokumentet där bland annat detta beskrivs, 
hållbarhetsredovisningen. 
 
 

5.3 Hållbarhetsredovisning  
   
Då vi i likhet med Pedersen m fl (2013) anser att orsaken till att Vattenfall 
hållbarhetsredovisar är reglering även om några av informanterna tror att organisationen 
hade gjort det oavsett påtryckningar från statligt håll. Ledningens inställning spelar roll 
(Cho m fl, 2015) men också branschen spelar stor roll genom att miljöfrågan är så 
central. I motsats med Pedersen m fl (2013) ser vi dock ingen medvetenhetsbrist inom 
Vattenfall i hållbarhetsfrågor, möjligtvis finns praktiska svårigheter att framställa en 
hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisningen har svårt att mäta sig med den 
finansiella redovisningen på många sätt. Den beskrivs på både enhets- och ledningsnivå 
som omfattande, vilket får oss att fundera på om kostnaden för att framställa den 
överbygger fördelarna i monetära termer. Eftersom hållbarhetsredovisningen på senare 
år är integrerad i årsredovisningen om vi jämför med årsredovisningen från 2005 där 
hållbarhet beskrivs i förvaltningsberättelsen i viss omfattning. Liksom Deegan (2013) 
beskriver en av informanterna att det är svårt att hitta en balans mellan positiva och 
negativa aspekter som ska framhävas i redovisningarna. Vilket gör att redovisningen 
blir neutral och fri från fel. I likhet med Hubbard (2009) är en annan aspekt vi ställer oss 
frågande till är huruvida hållbarhetsredovisningen är partisk eller inte. Då det är ett 
styrdokument och som ska kommuniceras för att locka externa investerare. 
 
Vi kan i vår studie se att hållbarhetsredovisningens stora problem är att den försöker 
anpassa sig efter att likna finansiell redovisning. Inom finansiell redovisning finns en 
mängd hjälpmedel att ta till vid tolkning av regler kopplade till denna så som 
konceptuella ramverk, praxis och rekommendationer. Dessa motsvarigheter inom 
hållbarhetsredovisningar är inte fullt lika utvecklade vilket gör det svårarbetat för 
medarbetare inom organisationen. Detta har sin förklaring i att CSR som strategi och 
hållbarhetsredovisningen inte har tillämpats under lika lång tid som den finansiella 
redovisningen. Dessutom har finansiell redovisning funnits en betydligt längre tid. 
Redan under 1400-talet redovisades finansiella händelser första gången (Peragallo, 
1983) och började regleras för ungefär 100 år sedan. Även om CSR kan spåras till 1600-
talet (Hellspong & Löfgren, 1994, se Grafström, Göthberg & Windell, 2008) började 
inte praktiken med hållbarhetsredovisning på allvar förrän långt senare. Det är även värt 
att notera att det är först nu som reglering av företags CSR-ansvar föreligger.  
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Vattenfall använder sig av externa experter, konsulter i framställningen av 
hållbarhetsredovisningen. För att hållbarhetsredovisningen och dess ramverk ska 
utvecklas krävs enligt oss att fler interna medarbetare försöker sätta sig in i 
problematiken kring hållbarhetsredovisning. Genom att endast förlita sig på 
utomstående konsulter anser inte vi vara en bra lösning. Vi menar att, genom 
konsulterna, riskerar hållbarhetsredovisningar att bli klassade som ett slags expert 
dokument som ingen mer än några få har möjlighet att arbeta med. Vi vill inte 
tillintetgöra externa konsulter utan menar att genom att komplettera kunskapen inom en 
organisation kan få en välgörande effekt. Om vi återvänder till den finansiella 
redovisningen reglerades den till följd av en finansiell kris. Brundtland kommissionens 
slutrapport (1988) kan inte ses som en kris men däremot ett globalt ställningstagande för 
miljön. Ovanstående resonemang ger oss en bild av att hållbarhetsredovisningen som 
dokument står inför en rad utmaningar. Kanske är även ordvalet inte helt lyckat då de 
flesta relaterar hållbarhetsredovisningar till just traditionell redovisning.  
  
Miljöfrågan är central inom Vattenfall och det märks tydligt i hur kostnader för hur 
frågan beskrivs. Miljöaspekten är inbäddad i en kontext som kan anses vara högre än 
vad vinsterna är men också att det inte finns något alternativ att skära ner dessa 
kostnader då det skulle äventyra verksamheten. Vi får även en bild av att det ibland är 
svårt att omsätta CSR-frågorna till monetära termer- siffror vilket vi finner stöd i hos 
Bebbington och Gray (2001) och Arvidsson (2010). 
  
Den stora skillnaden mellan de två redovisningarna 2005 och 2014 är att de fokuserar på 
olika intressentgrupper. 2005 ser det globala samhället som viktigast vilket innebär stora 
grupper med människor både inom och utanför Sverige. 2014 relaterar till kunderna på 
individnivå och de lokala samhällena. 
  
Hållbarhetsredovisningar kan ibland ha effekt på hur organisationen arbetar med CSR-
frågorna. Det kan möjliggöra att det läggs ett större fokus på dessa frågor inom 
organisationen. Genom att företaget får en ökad förståelse för CSR skapas en 
organisationsförändring (Larrinaga-Gonzalez & Bebbington, 2001). Vår samlade empiri 
visar att det är vad som har hänt inom Vattenfall. CSR-frågorna genomsyrar både 
organisationens dokument och informanternas resonemang vilket vi uppfattar som en 
självklar ingrediens i Vattenfalls CSR-strategi. Det är däremot viktigt att kontrollera att 
strategin och målen inte skadats av den stundande omorganisationen. 
 
  

5.4 CSR och institutionalisering   
 
Att organisationen har präglats av tidigare omorganisationer internt och förändringar i 
dess externa omvärld anser vi har bidragit till att CSR som strategi för organisationen 
har blivit institutionaliserad.  
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Eftersom Vattenfall följer normen (Doh m fl, 2010) som vi menar är att aktörerna på 
elmarknaden måste stå rustade inför omställningen av de nya marknadsförhållandena. 
EU´s reglerande roll bidrar också till normskapandet (Matten & Moon, 2008) och 
förändringen har skett med viljan att vara anpassningsbar där EU´s roll som 
institutionell kraft har varit starkt hjälpande.  Med EU som normskapare så följer 
Vattenfall normen som sätts. Men även Vattenfall som normskapare i användandet av 
CSR har en viktig roll på nationell nivå (Chen & Bouvain, 2009; Gjølberg, 2009) och 
internationell nivå. Vattenfall som normskapare och normföljare bidrar därför till att 
CSR som strategi blir institutionaliserad på även detta sätt. 

Precis som Maon, Lindgreen & Swaen (2009) betonar så krävs det en förändring för att 
utveckla och genomföra processen av CSR som strategi. Den roll som Vattenfall har på 
den europeiska marknaden men även på den svenska marknaden utgör även dess 
omvärld, som organisationen är en del av. Användandet av CSR ser vi har en inverkan 
på Vattenfalls strategi, ekonomi och politik som finns i form av reglerande ramverk. För 
att skaffa legitimitet för sitt handlande ses därför CSR som ett naturligt val att vara 
transparant och arbeta med öppenhet i sina strategier för att vinna ekonomiska fördelar. 
Som även är ett sätt att svara på ägardirektiv. Dessa drivkrafter är även de som påverkar 
institutionaliseringen (Maon, Lindgreen & Swaen, 2009) Det är inte bara för att 
organisationen har krav på sig och den tvingande regleringen (Suchman, 1991) som 
finns i omvärlden utan det har blivit en naturlig del när organisationen handlar i en värld 
där miljömässig påverkan finns och som hela tiden finns i baktanke. 

Vikten av att följa etiska och förstående perspektiv är därför övervägande för det bidrar 
till den legitimitet (Dowling & Pfeiffer, 1975) som Vattenfall måste ha för att rättfärdiga 
sitt handlande med miljömässiga påverkande faktorer. 

Som en stor statlig organisation som går i spetsen för utvecklandet av fenomenet CSR 
och som normskapare (Doh m fl, 2010) ser vi det inte bara som en nödvändighet för 
organisationen utan vikten av att de förvaltar sin legitimitet och att organisationen 
fortsätter att arbeta med CSR. För att säkerhetsställa och behålla de konkurrensfördelar 
som det har gett organisationen på en föränderlig marknad.  

Risken finns att organisationen istället för att behålla sin legitimitet förlorar den på 
grund av att hård kontroll att mål följs skapar konflikter inom organisationen menar vi 
och får stöd av Meyer och Rowan (1977). Detta kan visa sig genom att säkerställa 
lönsamhetskrav kombinerat med ett framgångsrik CSR och hållbar profil kan leda till 
kostnadsbesparingar. När dessa kostnadsbesparingar drabbar de operativa 
arbetstillfällena och merparten av de anställda, menar vi att ifrågasättandet av 
organisationens CSR och dess hållbara profil kan öka. Eftersom en ökning i kostnader 
för att erhålla en hållbar profil överstiger behållningen av arbetstillfällen.  

Det som fungerar för Vattenfall har varit att organisationen har fått sina medarbetare att 
inse den viktiga roll organisationen har i ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv. 
Som också har gjort att CSR har blivit institutionaliserat som begrepp inom 
organisationen.  
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EU:s påverkan och dess institutionella kraft i form av regleringen av klimatmål gör att 
Vattenfall redovisar sina miljöfrågor. Även om CSR är frivilligt för ickestatliga företag 
så utgör CSR en grund i den sociala kontext som Vattenfall är verksam i. Som också 
bidrar till liknande strategier. Detta är inget som stödjs av Brammer, Jackson och 
Matten (2012) som menar att CSR utifrån ett institutionellt perspektiv bara utgör en 
bråkdel av företagets verksamhet. Vi skulle vilja säga att CSR utgör en väldigt stor det 
del av Vattenfalls aktiviteter. Då vi menar att CSR för Vattenfall har blivit ett 
användningsområde som har översatts till hållbarhet. Eftersom hållbarhet är tvingande 
för svenska statliga organisationer. Här finner vi stöd i Pedersen m fl (2013) 
resonemang. Med tryck från ägare som institution menar Lee (2011), Chen och Bouvain 
(2009) att fler företag inte kommer anta liknande strategier eller att det inte har skett. 
Men vi anser att om fler arbetar med CSR och ser fördelar med att arbeta aktivt med 
CSR så kommer även fler organisationer anta liknande strategier som Vattenfall har. 
Här spelar därför Vattenfall en viktig roll för att visa på vilket sätt det är fördelaktigt. 
Detta kan vara för organisationer som inte är statliga också. Vi menar inte att 
Vattenfalls strategi är fullständigt, men vikten av att inse att kortsiktigt arbete även kan 
skapa fördelar långsiktigt ger organisationen ett försteg inför framtiden.  
 

Här kan även tredje part spela roll (Doh m fl, 2010) så som FAR, och driver på 
institutionaliseringen. Eftersom FAR har satt ett “pris” på CSR-prestationer och hur 
organisationer hållbarhetsredovisar. Priser som något som andra företag och även 
intressenter relatera till och för att göra jämförelser. Även inom företagen kan påverkan 
ses genom att det syns i publicerade strategier som finns tillgängliga i organisationens 
års- och hållbarhetsredovisning. CSR får därför en implicit och explicit påverkan 
(Matten & Moon, 2008; Angus-Leppan, Metcalf & Benn, 2010). 

Implicit och explicit spelar intressenterna intresse och efterfrågan på CSR roll och som 
även detta påverkar organisationer att anta liknande strategier (Lee, 2011). Investerarna 
som intressenter är även något som Vattenfall ser som viktiga eftersom det finns en 
efterfrågan från dem om öppenhet och en av anledningar till att Vattenfall säger sig vara 
så transparanta som möjligt i årsredovisningarna. Kombinationen institutionell och 
intressent kraft (Lee, 2011) ser vi inom Vattenfall som starka.  De båda krafterna skiljer 
sig beroende på vilken intressentgrupp vi tittar på. Även om vi ser att ägarna och 
investerarna som de mest drivande i institutionaliseringen av CSR ser vi likt Lee (2011) 
att hela samhället har ett ansvar genom alla intressenterna och institutioner. Där 
intressenter och institutionerna utgör en viktig roll för skapandet av legitimitet (Lee, 
2011; Macagno, 2013) som Vattenfall behöver för att få hålla på med sin verksamhet. 
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5.5 Sammanfattande nivådiskussion 
 
Vi har ovan presenterat Vattenfall utifrån vår tolkningsmodell och dess teman. Vår 
samfattande nivådiskussion har utgått från samhällsnivå, organisationsnivå och 
individnivå.  
 

5.5.1 Samhällsnivå 
Samhället och staten kontrollerar, reglerar och ställer krav på Vattenfall och deras CSR-
ansvar. Det finns en ökad medvetenhet för miljö och sociala frågor från olika 
intressentgrupper i samhället. Medarbetarnas handlingar spelar stor roll för hur 
Vattenfall uppfattas av omvärlden och därmed deras image. Även 
hållbarhetsredovisningen kommuniceras till samhället och stärker dess syn på 
Vattenfall. Den hållbara energienheten menar också att en ökad förståelse av Vattenfall 
och deras arbete av samhället ger en förutsättning för att få bedriva sin verksamhet. 
Ägare och investerare utsätter CSR för ett institutionellt tryck genom reglering i 
klimatfrågan. Även organisationer och branschinstitut som exempelvis FAR kan driva 
på institutionaliseringen. Detta genom att de ger ut pris för bästa hållbarhetsredovisning. 
Kombinationen institutionell kraft och intressentkraft är därför stark eftersom Vattenfall 
behöver skapa legitimitet för att bedriva sin verksamhet. 
 

5.5.2 Organisationsnivå 
Sammankopplingen mellan CSR och hållbarhet anser vi är tydlig inom Vattenfall. 
Under åren har organisationen genomgått ett flertal omorganisationer med ändrade 
strategier och visioner som följd. Det kan ha medfört att hållbarhetsmålen kommit i 
andra hand genom att en omorganisation tar tid och kraft att implementera. Genom 
rapporteringar och uppföljningar av CSR genom alla nivåer i Vattenfall blir avtrycken 
större. Hållbarhetsredovisningar medför ett omfattande arbete och ger Vattenfall 
möjlighet att beskriva sin syn på CSR-frågor som samhället efterfrågar. GRI och dess 
ramverk beskrivs däremot som ett svårarbetat koncept i praktiken. Att nå fullständig 
neutralitet är ett komplext arbete. I vår analys av Vattenfall och deras arbete med CSR 
ser vi att de lyckats väl med att implementeringen i organisationens olika nivåer. Genom 
externa drivkrafter ser vi också att CSR har institutionaliserats inom Vattenfall.  
 

5.5.3 Individnivå 
Även då informanterna kopplar samman CSR och hållbarhet är några av dem mer 
benägna att använda sig av hållbarhet som begrepp. CSR ses av några som en lek med 
ord som inte säger något om vad begreppet egentligen innebär. Informanternas 
uppfattning har stor påverkan på hur väl CSR-arbetet genomsyrar Vattenfall. Vi kan se 
att informanterna på ledningsnivå har en benägenhet att se miljöfrågorna och 
stadsmiljön som viktigast. På den hållbara energienheten identifierar vi de sociala 
frågorna ur ett lokalt landsbygdsperspektiv som mest betydelsefulla. Genom att 
individen blir medveten om hans eller hennes roll för CSR i Vattenfall ger det en ökad 
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medvetenhet. För Vattenfalls informanter betyder det en ökad medvetenhet av 
vardagliga aktiviteter som hjälper Vattenfall att nå även de mindre miljö och sociala 
frågorna. Samtliga informanter ser det som en självklarhet att använda sig av 
hållbarhetsredovisning. Vårt resultat visar att det är naturligt för medarbetarna på 
enhetsnivå att tänka på lokalsamhällets invånare. Detta kopplar vi till Vattenfalls sociala 
ansvar medan medarbetarna på ledningsnivå till stor del fokuserar på miljöansvaret. Det 
möjliggör att CSR bildar ringar på vattnet i båda riktningar samt ut till intressenter. 
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6. Slutsats  
 

Vi kommer i det här avsnittet börja med att ge svara på om vi uppnått vårt syfte. 
Vidare kommer vi att svara på våra forskningsfrågor som var: Vilket utrymme har 
CSR i strategi och målformuleringar inom en statlig organisation? Hur kan CSR 
förenas med mål och strategier genom hållbarhetsredovisning? Vilken inverkan har 
CSR på styrningen i praktiken inom statliga organisationer? Svaren leder vidare till 
förslag till fortsatta studier. Avslutningsvis kommer vi ge en reflektion över vår studie 
och dess genomförande. 

 
Syfte med den här studien var att bidra med kunskap till hur CSR påverkar 
strategiformulering och målstyrning inom en statlig organisation. Från ett externt 
perspektiv på samhällsnivå till ett internt perspektiv på organisations och individnivå 
har vi strävat efter att identifiera hur styrningen görs i praktiken inom en affärsenhet. 
Genom att tydliggöra hur CSR praktiseras möjliggörs utvecklingen av andra 
organisationers användande av sitt sociala ansvar. Genom insamlad empiri, vår 
teoretiska referensram och i vår slutsats finner vi stöd för hur CSR praktiseras och 
bidrar till kunskap som möjliggör utvecklingen av andra organisationers användande av 
sitt sociala ansvar. För att visa att vårt syfte har blivit uppfyllt kommer vi presentera 
svaren på våra forskningsfrågor.  
 
I vår första forskningsfråga anser vi att hur CSR som begrepp tolkas inom 
organisationer spelar roll för tillämpningen. Att inte göra en koppling mellan CSR och 
hållbarhet inom en statlig organisation ser vi som en omöjlighet. Vår slutsats är att CSR 
är underordnat hållbarhet i strategi och målformulering eftersom vi tolkar hållbarhet 
som ett bredare koncept. Det beror på att hållbarhet som begrepp är det som 
kommuniceras internt och externt inom den statliga organisationen i vår fallstudie. 
Ägarna, det vill säga staten, har en intressentroll som kontrollerar och ställer krav på 
organisationen så att hållbarhetsaspekten följs. Genom att organisationen visar för 
samhället att de följer kraven som ställs formuleras strategier och mål. Därmed får CSR 
och hållbarhet ett naturligt utrymme som även hjälper organisationen att skapa 
förtroende i tillgängliga kommunikationskanaler. De rådande marknadsförhållandena, 
inom den bransch den statliga organisationen vi har studerat verkar i, påverkar även 
utrymmet som CSR får. Det gäller särskilt de branscher där det föreligger ett hot mot 
miljön eller sociala frågor, men även andra hos andra statliga bolag som är utsatta för 
institutionellt tryck och legala krav. Genom detta blir CSR som strategi normbildande 
och något som alla organisationer kan behöva använda sig av. CSR är dock inte hela 
organisationens ansvar utan även samhället genom intressenterna och institutionerna. 
Samhället är inte bara intressent ur ett ägarperspektiv utan även ett 
konsumentperspektiv vilket spelar roll för CSR som strategi och dess kontext.  
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Vår andra forskningsfråga, hur CSR kan förenas med mål och strategier genom 
hållbarhetsredovisning, besvarar vi genom följande resonemang. I ett första steg krävs 
att mål, strategier och hållbarhetsredovisning samverkar med varandra. Den bransch 
organisationen verkar inom och organisationens påverkan på miljön och den sociala 
frågan är viktig. Större påverkan betyder desto mer angeläget att knyta samman strategi, 
mål och hållbarhetsredovisning med CSR. Genom att en strategi formuleras efter en 
miljö eller social fråga skapas förutsättningen för att CSR ska förenas med de uppsatta 
målen. Dessa mål kan därefter presenteras i hållbarhetsredovisningen. En strategi är en 
målsättning som beskriver var en organisation vill befinna sig i framtiden. Med stöd 
från tidigare forskning och från vårt resultat menar vi att ledningens inställning i CSR-
frågor även är av stor vikt för att kunna förena strategi, mål och hållbarhetsredovisning. 
För att inte framstå som en hycklande organisation som endast hållbarhetsredovisar för 
att visa upp en fasad (Brunsson 2003) ser vi inte att målen kopplas samman med CSR-
strategi och hållbarhetsredovisning. Organisationen i vår studie visade däremot att de 
med framgång lyckats förena dessa fyra komponenter vilket möjliggör styrning mot 
CSR i praktiken. 
 
Ovanstående tankegångar leder oss vidare till vår tredje forskningsfråga. Vilken 
inverkan har CSR på styrningen i praktiken inom statliga organisationer? 
Organisationen i vår studie genomsyras av CSR. En bidragande orsak är att de har haft 
krav på sig från statligt håll under ett flertal år vilket har lett till att strategi och mål 
formuleras enligt CSR. Formuleringarna av målen är ytterst viktiga för att veta i vilken 
riktning medarbetarna ska arbeta. Till hjälp kan olika KPI:er användas. Vårt resultat 
liksom tidigare forskning visar dock på att miljö och sociala mål är svåra att mäta. Hur 
CSR-målen formuleras samt vad och hur de mäts är därför en stor utmaning för de 
medarbetare som arbetar med CSR i praktiken. Genom att uppmärksamma CSR på 
samtliga nivåer skapas ett engagemang och kompetens inom dessa frågor. Vårt resultat 
liksom tidigare forskning pekar dessutom på att kunskap behöver underhållas 
kontinuerligt för att skapa varaktig medvetenhet hos medarbetarna. Detta resonemang 
ger oss bilden av att CSR och dess inverkan på styrningen gör kompetensen av CSR 
central på samtliga nivåer.  
 
Vi har genom att svara på våra forskningsfrågor även uppnått vårt syfte vilket leder till 
att vi identifierat ett antal områden att göra vidare studier på. 
 
 

6.1 Förslag till fortsatta studier 
 
Vi har under uppsatsens gång identifierat ett flertal områden där fortsatta studier kan 
göras. I den här uppsatsen har kunskap sökts om CSR från ett externt perspektiv till ett 
internt perspektiv på mellannivå. I kommande studier hade det varit användbart att söka 
medarbetarnas kunskaper inom CSR även på operativ nivå. Det menar vi är centralt i 
utvecklingen av CSR. Vidare anser vi att en bidragande kunskap i hur utvärderingen av 
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externa leverantörer görs för att säkerhetsställa att hållbarhetsaspekten och CSR-frågor 
inom en statlig organisation hade varit intressant.   
 
Ytterligare förslag till fortsatta studier är hur kommuner, landsting och deras bolag 
förhåller sig till CSR och styrningen av denna. Vi har fått en föraning av att arbetet med 
att säkerhetsställa en hållbar profil i den statliga organisationen i vår studie har 
genomförts på grund av en väl genomtänkt strategi och att implementeringen av 
strategin grundar sig i deras noggranna arbete med CSR i alla led. Fallföretaget finns 
dock i flera länder i västra Europa. Vi har i media uppmärksammat att deras rykte som 
bolag skiljer sig i olika länder. Därför skulle det vara intressant att undersöka vad som 
driver på denna utveckling trots att deras redovisningar genomsyrar transparens när det 
gäller CSR-frågor. Vi har även märkt av att kolkraften på Tysklandsmarknaden ofta 
framställs som det svarta fåret inom organisationen. Kan kulturella skillnader i 
inställningen till förnyelsebar energi finnas inom koncernen mellan olika enheter och 
mellan olika länder?  
 

6.2 Reflektion över studiens genomförande 
Under studiens genomförande har vi tydligt märkt av begreppet CSR och dess 
komplexitet. Kanske hade vårt resultat visat något annat om vi istället undersökt 
hållbarhet som strategi. Vi är dock förtrogna med att resultaten inte skulle visa på några 
betydande skillnader utan möjligtvis nyansskillnader. Hade vi valt att göra en 
kvantitativ studie hade vi haft möjlighet att ringa in en större population vilket med 
största sannolikhet hade gett ett annat resultat. Därmed är det inte sagt att vi fått de 
djupgående förklaringar och beskrivningar som vi i den här studien fått. Vidare spelar 
analysnivåerna en central roll i vår studie liksom att fallstudien är gjord i en 
organisation och inte utifrån ett begrepp, CSR. Det innebär att även här hade 
nyansskillnader kunnat identifieras.  
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Bilaga 1 
 
Presentation av oss 
Inledning på intervju Vårt syfte med denna studie är att bidra med kunskap till hur 
CSR påverkar strategiformulering och målstyrning inom en statlig organisation. Från ett 
externt perspektiv på samhällsnivå till ett internt perspektiv på organisations och 
individnivå har vi strävat efter att identifiera hur styrningen görs i praktiken inom en 
affärsenhet. 
Forskningsetiska principer: Vi vill klargöra att ni inte behöver svara på alla frågor. 
Om ni vill avbryta är det ok. Vi kommer bara att använda det här materialet för vårt 
arbete. Det kommer att finnas på internetservern DIVA för uppsatser. Efter ert 
godkännande. Går det bra att vi spelar in intervjun? Det inspelade materialet kommer att 
förvaras på våra personliga datorer och efter studiens avslutande kommer 
ljudinspelningarna att arkiveras på ett säkert ställe. 
 
Allmänt 

1.      Är det ok att benämna vattenfall i vår uppsats? 

2.      Hur länge har ni arbetat inom vattenfallkoncernen, olika befattningar? 

3.      Hur ser en vanlig arbetsdag ut för er? 

Varför hållbarhetsredovisning och definition 

1.      När började Vattenfall hållbarhetsredovisa och bakgrunden till det? 

2.      Ser ni några för- respektive nackdelar med att hållbarhetsredovisa? 

3.      Beskriv vilken som är den största utmaningen med att hållbarhetsredovisa? 

4.      Om det skulle bli lag på att alla företag skulle hållbarhetsredovisa? Hur tror ni att 
det skulle påverka ert fortsatta arbete, att andra företag i er bransch i större utsträckning 
också väljer att hållbarhetsredovisar? 

5.      Ni nämner OECDs riktlinjer (mänskliga rättigheter, de anställdas arbetsförhållanden, skydd för 
miljö/hälsa/säkerhet, bekämpning av korruption/kartellbildning, produkt/konsument ansvar och främjandet av teknisk 
utveckling) för CSR i hållbarhetsredovisningen men benämner dem hållbara mål, vad är 
anledningen till det? 

6.      Ser ni någon skillnad i CSR och hållbarhet? 

7.      Hur tror ni ert arbete med CSR påverkar och har påverkat organisationens 
handlande? 

i 
 



1.      Vilken betydelse har FARs pris för er? Vilken status har det i företagsvärlden anser 
ni? 

1.      Hur mycket ser ni på hur andra företag i er bransch hållbarhetsredovisar? 

Strategier och mål 

1.      Hur sätts era hållbarhets mål? 

2.      Hur formulerar och arbetar ni med era CSR-strategier och mål efter utformandet? 

3.      Ni är statligt ägda, tror ni att det påverkar era strategier och mål av det? 

4.      Beskriv Vattenfalls syn på era intressenter. Vilka är viktigast? 

5. Hur involverade är andra styrande enheter, så som ekonomiavdelningen, i 
hållbarhetsmålen? 

6.      Ser ni hur det arbete ni jobbar för sprider sig till andra led? Exempel? 

Styrningens praktik 

1.      Hur ser ansvarsfördelning ut mellan anställda och ledning i organisationen? 

2.      Vad kommer den nya omorganiseringen leda till i praktiken? 

3.      Hur kommuniceras era mål i organisationen? och hur styrs de? Vem ansvarar för det 
arbetet? 

4.      Kvartalsvis diskuteras hållbarhetsmålen med hjälp av rapporter i högsta ledningen- 
vem sammanställer dessa? 

5.      Hur ser er internkontroll ut i hållbarhetsfrågor? 

6.      På vilket sätt märks det bland medarbetare i organisationen att ni har en hållbar 
profil? Speglar det sig i er organisationskultur och vision? 

7.      Om jag som medarbetare har stor kunskap inom någon hållbarhetsfråga, hur tas min 
kunskap till vara? Hur? Vet jag vem jag ska vända mig till och hur jag skall nå rätt? 

8.      Märker ni av CSR/hållbarhet i ert dagliga arbete? 

9.      Beskriv vilken del i CSR/hållbarhet som ni brinner för mest. Både privat och i 
arbetet. Skillnad? 
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Bilaga 2 
Semistrukturerad intervju Chefer och ansvariga på mellannivå 
Presentation av oss 
Inledning på intervju: Vårt syfte med denna studie är att bidra med kunskap till hur 
CSR påverkar strategiformulering och målstyrning inom en statlig organisation. Från ett 
externt perspektiv på samhällsnivå till ett internt perspektiv på organisations och 
individnivå har vi strävat efter att identifiera hur styrningen görs i praktiken inom en 
affärsenhet. 
Forskningsetiska principer: Vi vill klargöra att du inte behöver svara på alla frågor. 
Om du vill avbryta är det ok. Vi kommer bara att använda det här materialet för vårt 
arbete. Det kommer att finnas på internetservern DIVA för uppsatser. Efter ert 
godkännande. Går det bra att vi spelar in intervjun? Det inspelade materialet kommer att 
förvaras på våra personliga datorer och efter studiens avslutande kommer 
ljudinspelningarna att arkiveras på ett säkert ställe. 
 
Allmänt 

1.      Hur länge har du arbetat inom vattenfallkoncernen, olika befattningar? 

2.      Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

3.      Ni har gjort ett flertal omorganisationer de senaste åren, hur har det påverkat dig i 
din arbetsroll? 

4.      Vad tror du att den nya omorganiseringen kommer leda till? Vilken enhet tillhör du 
nu? Skillnad mot tidigare? 

  
Strategi och mål 

1.      Hur skulle du beskriva Vattenfalls strategi? Upplever du att den har ändrats mycket 
de senaste 10 åren? Åt vilket håll? 

2.      Vilka mål har du som medarbetare/ansvarig i organisationen? Är de tydliga? 

3.      Kan du beskriva hur målen kommuniceras och rapporteras? Av vem? För vem? 

4.      Kan du berätta om koppling mellan de uppsatta målen och hållbarhet? 

5.      Beskriv din erfarenhet av hållbarhet i organisationen, ser du någon utveckling åt 
något håll? 

6.      Hur mycket diskuteras hållbarhetsfrågor mellan er medarbetare? När sker det? 
Rasten, möten, medarbetarsamtalen… 

iii 
 



7.      Hur kan du/ni som medarbetare påverka utvecklingen av hållbarhetsfrågor? På 
vilket sätt? I vilka forum? Hur tas er kunskap tillvara tycker du? 

8.      Hur ser du på organisationens förhållande mellan ekonomi och hållbarhet? Ex. Nya 
investeringar? Är det en av dem som är överordnad den andra? 

9.      (Fråga 9-11endast HR) Vilket utrymme får hållbarhet när ni rekryterar personal? 

10.  På vilket sätt märks hållbarhetsarbetet i personalarbetet hos vattenfall? Genusfrågor? 

11.  Om du fick ändra någon regel som styr hållbarhetsfrågor inom hr vad skulle det 
vara? 

12.  (Fråga 12- 15 Bara ekonomichef) Kan du beskriva utmaningen med att förena 
ekonomiska frågor med hållbara? Finns olika syn i organisationen? 

13.  Varför tror du att Vattenfall hållbarhetsredovisar? (förutom det lagliga kravet) 

14.  Hur kan hållbarhet leda till vinster enligt dig? 

15.  Om du fick möjlighet att ändra någon regel som styr hållbarhetskostnader vad skulle 
det vara? 

16.  Ser du någon skillnad i CSR och hållbarhet? Hur, varför? 

17.  Vad känner du till om begreppet CSR? Vad betyder CSR för dig? 

18.  Hur märker du av CSR/hållbarhet i ditt dagliga arbete? 

19.  Kan du beskriva ett område inom Vattenfall där ni skulle kunna bli bättre på 
hållbarhet? 

20.  Kan du berätta om någon förebild i hållbarhetssammanhang? Varför? Någon 
särskild fråga eller budskap? Någon organisation? Bransch? 

21.  Vilken hållbarhetsfråga brinner du mest för, privat och inom organisationen? 
skillnad? 
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