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The environmental situation is becoming increasingly critical. The energy sector and other 

industries have a big impact on our climate and the public is raising their voice for companies to 

admit their responsibility towards the environment and society. Companies engage in corporate 

social responsibility (CSR) and happily disclose their responsible performance in annual reports. 

But what messages are they conveying in their CSR-reporting, and what attitudes towards CSR can 

be found underneath the explicit content? 

The aim of this study is to discover which discourses exist in CSR-reports from Swedish energy 

companies, and how these discourses operate. Based on a social constructionist perspective a 

discourse analysis derived from the discourse theory of Laclau and Mouffe was selected to meet 

this certain aim. 

The result of the discourse analysis showed that three different discourses figure in the CSR-

reports of the Swedish energy sector. These were a responsibility discourse, an economic discourse 

and a discourse on development. The discourses found were not mutually exclusive rather than 

complementing each other to enclose the whole concept of CSR as depicted in the reports 

examined. As a final point this study confirms the idea of CSR as a socially constructed 

phenomena. 
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Tillståndet för vårt klimat blir alltmer kritiskt. Energibranschen och andra industrier står för stor 

miljöpåverkan och allt fler röster höjs för att företagen ska ta sitt ansvar gentemot miljö och 

samhälle. Företag engagerar sig i corporate social responsibility (CSR), på svenska företags 

samhällsansvar, och talar gärna om sina ansvarsfulla satsningar i årliga rapporter. Men vad säger de 

egentligen i rapporterna och vad är det för syn på CSR de förmedlar?  

Studiens syfte är att undersöka vilka diskurser som förekommer i svenska energibolags CSR-

rapporter, och hur dessa diskurser fungerar. Med utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv valdes en diskursanalys utvecklad från Laclau och Mouffes diskursteori som 

undersökningsmetod. 

Resultatet visade att CSR-rapporter i den svenska energibranschen innehåller tre övergripande 

diskurser: en ansvarsdiskurs, en ekonomisk diskurs och en utvecklingsdiskurs. De övergripande 

diskurserna var inte ömsesidigt uteslutande utan kompletterade varandra för att tillsammans 

omfatta hela CSR-begreppet som det förmedlades i de undersökta rapporterna. Studien bekräftar 

slutligen idén om CSR som ett social konstruerat fenomen. 
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1 Inledning 

I det utvecklade samhälle vi lever i idag påverkas miljön mycket negativt av de verksamheter som 

vi människor bedriver. Utsläpp av koldioxid och andra så kallade växthusgaser leder till att vårt 

klimat förändras och att den biologiska mångfalden hotas. Då vi dessutom förbrukar våra 

naturtillgångar i hög takt och mängden avfall de senaste 50 åren har ökat kraftigt, är det inte 

längre något tvivel om att den nuvarande utvecklingen i längden är ohållbar. Enligt Europeiska 

kommissionen (2005) står industrier som energiproduktion för nära hälften av alla utsläpp av 

växthusgaser inom EU, och de har alltså ett stort ansvar att se över sin miljöpåverkan. 

(Europeiska kommissionen, 2005)     

Idag är de flesta företag och organisationer mycket medvetna om sin påverkan på miljön. 

Miljöhänsyn är en högt prioriterad fråga inom industrin och man arbetar för att bibehålla sin 

produktionsnivå samtidigt som man försöker vara energieffektiv och minska verksamhetens 

miljöpåverkan (Europeiska kommissionen, 2005). Konsumenter börjar också i allt större 

utsträckning att ställa krav på ansvarsfullhet från företagen (Kotcher, 2012). Det har blivit 

nödvändigt att som företag profilera sig inom miljö och socialt ansvar för att ens överleva på 

dagens marknad med allt mer medvetna konsumenter (Miljöförbundet Jordens Vänner, 2010). 

Med företagens ökade insikt om vikten av att ta sitt ansvar gentemot miljö och samhälle har 

fenomenet Corporate Social Responsibility (CSR) vuxit fram. CSR kan på svenska översättas till 

företags samhällsansvar (Svenskt Näringsliv, 2006) och konceptet bygger på grundtanken att 

företag har ett ansvar för sin påverkan på samhället ur ett miljömässigt, etiskt och socialt 

perspektiv (Reynolds & Yuthas, 2008). Företag som satsar på en ansvarsfull drift av sin 

verksamhet väljer i många fall att redovisa sina CSR-aktiviteter i årliga rapporter för att 

tillmötesgå olika intressentgruppers krav på ansvarstagande och tydlig insyn i företagens 

verksamhet. CSR-satsningar har blivit en betydelsefull del av marknadsföring och PR (public 

relations) (Kotcher, 2012), och de årliga CSR-rapporterna utgör en viktig kommunikationskanal 

mellan företag och deras intressenter. Tidigare forskning har dock visat att CSR är ett omtvistat 

begrepp som saknar en etablerad definition och gemensam terminologi (Nielsen & Thomsen, 

2007; Dahlsrud 2008). Detta gör det svårt för företag att rapportera konsekvent om CSR, och det 

finns ofta stora skillnader mellan olika rapporter vad gäller ämnen, prioriterade intressenter och 

retoriska strategier (Nielsen & Thomsen, 2007).  

Man kan också argumentera för att CSR endast är ett socialt konstruerat fenomen (se t.ex. Kallio, 

2007) som inte existerar annat än i vårt språk. Genom diskurser, som avgör hur vi talar om 
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omvärlden och därmed formar vår tolkning av den, skapar vi vår verklighet och allt som ingår i 

den (Börjesson & Palmblad 2007; Bergström & Boréus, 2012). Utifrån detta 

socialkonstruktionistiska perspektiv är CSR alltså bara ett påfund som skapas i företagens 

kommunikation, och allmänheten kan då fråga sig om man verkligen kan lita på att företagen tar 

sitt påstådda samhällsansvar. Vi är i hög grad beroende av industrier som energibolag i vår 

vardag, och som allt mer medvetna konsumenter vill vi då veta att dessa industrier gör vad de kan 

för att begränsa sin miljöpåverkan och ta sitt ansvar för samhällets fortsatta utveckling. 

Kommunikationen företag och intressenter emellan är då avgörande för att ge insyn i 

verksamheten och arbetet med hållbar utveckling. Vad som kommuniceras och hur detta 

förmedlas är därför intressant att studera. Hur framställer egentligen företag sitt CSR-arbete? Hur 

talar man om sitt ansvar gentemot miljö, samhälle och intressenter? Detta önskar vi besvara i vår 

studie som presenteras i den här uppsatsen. Vi har anammat det socialkonstruktionistiska 

perspektivet och i enlighet med Kallio (2007) anser vi därför att CSR i egenskap av ett socialt 

konstruerat koncept undersöks lämpligast genom en diskursanalys. 

Vår studie kommer att undersöka CSR-rapporter som är ett viktigt PR-verktyg och 

kommunikationskanal, och kan därför även bidra med ny kunskap inom de större fälten för 

public relations och marknadskommunikation. Studien kan komma att ge ny insikt i vilka 

diskurser som existerar kring begreppet CSR samt hur diskurserna fungerar, och kan därför vara 

intressant för både forskare och yrkesverksamma inom fältet för CSR. Mycket av den forskning 

som idag finns på området behandlar utländska företag och kontexter. Vår studie kommer att 

inrikta sig på svenska energibolag och kommer därför att tillföra en ny insyn i hur just svenska 

företag inom en specifik bransch väljer att redovisa sina CSR-aktiviteter. Forskningsfältet för CSR 

är under ständig utveckling och vår forskning kommer därför att bidra med de allra senaste 

insikterna kring CSR-rapportering. 

1.1 Disposition 

Efter detta inledande kapitel där vi angett bakgrunden till vårt intresse för att genomföra en 

studie kring diskurser i CSR-rapporter följer nu ett avsnitt om de teoretiska utgångspunkter vi 

använt oss av i vår studie. De teoretiska utgångspunkterna inbegriper en genomgång av begreppet 

CSR och beskriver diskursteori samt vår egna teoretiska analysmodell. Därefter följer en 

redovisning av relevant tidigare forskning där vi även redovisar den forskningslucka vi ämnar fylla 

med vår studie. Forskningsluckan leder fram till studiens syfte och frågeställningar efter vilka vår 

undersökningsmetod och vårt urval presenteras samt diskuteras. Efter metod och urval följer 

avsnittet som redogör för resultatet av undersökningen. Resultatet presenteras efter de olika 
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stegen som genomfördes i vår diskursanalys. Resultatet diskuteras sedan i en resultatdiskussion 

varpå uppsatsen avslutas med våra slutsatser och förslag till vidare forskning. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt behandlar vi bakgrundsfakta om forskningsfältet för vår studie. CSR som är vårt 

huvudområde har sin grund i det större fältet public relations som i sin tur kan placeras under 

marknadskommunikation, vilket gör det naturligt att beskriva dessa områden här. Avsnittet 

behandlar även riktlinjer för CSR-rapportering, vilket kan vara en påverkansfaktor för innehållet i 

CSR-rapporter. Vi kommer även att beskriva diskursanalys, vår diskursanalytiska modell och den 

teori som ligger till grund för denna. 

2.1 Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation avser, som namnet antyder, företagets kommunikation med 

marknaden, sina kunder och övriga intressenter. Syftet med marknadskommunikation är att skapa 

kännedom om och bygga upp positiva associationer till företaget och dess varumärke, ge dem en 

attraktiv personlighet samt skapa och förmedla mervärden hos företagets produkter och tjänster. 

Kommunikationen ska på något sätt påverka marknadens intresse för företaget och dess 

produkter och tjänster, vilket i slutändan ska generera ett stabilt intäktsflöde som bidrar till 

företagets lönsamhet. (Mårtenson, 2009; Caywood, 2012) 

Marknadskommunikation sker via en mängd olika kanaler. Reklam utgör en betydande del men 

även andra säljfrämjande aktiviter som sponsring, personlig försäljning, publicitet och PR är 

viktiga komponenter. Olika aktiviteter har olika effekt och funktion i kommunikationen med 

företagets intressenter och bör därför samordnas i så kallad integrerad marknadskommunikation, 

på engelska intergrated marketing communication (IMC) (Mårtenson, 2009). IMC innebär således 

strategisk kommunikation med kunder och övriga intressenter genom en kombination av 

marknadskommunikationsaktiviteter som ska bygga kundrelationer och främja varumärket. 

(Larson & Wirth, 2012)   

2.1.1 Public relations 

Public relations (PR) är som nämnt ovan en viktig del av marknadskommunikation, och handlar 

om att förvalta företagets relationer med alla intressentgrupper genom kommunikation. Så länge 

människan har levt tillsammans i stammar och samhällen har kommunikation och samarbete varit 

nödvändigt för att fungera, och det är där public relations har sina rötter. PR har genom historien 

utvecklats i situationer där det varit viktigt att kunna påverka den allmänna opinionen, till 

exempel i krigsföring eller under industrialiseringen då den nya massproduktionen medförde ett 

behov av marknadsföring och metoder för att sälja varor. (Baker & Cutlip, 2012) 
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Den främsta uppgiften för en PR-utövare ligger i att skapa värdefulla relationer med en mängd 

olika intressenter inklusive kunder, anställda, aktieägare, makthavare, medier, samhällsmedborgare 

och organisationer. Genom dessa relationer ska PR verka för att upprätthålla och stärka den egna 

organisationens anseende. (Mårtenson 2009; Caywood, 2012) 

2.1.2 Corporate Social Responsibility (CSR) 

En disciplin som är nära besläktad med public relations är corporate social responsibility (CSR). 

Om man ser till disciplinernas ursprung, teorier, processer och primära ansvar visar forskning att 

de är ganska lika i dessa avseenden. Public relations och CSR har liknande mål: att stärka 

relationen mellan organisation och olika intressentgrupper. (Clark, 2000) 

Konceptet CSR utgår från idén att företag har ett ansvar gentemot omvärlden utöver att 

producera varor och tjänster och se efter sina vinster. Det inbegriper ansvar gentemot miljö, olika 

intressentgrupper, samt samhället både geografiskt närliggande och i stort. (Kotcher, 2012)  

Mårtenson (2009:41) beskriver corporate social responsibility på följande sätt: 

CSR handlar om att bedriva företagsverksamhet på ett ansvarsfullt sätt som skapar 

värde inte endast för den egna organisationen utan även för övriga intressenter och 

samhället där det är verksamt. 

CSR-satsningar som att verka för hållbar utveckling och engagera sig i välgörenhet kan bidra till 

goodwill och en positiv bild för både konsumenter, investerare, anställda och andra 

affärspartners. CSR-aktiviteter bör liksom PR integreras i företagets verksamhet för att främja 

långsiktiga, strategiska mål. (Koten, 2012) Att förmedla en ansvarsfull företagsimage är särskilt 

angeläget och en stor utmaning för företag och industrier som förknippas med tvivelaktiga 

tillverkningsmetoder (Verboven, 2011), till exempel energibolag och oljeindustrier.  

En väl använd modell för att beskriva CSR-begreppet mer konkret tillhandahålls av Carroll 

(1991). Modellen bygger på att begreppet CSR utgörs av fyra olika samhälleliga ansvarsområden: 

ekonomiska, juridiska, etiska och filantropiska. De olika delarna ordnas i en hierarkisk pyramid, 

där varje del bygger på den underliggande. (Carroll, 1991) 

Enligt Carrolls modell förväntas företag främst uppfylla sina ekonomiska plikter, att vara 

vinstdrivande. Därefter förväntas de följa de lagar och regler som råder i det område eller de 

länder där de verkar. Förutom det ekonomiska och det juridiska ansvaret förväntas de även ta ett 

etiskt ansvar, utöver vad lagen kräver. Det slutliga filantropiska ansvaret innebär att företag ofta 

har förväntningar på sig att agera som goda samhällsmedborgare, genom att till exempel skapa 
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arbetstillfällen och bidra till välgörenhet. (Carroll, 1991) 

Dahlsrud (2008) är en annan forskare som också försökt definiera begreppet CSR. Genom en 

innehållsanalys av 37 olika existerande CSR-definitioner kommer han fram till att begreppet 

består av fem dimensioner: miljödimensionen, den sociala dimensionen, den ekonomiska 

dimensionen, intressentdimensionen och frivillighetsdimensionen. Av dessa fem dimensioner 

visade det sig att miljödimensionen är den minst förekommande i de olika definitionerna av CSR. 

Detta kan enligt Dahlsrud bero på att miljödimensionen inte ingick i tidiga definitioner av CSR-

begreppet. Som vi ser ovan ingår den inte i Carrolls modell från 1991. En annan anledning kan 

vara att miljöaspekten ses som en del av CSR trots att den inte skrivs ut explicit. Samtidigt är det 

viktigt att alla dimensioner ingår för att förstå hur CSR-begreppet är definierat, menar Dahlsrud 

(2008). 

Samtliga CSR-definitioner i Dahlsruds studie närmast beskriver CSR som ett fenomen, utan 

vägledning om hur företag ska hantera utmaningarna inom fenomenet. Svårigheten för företag 

ligger därför inte i att kunna definiera begreppet CSR, utan snarare att förstå hur CSR är socialt 

konstruerat i ett specifikt sammanhang. (Dahlsrud, 2008) 

2.1.3 GRI:s riktlinjer för CSR-rapportering 

För de företag som väljer att rapportera om sina CSR-aktiviteter finns vissa riktlinjer att följa vid 

utförandet. Global Reporting Initiative (GRI) är en ideell organisation som verkar för en hållbar 

global ekonomi genom att tillhandahålla riktlinjer för CSR-rapportering. GRI har utvecklat ett 

globalt regelverk för CSR-rapportering, som möjliggör för alla organisationer att mäta och 

rapportera om sina ekonomiska, miljömässiga, samhälleliga och styrelsemässiga prestationer. 

(Global Reporting Initiative, u.å.) Riktlinjerna har tre olika tillämpningsnivåer som benämns C, B 

eller A. Nivå C är för dem som använder systemet för första gången, medan nivå A är för 

avancerade användare. Är bokstaven följd av ett plustecken betyder det att redovisningen har 

bestyrkts av en utomstående part. (Global Reporting Initiative, 2006) GRI:s regelverk är det mest 

använda för att förstå och kommunicera sina CSR-prestationer till sina intressenter (Global 

Reporting Initiative, u.å.).  

2.2 Socialkonstruktionism och diskursanalys 

Socialkonstruktionism härstammar från vetenskapsgrenar som filosofi, psykologi, sociologi och 

lingvistik. Socialkonstruktionism präglas av en kritisk inställning till all kunskap som tas för given 

eller anses självklar. Vår uppfattning av världen ses enligt socialkonstruktionismen inte som en 

objektiv sanning, utan kunskap och vad som anses vara sant skapas och upprätthålls genom den 
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dagliga sociala interaktionen mellan människor. Socialkonstruktionister menar också att sättet vi 

förstår världen på är historiskt och kulturellt präglat, att hur vi uppfattar saker beror på när och 

var i världen vi lever. (Burr, 1995) Inom socialkonstruktionismen anses alltså att språket inte 

återger verkligheten utan bidrar till att forma den. Det finns ingen oberoende sanning utan all 

kunskap är socialt konstruerad genom språkhandlingar. (Börjesson & Palmblad, 2007; Bergström 

och Boréus)  

Ett sätt att förstå hur språkets utformning skapar vår uppfattning av omvärlden är genom idén att 

språket är strukturerat i ett antal diskurser. En diskurs kan definieras som en uppsättning av 

betydelser, metaforer, bilder, berättelser, påståenden med mera som på något sätt tillsammans 

skapar en viss version av händelser. (Burr, 1995) Bergström och Boréus (2012) beskriver diskurs 

på ett liknande sätt, som ett perspektiv eller synsätt som formar tolkningen av ett visst fenomen. 

Man kan också förklara det som att diskurser utgörs av sociala praktiker för hur man talar, skriver 

och kommunicerar om någonting (Bergström & Boréus, 2012).  

Kring varje objekt, händelse eller person kan det finnas en variation av olika diskurser som alla 

innehåller varsitt perspektiv på objektet i fråga, och därmed varsitt sätt att framställa objektet för 

omvärlden (Burr, 1995). Burr (1995) tar exemplet rävjakt som ett objekt som får anses 

representerat i åtminstone två radikalt olika diskurser. Diskursen rävjakt som skadedjursbekämpning 

framställer rävjakt som en naturlig metod för att hålla rävpopulationen på en hanterbar nivå. 

Inom denna diskurs är rävjakt inte omoraliskt, utan anses vara det bästa för både människan och 

räven. En annan diskurs kring rävjakt kan vara rävjakt som överträdelse av grundläggande moral inom 

vilken personer kan förväntas säga saker som ”djur har samma rätt att leva som människor” eller 

”jakt och dödande av djur är ociviliserat och ovärdigt människan”. Flera alternativa diskurser kan 

vara rävjakt som sund utomhussport eller rävjakt som hobby för de rika. Poängen, menar Burr, är att flera 

diskurser omger varje objekt, och varje diskurs strävar efter att framställa eller konstruera detta 

objekt på ett visst sätt, och därmed bestämma vad som är sant. (Burr, 1995) 

Enligt filosofen och diskursanalytikern Foucault (i Börjesson & Palmblad, 2007) sätter diskurser 

gränser för vad som är tänkbart. Utöver vad som sägs i olika sammanhang innefattar diskurser 

även vad som gör det möjligt att säga det. (Börjesson & Palmblad, 2007)  Foucault menar att 

människors tankar och ageranden kontrolleras genom att de språkligt konstruerade diskurserna 

bestämmer vad som anses rätt eller fel, sjukt eller inte sjukt, tradition eller inte tradition eller när 

något till och med blir tabu att prata om (Bergström & Boréus, 2012).  

Genom diskursanalys, som är ett av de mest använda angreppssätten inom 
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socialkonstruktionistisk forskning (Phillips & Jørgensen, 2002), kan man blottlägga de diskurser 

som förekommer i ett visst material eller sammanhang. Diskursanalys är bland annat ett verktyg 

för kvalitativ textanalys med fokus på att tolka och förstå textens innebörd på en djupare nivå än 

vid normal läsning. (Bergström & Boréus, 2012) Diskursanalys har under senare tid fått stor 

betydelse och kraftigt genomslag inom flera samhällsvetenskaper (Börjesson & Palmblad, 2007; 

Bergström & Boréus, 2012). En diskuranalys eller en diskursteoretiskt inspirerad metod är mycket 

användbar när forskningsmaterialet består av till exempel skrivna texter och särskilt när studiens 

syfte är att ta reda på hur vår kunskap konstrueras socialt eller språkligt (Wreder, 2007). 

2.3 Laclaus och Mouffes diskursteori 

Laclau och Mouffe representerar diskursanalysens anglosaxiska spår som är konstruerat utifrån 

två större teoretiska traditioner: marxismen och strukturalismen. Marxismen tillhandahåller 

grundtanken om det sociala fältet, medan strukturalismen med sina rötter i semiotiken bidrar med 

en teori om meningskapande. Sammanslagningen av dessa två traditioner resulterar i Laclau och 

Mouffes diskursteori, en poststrukturalistisk teori inom vilken hela samhället utgör ett nätverk där 

meningsskapande äger rum. (Phillips & Jørgensen, 2002; Bergström & Boréus, 2012) 

Phillips och Jørgensen (2002) beskriver den strukturalistiska språksynen som ett fiskenät där alla 

språktecken kan ses som knutarna i nätet, och tecken får sin betydelse genom på vilket sätt de 

länkas till andra tecken. När människor interagerar och använder språket positioneras tecken i 

olika relationer till varandra och de skapar på så vis nya betydelser. Således är språket ett socialt 

fenomen där betydelser fixeras och utmanas genom sociala regler, förhandlingar och konflikter i 

mänsklig interaktion (Phillips och Jørgensen, 2002). 

Laclau och Mouffe anser inte att diskurser kan bestämmas av externdiskursiva faktorer utan de 

behandlar alla sociala fenomen diskursivt. De anser alltså att diskurser omfattar alla sociala 

aktiviteter och att det inte förekommer några externa faktorer som påverkar diskurser. 

(Bergström & Boréus, 2012) 

Laclau och Mouffe menar att diskurser består av sammanlänkade tecken, vilka inbegriper både 

termen och tankeinnehållet. Tecknen i en diskurs får sin betydelse genom relationen till andra 

tecken. Tecken som förblir mångtydiga på grund av att de utsätts för ständig kamp om mening 

mellan konkurrerande diskurser kallas för element. Om dessa mångtydiga element ändå är centrala 

för en eller flera diskurser kallas de för flytande signifikanter. På grund av att dessa centrala tecken 

kan ändra betydelse är diskurser ofta instabila och tillfälligt gällande. (Phillips & Jørgensen, 2002; 

Wreder, 2005; Bergström & Boréus, 2012) 
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Diskurser kan minska tecknens mångtydighet och ge tecknens betydelse mer stabilitet. Elementen 

kan då omvandlas till moment, som är en fixering av ett antal olika betydelser samtidigt som andra 

möjliga betydelser utesluts. Uteslutningen av en alternativ betydelse är dock aldrig slutgiltig. 

Diskurser strävar efter att omvandla element till moment, men detta uppfylls aldrig helt på grund 

av att alternativa betydelser hotar den för tillfället gällande betydelsen och därmed gör den 

instabil. (Phillips & Jørgensen, 2002) Mellan olika diskurser finns ett diskursivt fält där alternativa 

eller tidigare betydelser och ”rester” av diskurser hamnar (Bergström & Boréus, 2012; Phillips & 

Jørgensen, 2002). 

Processen där ett element får en bestämd betydelse och förvandlas till ett moment kallas för 

artikulation. Det är genom artikulation som diskursen konstrueras eftersom artikulation skapar de 

relationer mellan element som är förutsättningen för en diskurs. Ett element som har en alldeles 

särskild roll i en diskurs utgör en nodalpunkt, ett slags nav i diskursen som ger omgivande tecken 

en fixerad, bestämd mening. (Börjesson & Palmblad, 2007) 

Laclau och Mouffe tar även upp en rad andra analysbegrepp som subjektsposition, ekvivalenskedja 

och mastersignifikant. Vi har valt att inte beskriva dem utförligare eftersom de används för att 

beskriva diskurser med hänsyn till aktörers position (Bergström & Boréus, 2012). Vi är endast 

intresserade av att beskriva diskursers innehåll och uppkomst och har därför valt de begrepp som 

kan underlätta vårt arbete för att uppnå detta syfte.  

2.4 Vår diskursteoretiska analysmodell 

Vad gäller tillvägagångssättet för diskursanalys säger litteraturen att det inte finns någon exakt 

mall för hur undersökningsmetoden rent praktiskt bör gå till, utan man får plocka de delar från 

teorin som anses lämpliga och anpassa dem efter sin egen studie (Ahl, 2002; Phillips & W. 

Jørgensen, 2002; Börjesson & Palmblad, 2007). I linje med detta kommer vi därför inte att 

använda hela Laclau och Mouffes teori utan vi kommer att välja ut relevanta delar som passar vår 

studie. Diskursanalys är möjligt att göra med många olika arbetssätt och analysmetoder, på en 

bred variation och kombination av material (Börjesson & Palmblad, 2007). 

Som vi nämnt ovan anser Laclau och Mouffe att diskurser omfattar alla sociala aktiviteter och att 

det inte förekommer några externa faktorer som påverkar diskurser. Detta är vi kritiska mot då vi 

anser att det finns vissa externa faktorer som faktiskt kan påverka en diskurs. Vi kommer till 

exempel att i vår studie ta hänsyn till att vissa företag följer standardiserade riktlinjer när de 

skriver sina CSR-rapporter, vilket kan påverka innehållet i dem och som i sin tur har effekt på 

potentiella diskurser.  
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I vår studie kommer vi att använda Laclau och Mouffes teoretiska begrepp som ett analysverktyg 

för vår undersökning. Vi väljer att använda oss av fem av diskursteorins analysbegrepp. Tecken, 

element och flytande signifikant  är begrepp som rekommenderas när man vill beskriva diskursens 

innehåll, vilken gör dem till ett lämpligt val för vår analysmodell. Sedan väljer vi att komplettera 

med ytterligare två begrepp: artikulation och nodalpunkt eftersom de hjälper till att beskriva 

diskursens uppkomst och tillsammans kan de underlätta genomförandet av vår analys. 

(Bergström & Boréus, 2012) Begreppet tecken har vi valt att använda som ett samlingsnamn för 

begreppen element, nodalpunkt och flytande signifikant, i enlighet med Wreder (2005). 

Vid en diskursanalys, när Laclaus och Mouffes diskursteori tillämpas, kan nodalpunkter och 

flytande signifikanter identifieras genom att ställa ett antal frågor till forskningsmaterialet:  

 Vilka tecken har en priviligierad status (nodalpunkter) och hur är de definierade i relation 

till andra tecken inom diskursen?  

 Vilka tecken är objekt för kamp om mening mellan konkurrerande diskurser (flytande 

signifikanter)? (Phillips & Jørgensen, 2002)  

 

2.4.1 Vår tolkning av diskurser 

 

Figur 1. Illustration av en diskurs 
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I Figur 1 har vi försökt att tydliggöra vår tolkning av en diskurs olika delar. En diskurs utgörs av 

ett antal centrala tecken som kallas nodalpunkter. Dessa fungerar som nav i diskursen, kring vilka 

andra tecken ordnas och får sin betydelse. Kring de olika grupperna av tecken som 

sammanlänkas via nodalpunkter finns ett diskursivt fält i vilka tecknens alternativa betydelser och 

tecken som är alltför mångtydiga för att kunna kopplas till en diskurs – så kallade element – 

placeras. En flytande signifikant är ett tecken som är mångtydigt och därför kan tillhöra flera 

diskurser. I vårt exempel i Figur 1 är den flytande signifikanten en nodalpunkt för en grupp av 

tecken men utgör även själv ett tecken kring en nodalpunkt i en annan teckengrupp. 

Detta är vår tolkning av hur diskurser är uppbyggda, en modell som vi också kommer att utgå 

ifrån i vår analys. Observera dock att antalet tecken och nodalpunkter varierar från diskurs till 

diskurs och vanligtvis förekommer långt fler tecken än vad som visas i vårt exempel ovan. 
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3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning som har haft betydelse för vår studie. Forskningen 

innefattar en studie som liksom vår består av en diskursanalys av CSR-rapporter, med skillnaden 

att den är gjord på olika typer av danska företag och utifrån en annan slags diskursanalys. Vidare 

redovisar vi för en studie kring äldreomsorgspersonals syn på vårdkvalitet, eftersom forskaren 

använt en diskursteoretisk modell som vi kunnat applicera till viss del på vår egen studie. Därefter 

presenteras en diskursanalytisk studie kring begreppet särskilt stöd, där vi också kunnat dra nytta 

av den analysmetod som använts. Slutligen redogör vi för den forskningslucka vi ämnar att fylla 

med vår studie. 

3.1 Diskursanalys av CSR-rapporter 

Nielsen och Thomsen (2007) har gjort en kritisk diskursanalys av sex stora och medelstora 

danska företags CSR-rapportering. Författarna menar att på grund av avsaknaden av etablerade 

regelverk för hur man rapporterar konsekvent om CSR är många företag oförberedda på 

uppgiften, något som ytterligare försvåras av bristen på gemensam terminologi kring begreppet. 

Med utgångspunkt i teorier om CSR och intressentrelationer samt Faircloughs teori om kritisk 

diskursanalys analyserar och diskuterar författarna vad organisationer säger och hur de säger det 

när de rapporterar om sitt CSR-arbete.  

Nielsen och Thomsen (2007) utförde sin kritiska diskursanalys i två steg. Först genomförde de en 

typ av innehållsanalys där de urskilde viktiga ämnen inom CSR-diskursen, uppdelat per företag, 

och därefter analyserade författarna rapporternas retoriska drag såsom perspektiv, prioritering, 

ambitionsnivå med mera. Slutligen identifierades övergripande diskurser  i CSR-rapporterna. 

Författarna fann att CSR-rapporterna var väldigt olika vad gäller å ena sidan ämnen och å andra 

sidan dimensioner och diskurser uttryckta genom perspektiv, prioriterade intressenter, kontextuell 

information och ambitionsnivåer. Företagens CSR-rapporter skilde sig också åt vad gäller 

omfång, innehåll och struktur. Detta, förklarar Nielsen och Thomsen (2007), har att göra med att 

företagens bakgrund och sammanhang är olika. 

Viktiga ämnen som författarna fann i materialet var anställda, lokalsamhället, miljö, samhälle, 

företagsstyrning och ansvarsskyldighet, affärsstrategi och mätning av CSR-satsningar. Resultatet 

visade också att företagen använde olika retoriska strategier, där vissa valde att fokusera på vinst 

och andra på människor. En del prioriterade konsumenterna som intressenter och andra 

prioriterade anställda. De undersökta företagen hade också olika syn på rapporteringsmodellen 
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GRI, där vissa använde den som ett fast verktyg medan andra mest såg den som en 

inspirationskälla. (Nielsen och Thomsen, 2007) 

Baserat på de funna ämnena för varje företag bildades en huvudiskurs för varje företag. Bland 

annat fann Nielsen och Thomsen (2007) att ett av företagen hade en diskurs inriktad på lokal 

omtanke och samhälleligt ansvar, och två av företagen hade en övervägande affärsdriven diskurs. 

Samtliga huvuddiskurser som kunde urskiljas i de sex företagens CSR-rapporter utgjorde sedan 

två övergripande diskurser: en offentlig diskurs om samhällsansvar och en företagsdiskurs om 

vinstmaximering. För att hålla CSR-rapporteringen konsekvent måste man välja ett av dessa sätt 

och hålla sig till diskurser där inom, menar Nielsen och Thomsen (2007).  

Nielsen och Thomsens (2007) studie belyser betydelsen av diskurs och diskurstyperna man 

anammar i rapportmaterialet. Genom att införa konsistenta diskurstyper som samspelar är det 

möjligt att både kommunicera ett starkt samhällsengagemang och ta hänsyn till intressenternas 

förväntningar. 

3.2 Diskursanalys på annat material 

En annan forskare som också använt diskursanalys som angreppssätt i sin studie, dock i en annan 

kontext, är Wreder (2007). Hon medverkade i ett forskningsprojekt kring svensk äldreomsorg 

bestående av en enkätundersökning kring äldreomsorgspersonals syn på bland annat vårdkvalitet 

och arbetsvillkor. Den omfattande enkäten avslutades med ett antal öppna frågor där 

respondenterna fick möjlighet att framlägga ytterligare synpunkter på äldreomsorgen och på deras 

arbete inom den. Utifrån ett intresse för textanalys valde Wreder att genomföra en diskursanalys 

av de öppna enkätsvaren för att få en fördjupad förståelse för personalens åsikter.  

Wreder (2007) betraktade sitt forskningsmaterial i form av öppna svar från enkätfrågor som 

utsagor , i enlighet med Foucault. En utsaga ses enligt Foucault som ett självständigt analysobjekt, 

ett ”objekt bland andra som människor producerar, använder, förvandlar och utbyter” (Lindgren, 

2007, s.252). Ett antal utsagor som behandlar samma ämne kan sägas bilda en diskurs (Wreder, 

2007).  

Vidare valde Wreder (2007) att utgå från Laclaus och Mouffes diskursteori, som i huvudsak är 

teoretisk men vars begreppsapparat kan utvecklas till ett användbart metodredskap för en 

diskursanalys. Från diskursteorin hämtade hon således ett antal begrepp som hon kunde använda 

som hjälp för att sortera och bearbeta sitt material. Wreder valde att se respondenternas utsagor 

som artikulationer och började sedan att dela upp dem efter vilka nodalpunkter och flytande 

signifikanter som hon ansåg att materialet innefattade. Denna process brukar kallas att tematisera 
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eller att koda forskningsmaterialet i vanliga metodböcker. (Wreder, 2007) 

Wreder (2007) skapade en analysmodell som syftade till att 1) urskilja de tecken i respondenternas 

utsagor som diskurser koncentrerades kring, 2) lokalisera nodalpunkter och flytande signifikanter 

och undersöka hur moment eller element kopplades ihop med dessa, samt att 3) undersöka vad 

som inkluderades och exkluderades i diskursen. 

Wreder (2007) identifierade en rad förekommande teman kring vilka materialet kunde grupperas. 

Dessa teman fick sedan representera tre frågeställningar: Vad är god äldreomsorg? Vilka ska utföra 

den? Vilka är de som tar emot den? Därefter kunde Wreder finna ett eller ett par tecken var centrala 

inom varje frågeställning, nämligen ”omsorg”, ”utbildning/lämplighet” och ”de äldre/ålderdom”. 

Wreder fann att andra tecken kunde sorteras kring dessa och de utgjorde därmed också tre 

diskurser i materialet. Den första diskursen om omsorg behandlade aktivering, rehabilitering och 

medicinsk omvårdnad medan omsorgens fiender är exempel på tecken som exkluderas. Under 

diskursen om utbildning och lämplighet fann Wreder att det finns en konflikt mellan olika 

personalgrupper (vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor) inom äldreomsorgen. De hade 

olika åsikter om vem som borde göra vad och olika syn på vad omsorg egentligen handlar om. 

Centrala tecken inom denna diskurs blev då utbildning, kompetens och personlig lämplighet, och 

det som exkluderas är ”de andra”, i vilken kategori Wreder räknade in tecken som personal med 

fel inställning, folket från gatan, kreti och pleti. I den slutliga diskursen om de äldre och 

ålderdomen återfanns tecken som ensamhet och behovet av sällskap och stimulans. Wreder fann 

också att ett antal tecken låg mellan de olika diskurserna, eller tillhörde fler än en av diskurserna, 

vilket enligt diskursteorin kallas för flytande signifikanter. 

Wreder menar att diskursteorin kommer till sin rätt när man börjar lägga ihop flera utsagor, och 

det är först då som tecknens karaktär tydliggörs och man kan se hur artikulationer av utsagorna 

formar diskurser. (Wreder, 2007) 

Ett liknande tillvägagångssätt anammades av Jiveborn (2012) som i sin magisteruppsats inom 

specialpedagogik gjort en diskursanalytisk studie av olika definitioner av begreppet särskilt stöd. 

Hon studerade hur olika grupper av aktörer inom skolväsendet definierar begreppet särskilt stöd 

och undersökte vilka diskurser som går att identifiera kring detta begrepp. Hon fann att samtliga 

respondenters svar kunde delas in i sju olika teman utifrån vilka hon sedan kunde urskilja fem 

olika diskurser. Jiveborn fann även att en diskurs var dominant och att flera diskurser stod i 

konflikt med varandra. 
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Jiveborn (2012) har inspirerats av diskursteori och genomförde sin analys i tre steg. Första steget 

innebar att fokusera aktörernas utsagor genom att söka mönster och kategorier i materialet. Detta 

kallas inom diskursteorin att studera artikulation. Nästa steg handlade om att urskilja diskurser 

utifrån tecknen i utsagorna, det vill säga att gruppera tecken som tillsammans utgjorde ett 

”samtalsämne”. Tredje och sista steget i analysen gick ut på att studera diskursordningen där 

Jiveborn då undersökte diskursernas förekomst hos de olika aktörsgrupperna samt om 

diskurserna var i konflikt eller samverkade med varandra. 

Jiveborn (2012) kunde urskilja sju teman, eller aspekter som hon valde att kalla dem, i utsagorna: 

en tidsaspekt, rumsaspekt, aktörsaspekt, innehållsaspekt, orsaksaspekt, känsloaspekt samt en 

juridisk aspekt. Dessa aspekter förekom i princip i alla aktörsgruppernas utsagor. Några undantag 

var att rumsaspekten ej förekom i gruppen lärare, känsloaspekten fanns inte i gruppen 

specialpedagoger, och i gruppen elever förekom inte den juridiska aspekten.  

Vidare i analysresultatet kunde Jiveborn (2012) uppfatta fem diskurser: en emotionell, en 

pedagogisk, en medicinsk, en juridisk och en kritisk diskurs samt en expertdiskurs. Inte helt 

oväntat fanns den pedagogiska diskursen i samtliga aktörsgrupper. Även den medicinska och 

juridiska diskursen var dominerande i gruppernas svar i att försöka definiera begreppet särskilt 

stöd. 

3.3 Forskningslucka 

Som vi sett ovan i detta avsnitt samt i avsnittet för teoretiska utgångspunkter har tidigare 

forskning berört den mångtydiga aspekten av begreppet CSR. Carroll (1991) och Dahlsrud (2008) 

vars studier vi presenterat är bara några av många som försökt definiera begreppet och utforma 

en tänkbar modell. Forskningen har även rört olika sätt att genomföra en diskursanalys, vilket 

också konstaterats innehålla en mängd olika tillvägagångssätt. En diskursanalys av CSR-rapporter 

har genomförts av Nielsen och Thomsen (2007) på en grupp stora och medelstora danska 

företag. Det vi dock har märkt saknas i forskningen kring området är studier av konceptet CSR 

och framför allt CSR-rapporter i en svensk kontext. Vi har heller inte kunnat hitta någon studie 

som studerat CSR-rapporter från en specifik bransch, och inte heller någon forskning som berör 

just CSR-diskursens utformning inom en specifik bransch. Verboven (2011) betonar som ovan 

nämnt att företag med kritiserade verksamheter har ett särskilt behov av att förmedla en 

ansvarsfull företagsimage, vilket gör industrier med stor miljöpåverkan (till exempel energibolag) 

till intressanta studieobjekt inom fältet för CSR. Vi har inte kunnat finna några studier kring den 

svenska energibranschens konstruktion av CSR, vilket lägger en grund för vår egen studie vars 

syfte presenteras nedan. 
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4 Syfte  

Studiens syfte är att undersöka och illustrera hur konceptet CSR är konstruerat genom diskurser i 

den svenska energibranschens CSR-rapporter. Med mer teoretiska termer kommer vi att med 

hjälp av diskursanalys identifiera olika diskurser kring begreppet CSR. 

4.1 Frågeställningar 

Utifrån vårt syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

- Vilka diskurser går att identifiera kring CSR inom den svenska energibranschens CSR-

rapporter? 

- Hur fungerar dessa diskurser? 
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5 Metod  

Vi har redan presenterat diskursanalys som teoretisk ansats i avsnittet Teoretiska utgångspunkter, 

men som nedan kommer att klargöras är diskursanalys även en undersökningsmetod och ett 

analysverktyg. I detta kapitel kommer vi därför att redogöra för hur vi har gått tillväga när vi har 

satt teorin i praktiken. Det material och urval som har använts i studien kommer att behandlas 

och metodens för- och nackdelar diskuteras. Även etiska reflektioner kring studien presenteras 

nedan. 

Litteraturen menar att diskursanalys inte kan delas upp i teori, datainsamling och påföljande 

analys, utan måste ses som en helhet där vetenskapsteoretiska frågor och empiri behandlas 

integrerat (Börjesson & Palmblad, 2007). Det diskursanalytiska angreppssättet är alltså en 

paketlösning där teori och metod är sammanlänkade. Den teoretiska grunden, som vi beskrivit 

ovan, är en förutsättning för att sedan kunna använda diskursanalysen som undersökningsmetod. 

(Jørgensen & Phillips, 2000)  

Vi har använt tolkning som huvudsaklig forskningsmetod och har därför en forskningsansats 

grundad i den hermeneutiska vetenskapssynen. Vår metod härstammar ur den kvalitativa grenen 

av innehållsanalys, eftersom vi har tolkat innebörden i texter. Den studie vi har genomfört utgörs 

av en diskursanalys av innehållet i svenska energibolags frivilligt utgivna CSR-rapporter. Utifrån 

en egen analysmodell med utgångspunkt i Laclau och Mouffes diskursteori har vi haft för avsikt 

att analysera materialet och identifiera samt illustrera olika diskurser som förekommer i den 

svenska energibranschens CSR-rapportering.  

Eftersom diskurser inte är något konkret och mätbart utan kräver tolkning för att kunna 

identifieras och få betydelse ansåg vi att en kvalitativ metod var det mest lämpliga för att 

undersöka vårt empiriska material och besvara våra frågeställningar. Vad gäller studiens 

avgränsningar har vi inte undersökt vad som ligger bakom att diskurserna i rapporterna ser ut 

som de gör. Undantaget är officiella riktlinjer för rapportering som GRI:s riktlinjer, som vi har 

vägt in som en möjlig extern faktor för rapporternas (och därigenom diskursernas) innehåll. Vi 

har inte haft för avsikt att undersöka hur diskurserna kan påverka lönsamheten för företagen eller 

hur diskursernas utformning påverkar hur rapporterna uppfattas av mottagarna. 

5.1 Material och urval 

Vårt empiriska material bestod av CSR-rapporter från företag inom den svenska energibranschen. 

Med den svenska energibranschen menar vi inte nödvändigtvis energibolag som är grundade i 
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Sverige, men de undersökta företagen har åtminstone en stor del av sin verksamhet här i landet. 

För att begränsa vårt urval ytterligare skulle energibolagen även uppfylla urvalskriterier som att 

vara egenproducenter av energi samt tillhandahålla en svenskspråkig CSR-rapport på sin hemsida.   

Inte alla energibolag i Sverige ger ut CSR-rapporter, vilket var en begränsande faktor för vårt 

urval. Kravet att CSR-rapporten skulle vara skriven på svenska uppstod därför att vi så långt som 

möjligt ville hålla oss inom den svenska kontexten där vi funnit tidigare nämnda forskningslucka. 

Dessutom tror vi att det i engelskaspråkiga CSR-rapporter kan vara svårt att hitta korrekta 

översättningar som motsvarar exakt de begrepp och uttryck som förekommer i svenska CSR-

rapporter.  

I de fall som CSR-arbetet redovisats i företagets årsrapport eller liknande dokument valde vi att 

endast fokusera på det avsnitt som behandlar just CSR, ett avsnitt som ofta kallas 

hållbarhetsredovisning på svenska. Oavsett rapporternas beteckning valde vi att benämna alla 

analysobjekt CSR-rapporter. 

Vi hade från början för avsikt att välja de största energibolagen i Sverige, men på grund av ovan 

nämnda urvalskriterier fick vi göra ett strategiskt urval av rapporter som uppfyllde våra krav. I 

vårt arbete eftersträvades teoretisk mättnad1 och vi motiverar vår urvalsmetod med det. Det 

slutliga urvalet blev de åtta energibolagen Fortum, Gävle Energi, Jämtkraft, Lunds 

Energikoncernen, Norrenergi, Sala-Heby Energi (SHE), Söderenergi och Vattenfall. 

Energibolagen i urvalet varierar i storlek och använder sig av olika energikällor i sin produktion 

(för mer information om varje energibolag, se Bilaga 1). De undersökta rapporterna var 

tillgängliga via företagens respektive hemsidor och representerade den senast utgivna versionen 

från varje företag. Samtliga CSR-rapporter i materialet avser verksamhetsåret 2011. 

I det diskursanalytiska perspektivet finns ingen hierarki bland olika typer av dokument. Alla texter 

som försöker säga något om verkligheten bör hanteras på samma nivå. (Börjesson & Palmblad, 

                                                 

 

 

 

 

1 Teoretisk mättnad innebär att man i en studie kartlagt samtliga relevanta tankekategorier och 
förhållningssätt för det aktuella fenomenet, och inga nya ståndpunkter framträder när man utökar antalet 
analysobjekt. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007) 
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2007) Detta betyder att oavsett energibolagets storlek eller utbredning har dess CSR-rapport 

givits lika stor betydelse i vår analys av förekommande diskurser. 

5.2 Metoddiskussion 

Eftersom det inte finns någon exakt mall eller modell för hur en diskursanalys ska genomföras 

har vi varit tvungna att skapa en egen analysmodell efter bästa förmåga. Enligt Esaiasson et al. 

(2007) bör man då vända sig till tidigare forskning och se vilka tillvägagångssätt som nyttjats i 

redan gjorda studier. Detta har vi tagit fasta på och vi har i hög grad inspirerats av tidigare 

forskningsinsatser i utförandet av vår analys. 

Wreder (2005) menar att de som utför en diskursanalys både analyserar diskurser som ”finns” 

men även själva skapar diskurser genom att bestämma vad som ska innefattas och vad som ska 

utelämnas i analysen. Därför är det viktigt att så långt som möjligt tydliggöra sitt tillvägagångssätt 

i urval och tolkning. Även Jiveborn (2012) betonar vikten av genomskinlighet i kvalitativa 

undersökningar. Vi har strävat efter att hålla vår tolkningsprocess tydlig för läsaren, för att på så 

sätt öka validiteten och göra vår studie möjlig att upprepa, och vår analysmodell tillgänglig för 

användning på annat material. För att även undvika osystematiska fel har vi omsorgsfullt gått 

igenom materialet upprepade gånger, för att inte missa eller feltolka tecken och antydningar till 

diskurser. Detta anser vi höjer kvaliteten på vår undersökning och gör den trovärdig. 

Vi har försökt att uppfylla intersubjektivitet så långt det är möjligt genom att tydligt redovisa vårt 

tillvägagångssätt och de använda analysverktygen. Genom att ta stöd i tidigare forskning och 

teoretiska begrepp har vi försäkrat oss om att vårt tillvägagångssätt är vetenskapligt korrekt och 

en lämplig operationalisering. Med den diskursanalytiska modell vi skapat har vi eftersträvat att 

uppfylla kravet på ett forskaroberoende analysinstrument och genomskinlighet. Eftersom 

diskursanalys är beroende av tolkning kan vi dock inte undkomma att vi förhåller oss till 

diskurserna utifrån tidigare erfarenheter. Då det undersökta konceptet betraktas som ett socialt 

konstruerat fenomen är det mycket möjligt, till och med troligt, att en forskare i en annan tid eller 

del av världen skulle tolka materialet på ett annorlunda sätt. Enligt det socialkonstruktionistiska 

perspektivet måste vi förstå att vårt sätt att uppfatta detta inte är bättre eller mer rätt än något 

annat sätt (Burr, 1995). Vi tror ändå att vår redovisning av tillvägagångssättet för undersökningen 

gör det möjligt att vid en upprepning av studien nå samma eller liknande resultat. 

Vårt material hade kunnat utsättas för en kvantitativ innehållsanalys, där man räknat 

förekommande ord och teman. Men då vi inte var ute efter att mäta frekvens, utan ville komma 

åt diskurser och hur dessa fungerar så var den kvantitativa metoden inte lämplig för oss. Vårt 
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syfte krävde ett kvalitativt angreppssätt. Vi hade kunnat göra någon annan typ av kvalitativ 

textanalys eller en diskursanalys över fler saker än bara de skriva rapporterna. För att ta några 

exempel hade vi i vår diskursanalys kunnat inkludera intervjuer med berörda företag eller 

relevanta texter från hemsidan eller branschtidningar. 

5.2.1 Generaliserbarhet 

Vi anser att vårt urval på grund av sin variation är ett typiskt material som är representativt för 

CSR-rapporter för Sveriges energibolag och har därför god grund för att anta att vårt resultat går 

att generalisera för den svenska energibranschen i stort. De valda studieobjekten utgör typiska fall 

som inte skiljer sig systematiskt från andra fall i populationen. De undersökta energibolagen är 

alltså inte säregna på något sätt utan representerar branschen på ett allmängiltigt sätt. Med ett 

urval bestående av åtta energibolag har vi undersökt en stor del av den totala populationen, en 

population som dessutom är relativt homogen. Möjligheten att generalisera resultatet bedöms 

därför vara stor. 

5.3 Etiska reflektioner 

Vad gäller etiska reflektioner kring vår studie har vi inte haft för avsikt att kritisera de undersökta 

energibolagen. Vi har heller inte haft för avsikt att hänga ut varken något företag eller någon 

enskild person. Då dokumenten som ingår i vårt material är offentligt publicerade och finns 

tillgängliga för allmänheten har vi inte bedömt det nödvändigt att kontakta företagen för att fråga 

om vi får göra en diskursanalys av deras respektive CSR-rapporter. 

5.4 Vår analysmodell i praktiken 

Som tidigare nämnt finns det inga särskilda mallar för hur en diskursanalys ska gå till, därför har 

vi hämtat inspiration från tidigare forskning som genomfört diskursanalyser för att utveckla en 

egen modell, och nedan presenteras hur vi har tillämpat denna modell i praktiken. 

5.4.1 Artikulation och teman 

Likt Jiveborn (2012) och flera andra (se exempelvis Wreder, 2005; Nielsen & Thomsen, 2007) har 

vi genomfört vår analys i flera olika steg. Vi började med att göra en typ av kvalitativ 

innehållsanalys där vi försökte urskilja förekommande tecken och kategorier i vårt material. Som 

teoretisk utgångspunkt i analysen utgick vi från Dahlsruds (2008) fem dimensioner av CSR och 

Carrolls (1991) pyramidmodell. Samtidigt var vi öppna för andra förekommande tecken som inte 

gick att placera inom någon av dessa kategorier. Med hjälp av överstrykningspennor i olika färger, 

där vi lät en färg symbolisera varje kategori, gick vi igenom materialet och markerade 

sammanhängande tecken i våra rapporter. De olika färgerna underlättade då att få en överblick av 
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förekommande grupper av tecken i varje rapport i undersökningsmaterialet. Arbetet vi här 

genomförde med att koppla samman tecken i olika kategorier är processen som med 

diskursteoretiska termer kallas artikulation. 

Under arbetets gång valde vi att bryta ned kategorierna i mer specifika delar, och vi fann även nya 

kategorier som inte motsvarade någon av de ursprungliga från modellerna av Dahlsrud (2008) 

och Carroll (1991). I vårt fortsatta arbete med att studera artikulation valde vi sedan att gå igenom 

materialet en gång till varpå vi gjorde en tankekarta över varje CSR-rapport. Detta för att 

ytterligare tydliggöra centrala tecken och kategorier vi funnit i materialet samt försöka bilda 

övergripande teman.  

Tankekartornas innehåll markerades även det i de färger vi valt att låta symbolisera varje kategori. 

Kartorna kunde då på ett annat sätt än textrapporterna läggas ut bredvid varandra för att snabbt 

ge en överblick av vilka övergripande teman som förekom genom alla rapporter tillsammans. 

Dessa teman sammanställdes i en tabell, där vi slagit ihop eller delat upp mindre kategorier i de 

större temana. I processen förenades också teman som vi ansåg ha liknande centrala tecken eller 

som var svåra att skilja åt. Tabellen presenterade varje energibolag i en kolumn för sig, och för 

varje tema skrev vi ned utmärkande tecken inom just det temat i respektive CSR-rapport. 

Detta första steg i analysprocessen kan enligt Wreder (2005) kallas att tematisera eller koda 

materialet. 

5.4.2 Identifiera diskurser 

Nästa steg i analysen var att urskilja diskurser i undersökningsmaterialet. För att genomföra detta 

steg hämtade vi inspiration från Nielsens och Thomsens (2007) studie där de identifierade en 

huvuddiskurs för varje företag för att därefter urskilja ett antal diskurser som gällde för hela 

materialet. Från att ha brutit ner materialet i små delar tog vi nu ett steg tillbaka och studerade 

och tolkade varje rapports helhet. 

Vid urskiljandet av huvuddiskurser för varje företag utgick vi från de teman som vi funnit i 

analysens första steg. I detta steg var det nu dags att gå tillbaka till materialet ännu en gång och 

ställa oss de frågor som vi satt upp i vår diskurteoretiska analysmodell: Vilka tecken har en 

priviligierad status (nodalpunkter) och hur är de definierade i relation till andra tecken inom 

diskursen? Vilka tecken är objekt för kamp om mening mellan konkurrerande diskurser (flytande 

signifikanter)? Genom att lokalisera nodalpunkter, eventuella flytande signifikanter och andra 

viktiga tecken i varje rapport kunde vi sedan bilda en huvuddiskurs för varje rapport och företag.  
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I denna process började vi med att ange vilket geografiskt fokus och kontext respektive företag 

hade samt deras huvudansvar och mission som kommunicerades i rapporterna. Detta bedömde 

vi som två bakgrundsfaktorer som spelade in vid skapandet av huvuddiskursen i varje rapport. En 

tredje bakgrundsfaktor var om CSR-rapporterna var utformade efter GRI:s riktlinjer för CSR-

rapportering. 

Sista steget i vår diskursanalys syftade till att finna ett antal diskurser som skulle gälla för alla 

CSR-rapporter. Steget genomfördes genom att studera huvuddiskursernas möjliga tillhörighet i 

någon än mer övergripande diskurs. Våra åtta undersökta CSR-rapporter hade varsin 

huvuddiskurs och dessa vägde vi nu samman i ett försök att finna en eller flera diskurser som 

gällde för hela den svenska energibranschens CSR-rapporter. I denna process studerade vi varje 

huvuddiskurs för sig och kombinerade sedan dessa på olika sätt tills vi fann tre grupper av 

diskurser i vilka det förekom en inbördes relation diskurserna emellan. Dessa grupper studerades 

och samtolkades sedan ännu en gång innan vi kunde fastställa tre övergripande diskurser utifrån 

dessa grupper.  

Detta sista steg var i hög grad beroende av de tidigare stegen i analysen, då upprepad genomgång 

av materialet var nödvändig för att kunna slutföra analysen och identifiera övergripande 

diskurser. Vi kunde också med hjälp av varje steg få en uppfattning om hur diskurserna fungerade 

och hur de bildas.
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6 Resultatredovisning 

Nedan presenteras resultatet av vår diskursanalys. Avsnittet är indelat efter de olika stegen i vår 

analysmetod där vi först presenterar resultatet av vår version av en kvalitativ innehållsanalys 

under rubriken Tematisering, och sedan följer resultatet från den mer djupgående och tolkande 

analysen där diskurser har urskilts. Denna andra del av analysen presenteras under rubriken 

Diskurser som framträder. 

6.1 Tematisering 

Vår process med att studera artikulation och teman, som beskrivs utförligt i metodavsnittet, 

utmynnade först i en tankekarta över innehållet i varje energibolags respektive CSR-rapport. 

Detta kan sägas vara den första delen av vårt resultat, och bildandet av kategorier är en första 

grund till de diskurser som vi sedan skulle identifiera. Ett exempel på en sådan tankekarta 

presenteras här nedan. 

 

Figur 2. Exempel på tankekarta (Fortums CSR-rapport) 
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Figur 2 visar tankekartan över Fortums CSR-rapport. Som vi kan se i Figur 2 var framträdande 

kategorier i Fortums rapport miljö, framtiden, samhälle, socialt ansvar, medarbetare, kunder, externa 

faktorer och ekonomi. Kring dessa kategorier har vi länkat tecken, vilket i detta fall är ord, meningar 

eller korta citat. Strecken som länkar tecknen till kategorierna symboliserar artikulationen.  

Flera kategorier – samhälle och socialt ansvar respektive medarbetare och kunder – har samma färg. 

Detta beror på att vi ansåg att de hörde ihop eller var svåra att helt skilja åt. Medarbetare och kunder 

har gemensamt att de båda är intressentgrupper och vad gäller socialt ansvar var det en kategori 

som var svår att helt skilja från kategorin samhälle. Vi kan i Figur 2 också se att tecknet 

”miljöfond” är länkat till både kategorin miljö och kategorin samhälle. Likaså är tecknet ”forskning 

& utveckling” representerat i både kategorin miljö och kategorin framtiden. Detta visar på att vissa 

tecken kunde placeras i flera kategorier, eller hade en tydlig koppling till fler än en kategori. 

På samma sätt som vi här exemplifierat bearbetades varje rapport innan vi sedan sammanställde 

en tabell över alla teman som återfanns i de olika rapporterna. Denna tabell presenteras på nästa 

sida i Tabell 1. 



25 
 

Tabell 1. Utdrag ut tabellen Teman i CSR-rapporterna (för fullständig tabell, se Bilaga 2)

Tema Fortum 
Gävle 

Energi 
Jämtkraft 

Lunds 

Energikonce

rnen 

Norrenergi SHE Söderenergi Vattenfall 

Miljö ”Mot en framtid 
med låga 
utsläpp” 
”Effektiv 
resursanvänd-
ning” 

”All försäljning 
av el är 
ursprungsmärkt 
och produceras 
med enbart för-
nybara källor” 

”Lång tradition 
av vatten som 
kraftkälla” 
”Motverka 
klimatföränd-
ringar en av 
viktigaste 
frågor”  

”Klimat-
påverkan ska 
minska 
kontinuerligt i 
alla delar av 
verksamheten” 
”Omställning 
från fossila till 
förnybara 
energikällor” 

”Miljömärkt 
värme”  
”Våra tjänster 
bidrar till 
minskad miljö-
påverkan”  

”Inriktning mot 
energieffektivise
ring och att 
hitta fler lokala 
förnybara 
energikällor” 

”Utnyttja lokala 
returbränslen 
som ej går att 
återvinna” 
”Omställning 
från kol till 
biobränslen” 

”Använder 
bästa tillgängliga 
alternativet” 
”Utsläppen 
förväntas öka 
ytterligare innan 
de börjar 
minska” 

Samhälle ”Stödjer 
samhället 
genom att betala 
ut ersättning till 
finansiärer, 
betala skatt, 
stödja aktiviteter 
för allmänheten 
och att anställa 
människor” 

”Jobbar aktivt 
med samverkan, 
utveckling och 
attraktionskraft 
för att fylla 
Gävle-regionen 
med förnybar 
energi” ”Bidra 
till en bättre 
vardag för 
företag och 
privatpersoner” 

”Drivkraft för 
regionen” 
”Skapa förut-
sättningar att 
leva och verka i 
regionen” 

”Strävar efter 
god relation 
med det lokala 
samhället” 

”Överskott som 
verksamheten 
genererar går 
tillbaka till 
ägarkommunern
a och bidrar till 
samhällsnyttan” 

”Stark lokal 
förankring” 
”Aktiva i 
samhällsutveckli
ngen i det lokala 
perspektivet” 

”Anläggning på 
avstånd till 
omgivande 
bebyggelse” 

”Hänsyn till 
ursprungsbefolk
ningar vid inköp 
av material” 

Filantropi & 

sponsring 

”Donerar 
pengar till 
universitet” 
”Sponsrar 
projektet Ett 
rent Östersjön” 

”Samverkan 
med Högskolan 
i Gävle” 
”Stipendium till 
gymnasieelever” 

”Sponsring ska 
ge marknads-
föringseffekt” 
”Sponsrar 
föreningar inom 
idrott, kultur 
och samhälle” 

 
 

---- 

”Finansiellt och 
kunskapsmäs-
sigt stöd till 
utbildning och 
idrottsförenin-
gar” 

”Drivande 
intressent till 
industrigymnasi
ums etablering” 
”Ambassadörs-
föreningar får 
årlig ersättning”  

”Sponsrar idrott 
i regionen och 
aktiviteter för 
barn” ”Stödjer 
Världsnatur-
fonden och 
Naturskydds-
föreningen” 

”Hemsida om 
hur man sparar 
el, anpassad för 
skolbarn i 
Nederländerna” 
”Egna 
yrkesutbildninga
r för lärlingar” 



26 
 

I Tabell 1 listar vi de teman som kunde urskiljas i vårt material per företag. Temana skapades 

genom sammanslagning och uppdelning av de olika kategorier som kartlagts i de tankekartor som 

beskrivits ovan. Som exempel blev kategorin framtiden från Fortums tankekarta (se Figur 1) 

sammanslagen med kategorier som forskning eller ny teknik från andra tankekartor och utgjorde 

tillsammans temat Forskning, teknik & utveckling i vår tabell (se Bilaga 2).  

För varje företag anger vi i Tabell 1 centrala tecken inom varje tema. De centrala tecknen 

representerar hur vi tolkar att företaget ser på sitt ansvar och arbete inom varje tema. Till exempel 

har vi valt ut ”Lång tradition av vatten som kraftkälla” och ”Motverka klimatförändringar en av 

viktigaste frågor” som centrala tecken för Jämtkraft inom temat miljö. Detta på grund av att 

Jämtkraft genomgående i sin rapport betonar sin långa historia inom vattenkraft vilken de även 

framhåller som en miljövänlig energikälla, och detta anser vi därför vara centralt inom deras 

miljösyn. För att ytterligare exemplifiera tematiseringen kan vi i Tabell 1 se att vi inom temat 

samhälle i CSR-rapporten för SHE tagit ut tecken som ”Stark lokal förankring” och ”Aktiva i 

samhällsutvecklingen i det lokala perspektivet”. SHE har bolagets koppling till ägarkommunerna 

Sala och Heby som mycket tydligt fokus i hela sin rapport. 

De centrala tecknen är alltså åsikter och synsätt som genomsyrar hela rapporten inom varje tema. 

Detta steg i analysen förde oss ytterligare närmare vår identifikation av olika diskurser i materialet 

och gav vidare kunskap om diskursernas funktion. Nedan presenteras resultatet av analysens 

nästa steg där vi gick djupare i vår tolkning för att förstå de underliggande budskap som 

tillsammans bildade diskurser. 

6.2 Diskurser som framträder 

Detta steg i analysen gick ut på att urskilja diskurser i undersökningsmaterialet. Som nämnt i 

metodkapitlet inledde vi denna process med att identifierade en huvuddiskurs för varje företags 

rapport. 

Vad gäller geografiskt fokus kunde vi urskilja att de olika CSR-rapporterna förmedlade antingen 

ett lokalt, regionalt eller internationellt fokus. Detta kunde vi se påverkades i hög grad av i vilken 

kontext företagen är verksamma. De minsta energibolagen i vårt material hade ett tydligt lokalt 

fokus, medan de stora energibolagen med verksamhet även utanför Sveriges gränser 

kommunicerade ett internationellt fokus även i sin svenska rapport. Att sedan tolka 

kommunikationen om vilket huvudansvar och mission som förmedlades i varje CSR-rapport 

utgjorde stora delar av grunden till huvuddiskurserna. De åtta huvuddiskurser som identifierades 

finns presenterade i Tabell 2 och förklaras härnäst.  



27 
 

Tabell 2. Grundläggande faktorer och huvuddiskurser per CSR-rapport 

Företag Riktlinjer  

Geografiskt 

fokus/ 

kontext 

Huvudansvar/ 

mission 
Huvuddiskurs 

Fortum - Internationellt 
fokus – En av 
största i Sverige. 
Verksam i 
Norden, 
Ryssland, Polen 
och Baltikum  

Utveckling av 
befintlig 
verksamhet och 
utökad 
produktion av 
miljövänlig 
energi 

Hållbar 
utvecklings-
diskurs 

Gävle Energi - Lokalt fokus – 
ägarkommunen 
med 
kringliggande 
region 

Föda framgång 
för 
Gävleregionen, 
kunder, ägare, 
medarbetare och 
partners 

Framgångs-
diskurs 

Jämtkraft GRI nivå B  
 

Regionalt fokus 
– Jämtland och 
övriga Sverige 

Att vara en 
drivkraft i 
regionen och ta 
ansvar för sin 
miljöpåverkan 

Samhälls- och 
miljömässigt 
ansvarsfull 
diskurs 

Lunds Energi-

koncernen 
GRI nivå B+ 
(externt intygat) 
 

Lokalt fokus – 
ägarkommun-
erna 

Säker 
energitillgång för 
ägarkommuner 
 

Förändring & 
utvecklings-
diskurs 

Norrenergi GRI nivå C 
 

Lokalt fokus – 
ägarkommun-
erna  

Trygg 
energitillgång i 
samhället, med 
minimal 
miljöpåverkan 

Individorienterad 
intressentdiskurs 

SHE GRI nivå B 
 

Lokalt fokus Att bidra till 
ägarkommuner-
nas miljöarbete, 
energitillgång 
och 
arbetsmöjligheter 

Samarbets-
inriktad 
samhällsdiskurs 

Söderenergi - Lokalt fokus – 
ägarkommun-
erna med 
kringliggande 
regioner 

Producera energi 
med god 
konkurrenskraft 
och ekonomiskt 
rimlig 
miljöhänsyn 

Lönsamhets-
diskurs 

Vattenfall GRI Internationellt 
fokus – Ledande 
i Europa 

Säker drift och 
ekonomisk vinst 

Vinst & 
expansions-
diskurs 
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6.2.1 Huvuddiskurser per CSR-rapport 

I Fortums CSR-rapport urskilde vi en hållbar utvecklingsdiskurs. Denna diskurs bildades då vi 

tolkade att det centrala i rapporten var att utveckla verksamheten och produktionen av 

miljövänlig energi. En strävan efter att gå framåt i den tekniska utvecklingen med miljön i fokus. 

På så vis kunde vi lokalisera nodalpunkter som ”forskning och utveckling” och ”låga 

koldioxidutsläpp” som tillsammans med omgivande tecken bildade en diskurs om hållbar 

utveckling.   

Diskursen vi fann i Gävle Energis CSR-rapport var en framgångsdiskurs. Genom hela rapporten 

framhävdes utveckling inom många områden och positiva tankar kring framtiden. I CSR-

rapporten undveks negativa termer och eventuella bakslag, och de förmedlade en känsla av att det 

går bra och det går framåt för Gävle Energi. Centrala tecken som alltså utgör nodalpunkter i 

denna diskurs är till exempel ”utveckling” och ”framtiden” som ordnar tecknen som berör en 

positiv framtidsutsikt. 

Samhälls- och miljömässigt ansvarfull diskurs har vi valt att benämna diskursen som identifierades i 

Jämtkrafts CSR-rapport. Som går att utläsa i Tabell 2 tolkade vi att det underliggande budskapet i 

Jämtkrafts rapport var att vara en drivkraft i regionen. Jämtkraft förmedlade att de har ett ansvar 

för både miljön och för glesbygden där de verkar. De vill underlätta för boende i regionen genom 

att bidra med energitillgång och kommunikationsmöjligheter. Centrala tecken och nodalpunkter i 

Jämtkrafts ansvarsfulla diskurs är bland annat ”ansvar”, ”lokal förankring”, ”förnybara 

energikällor” och ”hållbarhet”.  

Lunds Energikoncernen förmedlade i sin CSR-rapport en förändring & utvecklingsdiskurs. Exempel 

på nodalpunkter vi identifierade i denna diskurs är ”långsiktighet”, ”omställning” och 

”förbättring”, då CSR-rapporten fokuserade mycket på den omställning från fossila bränslen till 

förnybara energikällor som Lunds Energikoncernen just nu genomgår. I CSR-rapporten 

betonades även utveckling i kommunikationsarbetet och ett förbättrat jämställdhetsarbete, vilket 

gjorde fokusen på förändring och utveckling tydlig.  

I Norrenergis CSR-rapport identifierade vi en individorienterad intressentdiskurs som baserades på det 

underliggande buskapet om att tillhandahålla en trygg energitillgång i samhället med mininmal 

påverkan på miljön. Invånare, kunder och medarbetare ses som enskilda individer där deras hälsa 

och välmående står i fokus. Nodalpunkter i denna diskurs är således ”medarbetardialog”, 

”delaktighet” och ”kundnöjdhet”, för att ta några exempel.  
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En samarbetsinriktad samhällsdiskurs var vad vi uttolkade i SHE:s CSR-rapport. Denna diskurs 

utmärkte sig eftersom SHE hade ett mycket tydligt fokus på sina två ägarkommuner i rapporten, 

och energibolagets samarbete med dessa inom en mängd olika områden framhävdes. Vi kunde 

också uttyda att SHE var mycket måna om att samarbeta med sina kunder inom bland annat 

energieffektivisering, och även när arbetsmiljö omtalades var samarbete ett genomgående, om än 

outtalat, tema. Energibolagets lokala förankring märktes genom en kommunicerad vilja att 

förbättra omständigheterna för ägarkommunerna på flera sätt, vilket utmynnade i vår tolkning av 

rapportens huvuddiskurs som en samarbetsinriktad samhällsdiskurs. ”Samhällsutveckling”, 

”kundrelationer” och ”lokal partner” är exempel på nodalpunkter i denna diskurs. 

I CSR-rapporten för Söderenergi kunde vi identifiera en diskurs vi har valt att benämna 

lönsamhetsdiskurs. Denna diskurs uppkom då vi tolkade att huvudansvaret i denna CSR-rapport var 

att framställa konkurrenskraftig energi som är miljövänlig så länge det är rimligt ur en ekonomisk 

synpunkt. Trots att det finns en strävan mot att minska verksamhetens miljöpåverkan så har 

ekonomisk vinning en högre prioritet än miljöhänsyn. Tecken som ”låga produktionskostnader”, 

”finansiell säkerhet” och ”nyttja returbränslen” är centrala för denna diskurs och utgör dess 

nodalpunkter. 

Slutligen kunde vi i Vattenfalls CSR-rapport identifiera en vinst & expansionsdiskurs där vi tolkade 

att arbetet med CSR handlar om att öka vinsten och expandera verksamheten samt att 

tillhandahålla en säker elleverans till sina kunder. Utifrån CSR-rapporten gör vi tolkningen att 

bolaget främst är intresserade av ekonomisk vinning och sätter sitt ansvar gentemot miljö och 

samhälle i andra hand. ”Generera vinst”, ”teknikutveckling och innovation”, ”investering” och 

”utbyggnad” är nodalpunkter som bildar denna diskurs. 

I arbetet med att identifiera diskurser och tillhörande nodalpunkter kunde vi också finna ett antal 

flytande signifikanter, det vill säga tecken som är mångtydiga men ändå centrala i en eller flera 

diskurser. ”Utveckling” är ett exempel på en flytande signifikant som förekommer i flera av 

diskurserna. I vissa fall är ”utveckling” starkt kopplat till utveckling av teknik och i andra fall 

utveckling av samhället. I diskurser som Fortums huvuddiskurs hållbar utveckling och SHE:s 

samarbetsinriktad samhällsdiskurs, är ”utveckling” en nodalpunkt, men i andra diskurser kan det även 

förekomma som ett tecken ordnat kring en annan nodalpunkt. Detta kan exemplifieras med 

Jämtkrafts samhälls- och miljömässigt ansvarsfull diskurs där ”utveckling” är ett potentiellt tecken kring 

nodalpunkten ”hållbarhet”. 
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En annan flytande signifikant som vi fann var ”kundrelationer” som dels är en nodalpunkt i 

SHE:s samarbetsinriktad samhällsdiskurs och dels ett möjligt tecken kring nodalpunkten 

”kundnöjdhet” i Norrenergis individorienterad intressentdiskurs. För att uppnå kundnöjdhet är det 

viktigt att ha en relation till kunderna, vilket gör artikulationen (kopplingen) tydlig mellan 

nodalpunkten och tecknet. 

6.2.2 Övergripande diskurser för hela materialet 

Utifrån resultatet av analysens tidigare steg urskilde vi nu övergripande diskurser. Genom att 

kombinera de åtta huvuddiskurser vi beskrivit ovan på olika sätt fann vi att de korrelerade i tre 

grupper.  

I en av grupperna placerade vi följande diskurser: samhälls- och miljömässigt ansvarsfull diskursen, 

samarbetsinriktad samhällsdiskursen och individorienterad intressentdiskursen. Dessa tre diskurser 

representerade en inställning om ett ansvar gentemot intressenter som inte enbart är intresserade 

av ekonomisk utdelning. I denna diskurs betonas samhället och individer som intressenter, parter 

som önskar att företaget utöver sitt ekonomiska ansvar även tar ett ansvar för miljö, 

samhällsutveckling och sina intressenters åsikter. Denna diskurs benämner vi ”ansvarsdiskurs”. 

Diskurserna i nästa grupp hade gemensamt att de fokuserade på ekonomisk vinning. I denna 

grupp hamnade lönsamhetsdiskursen och vinst & expansionsdiskursen. Denna övergripande diskurs 

som kort och gott kallas ”ekonomisk diskurs” är tydligt inriktad på lönsamhet och en 

vinstdrivande och vinstökande verksamhet. 

Den sista gruppen av diskurser innehåller hållbar utvecklingsdiskursen, förändring & utvecklingsdiskursen 

och framgångsdiskursen. Denna grupp av diskurser tolkar vi som placerad någonstans mitt emellan 

de två övriga grupperna. Vi benämner den ”utvecklingsdiskurs” och finner att den fokuserar på 

att utveckla företagets verksamhet på en mängd olika sätt. Inom denna diskurs förekommer 

frågor om förbättring av kommunikation med intressenterna; omställning från fossila till 

förnybara bränslen; utveckling av teknik, miljöarbete och produktion, och så vidare. Denna 

diskurs fokuserar på förbättring som både gynnar samhället och företaget (inklusive dess 

ekonomi) och har därför en position mellan de båda andra diskurserna. 
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7 Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras resultatet av vår studie och jämförs med teori och tidigare forskning. Vi 

reflekterar även över CSR som ett socialt konstruerat fenomen utifrån vårt resultat. 

De tre diskurserna vi funnit genom vår diskursanalys är en ansvarsdiskurs, en ekonomisk diskurs 

och en utvecklingsdiskurs. Vi har som nämnt tidigare inte haft för avsikt att undersöka vad som 

ligger bakom dessa diskurser mer än utifrån de faktorer vi kan uttyda i CSR-rapporterna. I Tabell 

2 presenterade vi tre möjliga bakgrundsfaktorer: om företaget utgått från några officiella riktlinjer 

vid utformandet av sin CSR-rapport, företagets geografiska fokus och det huvudansvar eller 

mission vi tolkade att företaget hade. 

Vad gäller bakgrundsfaktorn riktlinjer valde vi att bara koncentrera oss på regelverket utgivet av 

GRI (Global Reporting Initiative), eftersom dessa riktlinjer är de mest använda för CSR-

rapportering. Denna bakgrundsfaktor gavs inte störst betydelse när vi uttolkade de olika 

diskurserna, men vi har ändå vägt in den i vår tabell eftersom vi är medvetna om att riktlinjer som 

dessa troligtvis har påverkat vad energibolagen väljer att redovisa i sina CSR-rapporter. Eftersom 

riktlinjerna innehåller rekommendationer kring vad som bör finnas med i rapporten kan de också 

har påverkat hur stor vikt företagen valt att lägga på olika ämnen i sin rapportering vilket i sin tur 

kan ha påverkat de diskurser vi funnit. 

Bakgrundsfaktorn geografiskt fokus gavs något större vikt än ovan nämnda riktlinjer då vi 

formade huvuddiskursen för varje CSR-rapport. Som nämnt i resultatet fann vi, föga förvånande, 

att det geografiska fokuset hade en nära koppling till företagets storlek och verksamhetsområde. 

De små, lokala energibolagen visade sig också koncentrera sig främst på sin lokala 

hemmamarknad. Det var tydligt att de ansåg att deras ansvar i första hand berörde närområdet. 

De största energibolagen i vår undersökning, Fortum och Vattenfall, hade däremot ett 

internationellt fokus, vilket inte heller förvånade eftersom de har verksamheter även utanför 

Sveriges gränser. Man märkte dock tydligt att dessa bolag stod längre ifrån sina kunder än de 

mindre energibolagen med ett lokalt eller regionalt fokus. Kanske hade de haft nytta av att i sin 

svenska rapport förhålla sig mer till den inhemska marknaden, och bemöta sina kunders behov på 

en närmare nivå. 

En annan tänkbar bakgrundsfaktor som kan ha påverkat de övergripande diskursernas struktur är 

den ständigt pågående och högaktuella miljödebatten som vi berörde i inledningen. Eftersom 

konsumenter i allt större utsträckning ställer krav på ansvarsfullhet från företagen har det blivit 
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nödvändigt att som företag profilera sig inom miljö och socialt ansvar för att överleva på 

marknaden. Även om CSR-rapportering officiellt är ett frivilligt åtagande kan trycket från 

marknaden ändå upplevas som ett tvång, vilket leder till satsningar som drivs av trenden snarare 

än av ett genuint engagemang. 

7.1.1 Resultat gentemot teori 

Om vi nu jämför vårt resultat med tidigare forskning om hur CSR är definierat och vad det 

inbegriper (Carrolls pyramidmodell över CSR och Dahlsruds fem dimensioner av CSR) kan vi se 

både likheter och skillnader. I Carrolls pyramidmodell ingår det ekonomiska, etiska, juridiska och 

filantropiska ansvaret. Det ekonomiska ansvaret kan kopplas ihop med vår ekonomiska diskurs, 

och det etiska samt filantropiska ansvaret kan knytas an med vår diskurs om ansvar gentemot 

samhälle, miljö och intressenter. Vad gäller det juridiska ansvaret är det inte särskilt framträdande 

i någon av de funna diskurserna. Det är möjligt att en ”juridisk diskurs” snarare förekommer i ett 

företags årsrapport än i en CSR-rapport.  

Om vi utgår från att våra tre diskurser utgör CSR-diskursen för den svenska energibranschen, 

saknar vi i Carrolls pyramidmodell ett ansvar gentemot miljön. Även om miljö implicit kan ses 

som en del i till exempel det etiska ansvaret, bör det kanske explicit ingå i modellen för att ge en 

mer korrekt bild av vad CSR faktiskt handlar om, i synnerhet med tanke på den aktuella 

miljödebatten. Samtidigt är vi medvetna om att Carrolls pyramidmodell är drygt 20 år gammal 

och att miljöaspekten inte ingick i de tidiga definitionerna av CSR.  

Med Dahlsruds fem dimensioner av CSR (miljödimensionen, den sociala dimensionen, den 

ekonomiska dimensionen, intressentdimensionen och frivillighetsdimensionen) finner vi flera 

likheter med våra tre uttolkade diskurser. Med miljödimensionen, den sociala dimensionen, 

intressentdimensionen och frivillighetsdimensionen kan vi dra paralleller till ansvarsdiskursen, 

medan den ekonomiska dimensionen tämligen logiskt kan kopplas till den ekonomiska diskursen. 

Dahlsruds modell över CSR kan då sägas stämma bra överens med våra funna diskurser. 

Även om vi inte funnit någon given koppling från denna modell till utvecklingsdiskursen berör 

ändå diskursen samtliga dimensioner på ett eller annat viss. Pratar man till exempel om en 

utveckling av kommunikationen med intressenterna finner vi en knutpunkt med 

intressentdimensionen, och pratar man om en utveckling från fossila till förnybara bränslen finns 

en koppling till miljödimensionen. 
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7.1.2 Resultat gentemot tidigare forskning 

Nielsen och Thomsen (2007), vars studie vi presenterat i tidigare forskning, kom i sin 

diskursanalys av danska företags CSR-rapporter fram till att det fanns två övergripande diskurser: 

en offentlig diskurs om samhällsansvar och en företagsdiskurs om vinstmaximering. Vid en 

jämförelse med vår egen studie kan vi se att den pekar mot ett liknande resultat. Vår 

ansvarsdiskurs kan sägas motsvara Nielsen och Thomsens offentliga diskurs om samhällsansvar 

och vår ekonomiska diskurs stämmer i hög grad överens med deras företagsdiskurs om 

vinstmaximering.  

I vår studie fann vi dock en tredje övergripande diskurs: utvecklingsdiskursen. Vi fann att flera av 

de undersökta rapporterna lade stort fokus vid både pågående och kommande utveckling, 

förbättring och förändring av deras verksamhet och arbete. Som nämnt i resultatet förekom inom 

denna diskurs både frågor om utveckling eller förbättring av intressentrelationer och utveckling 

av produktionen eller andra vinstökande områden. På så sätt skulle man därför möjligtvis kunna 

dela upp denna diskurs i Nielsen och Thomsens två övergripande diskurser, och hävda att vi 

kommit fram till samma resultat. Men enligt vår tolkning var alltså utvecklingsdiskursen 

tillräckligt framträdande för att utgöra en egen diskurs. Vi vill däremot hävda att diskurserna inte 

är ömsesidigt uteslutande, eller att det enbart förekommer en av våra funna diskurser i varje 

undersökt CSR-rapport. De övergripande diskurserna vi funnit bör istället ses som komplement 

till varandra, på så sätt att de alla krävs för att täcka in hela begreppet CSR i vårt undersökta 

material. 

Då vi har undersökt en specifik bransch i Sverige och Nielsen och Thomsen undersökt stora och 

medelstora danska företag från olika branscher är det svårt att säga vad skillnaderna i våra resultat 

beror på. De kan bero på att en dansk och en svensk kontext skiljer sig åt, eller att variationerna i 

verksamhetsområde påverkar CSR-rapporteringen, men det kan lika gärna röra sig om en 

tolkningsfråga. Då likheterna våra resultat emellan får anses större än skillnaderna kan vi ändå 

anta att CSR-begreppet har en liknande innebörd i Sverige och Danmark. 

7.1.3. CSR som en social konstruktion 

Utifrån analysen kan vi konstatera att vi ser antydningar om att CSR är ett socialt konstruerat 

fenomen. Genom vårt kritiskt granskande förhållningssätt har vi kunnat se att det engagemang 

som företagen påstår sig ha i samhället och för miljön i många fall grundas i företagens egna 

intressen, och då främst ekonomiska sådana. I till exempel Söderenergis CSR-rapport uppfattades 

vid en första läsning ett miljöengagemang med satsningar på en omställning från kol till 

biobränslen och en investering i lokala returbränslen. Men efter en djupare diskursanalys 
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framträdde istället att den ekonomiska avkastningen var av större betydelse än miljöhänsyn i 

Söderenergis CSR-arbete, och vi fann att en lönsamhetsdiskurs präglade rapporten. På ett 

liknande sätt upplevdes först Vattenfalls CSR-arbete som drivet av ett genuint engagemang för 

kundernas behov då de i rapporten betonade vikten av att erbjuda sina kunder leveranssäkerhet 

och en trygg eltillgång. Men vid en djupare granskning och tolkning av texten fick vi upp ögonen 

för det ekonomiska intresse som låg bakom. Vattenfall är medvetna om att kundnöjdhet är en 

förutsättning för en fortsatt ekonomisk lönsamhet. Redovisningen av CSR-satsningar har här 

visat sig vara främst ett försök att tillgodose intressenternas önskemål och behov, vilket i sin tur 

leder till ett stabilt intäktsflöde genom lojalitet från kunder och investerare. 

Våra betraktelser bekräftas av Fredriksson (2008) som i sin studie av företags ansvarsretorik 

menar att begreppet CSR är retoriskt eftersom det reflekterar hur särskilda intressen vill att 

företags plikter i samhället ska uppfattas. Retoriken är liksom diskurser exempel på hur språket 

skapar betydelser och perspektiv av verkligheten. Fredriksson finner liksom vi att företagens 

möjligheter att agera ansvarsfullt bestäms av i första hand ekonomiska förutsättningar och att 

aktiviteter som genererar ekonomiskt försvarbara resultat prioriteras. Företags 

kommunikationsarbete syftar huvudsakligen till att skapa och upprätthålla positiva relationer till 

intressentgrupper med ekonomiska intressen i företaget, menar Fredriksson (2008).  

Vidare är det möjligt att argumentera för att även de företag som enligt våra resultat anammat ett 

angreppssätt som går under vår övergripande ansvarsdiskurs (den samhälls- och miljömässigt 

ansvarsfulla diskursen, den samarbetsinriktade samhällsdiskursen och den individorienterade 

intressentdiskursen) egentligen är ekonomiskt drivna i sina CSR-satsningar. Norrenergi som i sin 

CSR-rapport har en huvuddiskurs inriktad på intressenterna som individer prioriterar enligt vår 

tolkning kundnöjdhet och medarbetardialog i sitt CSR-arbete. Tolkar man då detta ett steg längre 

kan vi se att det påminner om Vattenfalls underliggande intentioner, där kundernas inställning 

och lojalitet vårdas eftersom dessa faktorer är avgörande för ekonomisk framgång.  

Fredriksson (2008) hävdar slutligen att företag använder sig av retorik som ersättning för praktik. 

Han menar att valet av ansvarsretorik beror på omvärldens påtryckningar och inte på företagets 

egna förutsättningar. På samma sätt kan vi se att våra undersökta energibolag anpassat sin CSR-

kommunikation efter externa krav som intressenternas förväntningar, men vid en djupgående 

analys lyser företagets egna (ekonomiska) intresse ändå igenom. Fredrikssons forskning visar att 

det är främst ”synliga” företag, det vill säga företag som bevakas av massmedier, som inkluderar 

etik i sin retorik. Eftersom våra undersökta energibolag tillhör just en kritiserad och väl granskad 

bransch är det därför rimligt att våra resultat pekar på en förekomst av etiska aspekter i 



35 
 

rapporterna, särskilt då inom den funna ansvarsdiskursen. Att Fredriksson i likhet med oss funnit 

att redovisningarna av företags CSR-arbete ofta saknar praktiska åtgärder och främst innehåller 

grundläggande ställningstaganden ger ytterligare belägg för idén att energibolag liksom andra 

företag använder olika kommunikationsstrategier för att slippa göra betydande förändringar i 

praktiken.
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8 Slutsatser 

Studiens syfte var att undersöka och illustrera hur konceptet CSR är konstruerat genom diskurser 

i den svenska energibranschens CSR-rapporter. Detta har vi försökt uppnå genom en 

diskursanalys av åtta olika CSR-rapporter från lika många energibolag. Vårt resultat visade att det 

i den svenska energibranschens CSR-rapporter fanns tre övergripande diskurser kring begreppet 

CSR: en ansvarsdiskurs, en ekonomisk diskurs och en utvecklingsdiskurs. De övergripande 

diskurserna var inte ömsesidigt uteslutande utan kompletterade varandra för att tillsammans 

omfatta hela CSR-begreppet som det förmedlades i de undersökta rapporterna. Vi har visat hur 

dessa diskurser fungerar genom att tydligt i varje steg förklara diskursens olika komponenter och 

deras sammansättning. 

Tidigare forskning inom fältet för CSR stämmer väl överens med våra resultat och vi anser därför 

att vi med god grund kan generalisera resultatet till CSR-rapporter för energibolag verksamma i 

Sverige. Vi bedömer att de tre övergripande diskurser som har urskilts i vår undersökning torde 

gå att finna i övriga CSR-rapporter för svenska energibolag. 

Efter en djupgående analys av företags budskap om vad de vill uppnå med sitt CSR-arbete vill vi 

råda intressenter att inte ogenomtänkt ta in allt som uttryckligen kommuniceras och skrivs i 

rapporterna. Vi rekommenderar att man som läsare reflekterar över företagets egentliga 

intentioner då företag inte nödvändigtvis agerar som de påstår att de gör. CSR är enligt det 

socialkonstruktionistiska perspektivet ett påfund och en social konstruktion. Därför bör man inte 

förlita sig helt på vad som skrivs i rapporterna utan förhålla sig kritiskt granskande till innehållet. 

Vid en jämförelse mellan resultatet och våra teoretiska utgångspunkter kunde vi se att CSR-

konceptet med dess innehåll är under ständig utveckling och påverkas i hög grad av vad som sker 

i omvärlden vad gäller miljö- och samhällsfrågor. Som vi nämnt ovan har den aktuella 

miljödebatten närmast tvingat företag att anamma en miljömässigt och socialt ansvarsfull profil. 

Därför ligger det med stor sannolikhet något i att CSR anklagats för att bara vara ett PR-trick 

eller en kommunikationsstrategi som företag tillämpar för att framstå som ansvarsfulla. 

8.1 Förslag till vidare forskning 

Då vi endast har fokuserat på den svenska energibranschen skulle det vara intressant att 

genomföra liknande studier på företag inom en annan bransch. Antingen inom en liknande 

yrkesgren eller tvärtom inom en mycket annorlunda bransch, för att se vilka skillnader och 

likheter som förekommer i CSR-rapporternas diskurser. 
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Om man förhåller sig till samma material som vi har gjort kan det vara intressant att genomföra 

en kvantitativ innehållsanalys av dessa CSR-rapporter, för att se om man då finner samma teman 

som kan sägas ingå i våra diskurser vara dominanta även vad gäller frekvens. 

Det skulle slutligen vara mycket intressant att undersöka om företag verkligen håller vad de lovar 

i sina CSR-rapporter. Om de lever som de lär och faktiskt tar ett ansvar för miljö och samhälle. 

Detta är dock ett tidskrävande projekt som fordrar viss grävande journalistik, och kanske är mer 

lämpligt att ta sig an för en doktorand än för en student på kandidatnivå.
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Bilaga 1 – Information om energibolagen och deras CSR-rapporter 

Informationen är hämtad från företagens respektive hemsidor samt de undersökta CSR-

rapporterna. 

Fortum 

Fortum ägs av den finska staten men är ett av de ledande energibolagen i Sverige. Verksamheten 

omfattar kraftproduktion, distribution och försäljning av el, värme och kyla. Energikällorna är 

kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, kondenskraft, kraftvärme samt fjärrvärme och fjärrkyla. Fortum 

är verksamma i framför allt Norden, Ryssland, Polen och Baltikum och representerar världens 

fjärde största värmeproducent (sett till total produktionsvolym). 

Fortums CSR-rapport är utgiven 2011 och är fristående från årsredoviningen och andra 

dokument. Fortum benämner dokumentet hållbarhetsrapport. 

CSR-rapport hämtad 6 november, 2012, från http://www.fortum.com/countries/se/om-

fortum/miljo-och-samhalle/fortum-och-hallbar-utveckling/pages/default.aspx 

Gävle Energi 

Gävle Energi ägs av Gävle kommun och i koncernen ingår moderbolaget Gävle Energi AB och 

dotterbolaget Gävle Kraftvärme AB. Gävle Energi producerar, distribuerar och säljer el, värme, 

biogas och kyla. Den undersökta rapporten kallas hållbarhetsredovisning och är endast en kort 

del av årsredovisningen. För året 2011. 

CSR-rapport hämtad 12 november, 2012, från 

http://www.sheab.se/images/agandestruktur/Hållbarhetsredovisning2011.pdf  

Jämtkraft 

Jämtkraft har kraftvärme (biprodukter från skogsbruk), vattenkraft, vindkraft och biogas. De har 

valt att kalla sin CSR-rapport för hållbarhetsredovisning, som de menar ska ses som ett 

komplement till den separata årsredovisningen. Hållbarhetsredovisningen är från 2011.Uppfyller 

GRI nivå B-kraven.  

CSR-rapport hämtad 7 november, 2012, från 

http://www.jamtkraft.se/Documents/Jamtkraft/Miljo/Jamtkraft_Hallbarhetsredovisning.pdf  

Lunds Energikoncernen 

Lunds Energikoncernen AB är ett kommunägt energibolag som sysslar med produktion, 

distribution och försäljning av el, gas, värme och kyla. Lunds Energikoncernen ägs av 

kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och finns i hela södra Sverige. Deras 

produktionsslag utgörs av kraftvärme, vattenkraft och vindkraft. 

Lunds Energikoncernen AB väljer att kalla sin CSR-rapport för hållbarhetsredovisning och de har 

inkluderat den i en rapport som de kallar Reseberättelse 2011. Denna rapport innehåller även 

utdrag från årsredovisningen 2011, men denna del har vi valt att inte inkludera i vår analys. Den 

undersökta CSR-rapporten är utgiven 2011 och är bolagets första hållbarhetsredovisning. 

Redovisningen använder sig av GRI:s riktlinjer G3. 

http://www.fortum.com/countries/se/om-fortum/miljo-och-samhalle/fortum-och-hallbar-utveckling/pages/default.aspx
http://www.fortum.com/countries/se/om-fortum/miljo-och-samhalle/fortum-och-hallbar-utveckling/pages/default.aspx
http://www.sheab.se/images/agandestruktur/Hållbarhetsredovisning2011.pdf
http://www.jamtkraft.se/Documents/Jamtkraft/Miljo/Jamtkraft_Hallbarhetsredovisning.pdf


 
 

CSR-rapport hämtad 7 november, 2012, från 

http://www.lundsenergi.se/Global/Pdfer/Arsredovisningar/2011/_Gemensam/Lunds_Energik

oncernen_Reseberattelse_2011_webb.pdf  

Norrenergi 

Norrenergi ägs av kommunerna Solna och Sundbyberg och är ett lokalt energibolag med kunder i 

norra Storstockholm. Kärnverksamheten består av fjärrvärme och fjärrkyla som de producerar, 

distribuerar och säljer. 

Norrenergis CSR-rapport är utgiven 2011 och ingår i årsredovisningen från samma år. Norrenergi 

benämner sin rapport för ”hållbarhetsredovisning”. Årsredovisningen är inte inkluderad i 

analysen. CSR-rapporten är utformad enligt GRI:s riktlinjer (G3, tillämpningsnivå C). 

CSR-rapport hämtad 7 november, 2012, från 

http://viewer.zmags.com/publication/cddad3b9#/cddad3b9/1  

SHE 

SHE står för Sala-Heby Energi AB och är en energikoncern inom el och värme med huvudsaklig 

marknad i Sala och Heby kommuner, som också är ägarkommuner. Produktionen består av 

kraftvärme (fjärrvärme), vattenkraft och en del solenergi. Den undersökta CSR-rapporten är en 

fristående hållbarhetsredovisning för året 2011. 

CSR-rapport hämtad 12 november, 2012, från 

http://www.sheab.se/images/agandestruktur/H%C3%A5llbarhetsredovisning2011.pdf  

Söderenergi 

Söderenergi ägs gemensamt av Botkyrka, Huddinge och Södertälje kommun. Produktionen 

består av el och kraftvärme (fjärrvärme). Slutkunderna finns i ägarkommunerna, men Söderenergi 

levererar även värme till Fortum. Söderenergi har valt att kalla sin CSR-rapport 

hållbarhetsrapport, och ger ut den separat från årsredovisningen. Vår undersöka rapport är från 

2011.  

CSR-rapport hämtad 7 november, 2012, från http://www.soderenergi.se/web/Hem.aspx  

Vattenfall 

Vattenfall är den största värmeproducenten i Europa och en av områdets största elproducenter. 

Moderbolaget ägs av den svenska staten och huvudmarknaderna är Sverige, Tyskland och 

Nederländerna. Vattenfall tillhandahåller el, värme och gas, och i verksamheten ingår produktion, 

distribution samt försäljning. De har en energimix som består av bland annat kärnkraft, kolkraft, 

vindkraft och vattenkraft. Men i Sverige använder de endast kärnkraft, vattenkraft och vindkraft. 

Vattenfalls CSR-rapport är från 2011 och är utgiven som ett fristående dokument med 

benämningen ”hållbarhetsredovisning”. Rapport är utformad efter GRI-strukturen där miljö, 

samhälle och ekonomi tas upp. Förutom verksamheten i Sverige tas också den europeiska 

marknaden upp, framförallt Tyskland och Nederländerna. 

CSR-rapport hämtad 6 november, 2012, från 

http://www.vattenfall.se/sv/file/H_llbarhetsredovisning_2011__20617412.pdf 

http://www.lundsenergi.se/Global/Pdfer/Arsredovisningar/2011/_Gemensam/Lunds_Energikoncernen_Reseberattelse_2011_webb.pdf
http://www.lundsenergi.se/Global/Pdfer/Arsredovisningar/2011/_Gemensam/Lunds_Energikoncernen_Reseberattelse_2011_webb.pdf
http://viewer.zmags.com/publication/cddad3b9#/cddad3b9/1
http://www.sheab.se/images/agandestruktur/H%C3%A5llbarhetsredovisning2011.pdf
http://www.soderenergi.se/web/Hem.aspx
http://www.vattenfall.se/sv/file/H_llbarhetsredovisning_2011__20617412.pdf


 
 

Bilaga 2 – Teman i CSR-rapporterna 

Tema Fortum 
Gävle 

Energi 
Jämtkraft 

Lunds 

Energikonce

rnen 

Norrenergi SHE Söderenergi Vattenfall 

Miljö ”Mot en framtid 
med låga 
utsläpp” 
”Effektiv 
resursanvänd-
ning” 

”All försäljning 
av el är 
ursprungsmärkt 
och produceras 
med enbart för-
nybara källor” 

”Lång tradition 
av vatten som 
kraftkälla” 
”Motverka 
klimatföränd-
ringar en av 
viktigaste 
frågor”  

”Klimat-
påverkan ska 
minska 
kontinuerligt i 
alla delar av 
verksamheten” 
”Omställning 
från fossila till 
förnybara 
energikällor” 

”Miljömärkt 
värme”  
”Våra tjänster 
bidrar till 
minskad miljö-
påverkan”  

”Inriktning mot 
energieffektivise
ring och att 
hitta fler lokala 
förnybara 
energikällor” 

”Utnyttja lokala 
returbränslen 
som ej går att 
återvinna” 
”Omställning 
från kol till 
biobränslen” 

”Använder 
bästa tillgängliga 
alternativet” 
”Utsläppen 
förväntas öka 
ytterligare innan 
de börjar 
minska” 

Samhälle ”Stödjer 
samhället 
genom att betala 
ut ersättning till 
finansiärer, 
betala skatt, 
stödja aktiviteter 
för allmänheten 
och att anställa 
människor” 

”Jobbar aktivt 
med samverkan, 
utveckling och 
attraktionskraft 
för att fylla 
Gävle-regionen 
med förnybar 
energi”  

”Drivkraft för 
regionen” 
”Skapa förut-
sättningar att 
leva och verka i 
regionen” 

”Strävar efter 
god relation 
med det lokala 
samhället” 

”Överskott som 
verksamheten 
genererar går 
tillbaka till 
ägarkommunern
a och bidrar till 
samhällsnyttan” 

”Stark lokal 
förankring” 
”Aktiva i 
samhällsutveckli
ngen i det lokala 
perspektivet” 

”Anläggning på 
avstånd till 
omgivande 
bebyggelse” 

”Hänsyn till 
ursprungsbefolk
ningar vid inköp 
av material” 

Filantropi & 

sponsring 

”Donerar 
pengar till 
universitet” 
”Sponsrar 
projektet Ett 
rent Östersjön” 

”Samverkan 
med Högskolan 
i Gävle” 
”Stipendium till 
gymnasieelever” 

”Sponsring ska 
ge marknads-
föringseffekt” 
”Sponsrar 
föreningar inom 
idrott, kultur 
och samhälle” 

 
 

---- 

”Finansiellt och 
kunskapsmäs-
sigt stöd till 
utbildning och 
idrottsförenin-
gar” 

”Drivande 
intressent till 
industrigymnasi
ums etablering” 
”Ambassadörs-
föreningar får 
årlig ersättning”  

”Sponsrar idrott 
i regionen och 
aktiviteter för 
barn” ”Stödjer 
Världsnatur-
fonden och 
Naturskydds-
föreningen” 

”Hemsida om 
hur man sparar 
el, anpassad för 
skolbarn i 
Nederländerna” 
”Egna 
yrkesutbildninga
r för lärlingar” 



 
 

Riktlinjer & etik ”Satt upp 
hållbarhetsmål 
och nyckel-
indikatorer som 
riktlinjer för 
verksamheten” 
”Uppförande-
kod för 
leverantörer” 

”Koncernens 
beroenden av 
tillstånds- och 
anmälnings-
pliktig 
verksamhet är 
betydande” 

”Lagar, 
förordningar 
och tillstånd 
bestämmer 
miniminivåer 
som vi måste 
uppfylla”  
”Stödjer UN 
Global 
Compact men 
har ingen egen 
skriven upp-
förandekod” 

”Vi följer 
gällande 
lagstiftning och 
efterlever och 
respekterar 
ingångna avtal 
och överens-
kommelser” 
”Följer inga 
internationella 
standarder, upp-
förandekoder 
eller principer” 

”Kontrollprogra
m för att 
lagkrav och 
tillståndsvillkor 
tillämpas” 
”Systematisk 
arbete med 
socialt 
ansvarstagande 
genom ISO 
26000” 

”Särskilt 
regelverk för 
arbetsmoral, 
tjänsteresor och 
arbetstider” 
”Myndighetsvill
kor för 
värmeverksamh
et inkl. 
elproduktion”  

”Barnarbete, 
illegal 
arbetskraft eller 
diskriminering 
får inte 
förekomma” 

”Uppförandeko
d för 
leverantörer” 
”Styrs av 
Europeiska 
Kommissionen” 

Externa faktorer ”Globala 
megatrender: 
förändring i 
regelverk, 
befolknings-
tillväxt” 
”Kärnkraftsolyc
kan i Fukushima 
har gett upphov 
till debatt” 

”Måste ansöka 
hos Mark- och 
miljödomstolen 
för 
nybyggnation av 
vattenkraftverk” 

”Påverkas av 
oro på 
finansiella 
marknader” 

”Ökande krav 
på transparens 
och ökad 
medveten om 
hållbarhetsfrågo
r i samhället” 

”Omvärldsfrågo
r om byggregler 
och 
tredjepartstillträ
de” 

”Kommunfullm
äktige har rätt 
att ta ställning i 
viktiga beslut” 

”Påverkas av 
politiska beslut” 
”Beroende av 
vad som händer 
i omvärlden” 

”Överge 
teknikutveckling
sprojekt pga. 
avsaknaden av 
politiska 
förutsättningar” 
”Opinion mot 
kärnkraft efter 
olycka i 
Fukushima”  

Kunder ”Kunden har 
också en aktiv 
roll i 
solekonomin” 

”Stora 
förväntningar 
på rätt 
energilösning 
från kunder” 

”Nära kontakt 
och dialog 
mellan ägare, 
Jämtkraft och 
kunder” 
”Kunder har 
valmöjligheter” 

”Leveranssäker
het, 
tillgänglighet 
och prisvärdhet 
är viktigaste 
kundfrågorna” 

”Viktigt att 
kunden får 
komma till tals, 
deras åsikter”  

”Goda 
relationer med 
kunderna och 
samarbeta med 
dem för 
energieffektivise
ring” ”Löpande 
kundmöten” 

”Vi ska 
producera 
energi som gör 
det möjligt för 
våra kunder att 
sälja värme med 
god 
konkurrenskraft
” 

”Förväntningar 
från kunder och 
investerare ingår 
i strategin för 
hållbar energi” 



 
 

Medarbetare ”Månar om sina 
medarbetares 
välbefinnande 
och utveckling 
av expertis” 
”Arbetsgemens
kap viktigt” 
”Arbetsskador 
kan förebyggas 
med rätt 
kompetens och 
attityd” 

”Medarbetarund
ersökning visar 
hög trivsel, nöjd 
med 
kompetensutvec
kling” ”Skapar 
delaktighet 
genom 
medarbetaraktiv
iteter” 

”Mål att 
medarbetar ska 
vara engagerade 
och stolta över 
att arbeta på 
Jämtkraft” 
”Utbildning om 
hållbar 
utveckling och 
arbetsmiljö” 

”Medarbetare är 
den främsta 
nyckelintressent
en” 
”Arbetsmiljö, 
säkerhet och 
medbestämman
de” 

”Strävare efter 
att stärka 
företagskulturen 
genom att 
prioritera 
arbetsmiljö- och 
hälsofrågor 
samt 
utbildning” 

”SHE-andan 
inkluderar 
flexibiliteten, 
omtänksamhet, 
gott omdöme 
och 
arbetsglädje” 
”Kompetensutv
eckling och 
friskvårdsarbete 
viktigt” 

”Arbetsplats där 
man utvecklas 
(utbildning) och 
trivs 
(arbetsmiljö och 
hälsa)” 

”Ställer höga 
krav på 
personalen” 
”Ledarskapsutbi
ldning krävs” 

Kommunikation ---- ---- ”Vill vara öppna 
och ärliga i 
kommunikation 
och kunskap 
om vår 
påverkan” 
”önskar dialog 
med alla 
intressenter som 
påverkas eller 
påverkar oss” 

”Lyssna på 
intressenterna 
via 
väsentlighetsana
lys” ”Krav på 
transparens 
driver fram 
dialog och 
hållbarhetsredo
visning” 

”Kundtidning, 
besök hos 
bostadsrättsföre
ningar och 
kundevenemang
”  

”Kommunikatio
n både för att 
inhämta 
synpunkter och 
för att berätta 
om vad vi gör” 
”Kundmöten 
viktigt och 
lärorikt” 

”Kommunikatio
nspolicy för 
intern/extern 
kommunikation
” 

---- 

Forskning, teknik  

& utveckling 

”Genom att 
arbeta med 
forskning och 
utveckling 
skapar vi 
förutsättningar 
för miljömässigt 
gynnsamma 
energilösningar” 

---- 
 

”Norra Europas 
första 
snabbladdningss
tation för elbil” 
”Bygger 
Sveriges största 
landbaserade 
vindkraftspark” 

---- ---- ”Kunder kan 
köpa prisvärda 
solcellsanläggni
ngar och bli 
egna 
producenter” 
”Utreder 
möjligheter för 
alternativ 
energi” 

”Påverkas av 
vad som sker 
inom den 
tekniska 
utvecklingen på 
el- och 
värmemarknade
n” 

”Kostnaderna 
för den nya 
tekniken för 
förnybar energi 
måste fortsätta 
minska för att 
tekniken ska 
kunna användas 
av så många 
som möjligt” 



 
 

Ekonomi ”Solekonomi – 
ett hållbart 
framtida 
energisystem 
med solen som 
energikälla” 
”Kärnkraft ger 
pålitligt & 
storskaligt 
tillskott av el till 
konkurrenskraft
iga kostnader” 

”Har en hög 
intjäningsgrad, 
högsta 
kreditvärdighet, 
konkurrenskraft
ig prisnivå och 
fördelar 
genererat värde 
mellan 
intressenterna” 

”Arbetet ska 
vara ekonomiskt 
försvarbart” 
”Har märkt av 
osäker 
energimarknad” 

”Det 
ekonomiska 
resultatet är 
viktigare för 
interna 
intressenter än 
externa” 

”Förnybara 
bränslen är 
lönsamma” 
”Våra insatser 
(sponsring) ska 
alltid direkt eller 
indirekt bidra 
till vår 
lönsamhet och 
framgång” 

”Lägre 
förbrukning 
påverkar 
ekonomiska 
resultat 
”Minskar 
kostnaderna 
genom 
effektiviseringar
” 

”Produktionen 
ska ske till lägsta 
möjliga pris” 
”Siktar på så 
långt det är 
möjlig och 
rimligt ur 
ekonomisk och 
hållbarhetssynp
unkt på 
förnybara 
bränslen” 

”Vår energimix 
skapar stora 
kassaflöden” 
”Den globala 
ekonomin 
byggdes upp 
kring fossila 
bränslen” 

Säkerhet ”Skydda 
medarbetarna 
mot 
arbetsskador 
genom 
kompetensutvec
kling” 

”Förbättringar i 
forma av 
egenkontroll, 
besiktning, 
optimering och 
kemikaliehanteri
ng” 
”Renovering 
och utbildning i 
säkerhetssyfte” 

”Personalstyrka
n täcks in av 
skyddskommitté
er och 
arbetsmiljöomb
ud” 
”Utbildning, 
förebyggande 
åtgärder och 
riskhantering 
för att bistå de 
anställda 
beträffande 
sjukdomar” 

”Vidtar alltid 
skyddsåtgärder 
då risk finns för 
skada på miljö 
eller människors 
hälsa” ”Vi sätter 
medarbetarnas 
säkerhet i första 
hand” 

”Genomfört 
utbildningar i 
brandskydd, 
kemiska 
produkter och 
första hjälpen” 

”Årliga 
riskanalyser 
över nya och 
gamla 
arbetsuppgifter 
och metoder” 

”Interaktiv 
säkerhetsutbildn
ing obligatoriskt 
för 
medarbetarna 
på 
anläggningarna” 

”Ökade krav på 
säkerhetssystem 
och –rutiner” 
”Genomför 
stresstester av 
säkerheten på 
kärnkraftverken
” 

Samarbete ”Samarbete är 
avgörande för 
att kunna 
uppfylla 
intressenters 
förväntningar” 
”Samarbetar 
med 
miljöorganisatio
ner och ideella 
föreningar” 

”Samarbete som 
värdeord” 
”Samarbete 
med skolor 
avseende 
utbildning, 
praktikplats och 
stipendium” 
”Samarbete 
med Läns-
styrelsen kring 
faunaåtgärder” 

”Medlemskap i 
olika 
branschorganisa
tioner och 
nätverk är 
viktiga” 
”Medlem i 
Green Highway 
för gröna 
transporter 
längs E14” 

”Vill vara en 
partner i det 
lokala 
näringslivet” 
”Samarbete 
med samhälls-
planering i 
kommunerna 
samt räddnings-
tjänst” 

”Samarbete 
med utvalda 
föreningar och 
organisationer i 
lokalsamhället” 

”Starkt 
involverade i 
ägarkommunern
as målarbeta att 
nå uthållighet” 
”Viktigt att inse 
betydelsen av 
lokala 
samarbeten med 
både kunder, 
ägare och 
intressenter” 

”Samarbete som 
ledord” 
”Engagerade i 
forskningsproje
kt och 
intresseorganisa
tion för 
återanvändning 
av askor” 

”Utveckla 
gemensamma 
principer 
tillsammans 
med andra 
företag” 
”Affärsmässigt 
samarbete med 
Volvo kring 
laddhybridbil” 



 
 

 

 

 

 

Transparens ---- ”Mindre 
miljöavvikelser 
har rapporterats 
men inte 
medfört några 
krav från 
myndigheten” 

”Ta ansvar för 
den påverkan 
som 
energiproduktio
n faktiskt 
innebär” 
”Uppfyller ej… 
men detta är en 
uppgift för 
kommande år” 

”Med denna 
rapport hoppas 
vi synliggöra 
vad vi gjort, vad 
vi gör och vad 
vi kan 
förbättra” 

”Öppenhet som 
nyckelord” 
”Rutiner saknas 
för anställdas 
möjlighet att 
anonymt 
rapportera 
interna brister” 

”Hållbarhetsred
ovisning är 
viktig för att 
berätta om vad 
vi gör” 

”Öppenhet som 
ledord” ”Avser 
att utveckla 
utsläppsstatistik 
och redovisa 
dessa värden i 
sin helhet från 
och med nästa 
års rapport” 

”Hållbarhetsred
ovisningen 
grundas på 
ämnen som 
intressenterna 
vill ta del av” 


