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Research Question: How can Mälarenergi develop their CSR? 
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Mälarenergi can develop it´s CSR issues from its present work. 

Method:  The Thesis work is a qualitative study to lead applied research 
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personal interviews with the environmental manager of Mälarenergi. 
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1 Inledning 

Att tillämpa Corporate Social Responsibility (CSR) är idag en självklarhet för många 

företagsverksamheter världen över. Begreppet som har skapat mycket uppmärksamhet i så 

väl media som i modern managementteori handlar om att ta ansvar för miljö och sociala 

frågor gentemot sina anställda och samhället. CSR är ett omfattande begrepp med en mängd 

olika innerbörder. I dagsläget är det företagens eget ansvar att tolka CSR utifrån sin 

verksamhet och mål (Grafström, Göthberg och Windell 2008 s. 38). Många företag använder 

sig utav EU-kommissionens definition av CSR som utgångspunkt.  

”Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga 

hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen kräver” 

(Löhman & Steinholtz 2003 s. 15). 

CSR handlar om hur företag direkt och indirekt förhåller sig till sin omgivning. I företagets 

omgivning finns det aktörer som har en anknytning till företaget, dessa aktörer går under 

benämningen intressenter. För att företag ska uppfattas som en legitim aktör bör företaget 

ta hänsyn till intressenternas krav. (Ellerup Nielsen och Thomsen 2007 s. 28-30)  

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle vet vi att förbränning av olja och andra fossila bränslen släpper ut 

växthusgaser som påverkar miljön negativt. Elbranschen är en bransch som behöver olika 

typer av bränslen för att klara av elproduktionen. Dessvärre använder sig fortfarande 

elproducenter av fossila bränslen i sin produktion. Elproduktionen i Sverige domineras av 

kärnkraft, vattenkraft samt kraftvärme, som tillsammans utgör cirka 90 procent av den totala 

produktionen. Utöver dessa tre produktionsvägar finns det även vindkraft samt andra mer 

småskaliga produktionsanläggningar. (Svensk Energi 1) 

Mälarenergi är en distributör av el, vatten och IT-kommunikation samt tjänster i nära 

anslutning till dessa. Företaget använder sig av både fossila och förnyelsebara bränslen vid 

värme och elproduktion i sitt kraftvärmeverk. (Intervju 1 Katarina Högfeldt-Forsberg) Det är 

viktigt för Mälarenergi att inrikta sig på miljöfrågor och försöka minska användningen av 

fossila bränslen för att få legitimitet hos sina intressenter.  Även vattenkraftstationer 
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återfinns i Mälarenergis verksamhet, dessa har en negativ inverkan på miljön och utgör ett 

hot för fiskar och andra maritima arter. Vattenkraftstationer byggs i vattnet och skapar ett 

fysiskt hinder för olika fiskarter. Fiskar kan inte leva ett normalt fiskeliv, de kan inte följa 

strömmen på grund av hindret som står i vägen. Även andra djurarter och växter hindras på 

samma sätt av vattenkraftstationerna. Därför behöver Mälarenergi ständigt tänka på sitt CSR 

arbete och försöka skydda olika djurarter samt minska sina utsläpp.  

1.2 Problemformulering 

Mälarenergi har en svår uppgift att hålla elpriserna låga samtidigt som miljön och sociala 

aspekter ska värnas. Förväntningarna på ansvarstagande ökar ständigt från intressenter och 

Mälarenergi försöker jobba aktivt med att infria dessa i sin verksamhet. Mälarenergi känner 

av att samhällets förväntningar är riktade mot flera områden inom CSR och inte bara 

miljöområdet. Idag har företaget ett stort fokus på miljöarbete som de kommunicerar till 

sina intressenter. När förväntningarna nu är riktade även mot andra områden av CSR kan 

inte Mälarenergi svara upp på de ställda förväntningarna. Det kan leda till att legitimiteten 

hotas. Samtidigt behöver Mälarenergi den röda tråden i sitt arbete med ansvarstagande. 

Företaget har idag spridda miljöinsatser som försvårar kommunikationen av deras 

ansvarstagande. Företaget behöver hjälp med att se över vad de ska fortsätta med i sitt 

ansvarstagande samt vad de saknar. 

1.3 Frågeställningar 

 Hur arbetar Mälarenergi med CSR? 

 Varför vill Mälarenergi utveckla sitt CSR arbete? 

 Hur kommunicerar Mälarenergi sitt CSR arbete?  

 Hur kan Mälarenergi utveckla sitt CSR arbete? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka Mälarenergis CSR arbete, samt ta fram 

förslag på hur Mälarenergi kan utveckla sitt CSR arbete utifrån deras nuvarande arbete.  

  



 Kandidatuppsats 2013-01-18 

3 

 

1.5 Avgränsning 

Studiens övergripande fokus är Mälarenergis sociala ansvarstagande. I arbetet kommer vi att 

granska Mälarenergi ABs verksamheter i Kraftvärmeverket och vid vattenkraftstationerna. Vi 

kommer inte att inrikta oss på Mälarenergis dotterbolag, avloppshantering samt IT 

kommunikation (bredband). Tjänster som ligger i anslutning till ovan nämnda verksamheter 

kommer inte heller att behandlas i arbetet. Däremot kan det förekomma viss information 

om CSR arbete som har kopplingar till de bortvalda verksamhetsområdena. 
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2 Teoretisk referensram 

Här beskrivs de teorier som studien valt att behandla. 

2.1 CSR – Corporate Social Responsibility 

Företagets sociala ansvar eller som det heter på engelska Corporate Social Responsibility 

(CSR) handlar om företagets roll i samhället. Debatten om CSR och dess betydelse har pågått 

under lång tid, trots det har inte någon tydlig definition av begreppet skapats. Företagets 

sociala ansvar kan förklaras som företagets skyldighet gentemot samhället. Det kan handla 

om att minska sin skada på samhället eller att öka nyttan för samhället. (Grafström, 

Göthberg och Windell 2008, s. 13-16) Carroll definierar CSR som följande: "Corporate Social 

Responsibility is seriously considering the impact of the company's actions on society" 

(Carroll och Buchholtz, 2003 s.34) Carroll menar även att CSR inte bara handlar om 

ekonomiskt eller legalt ansvar, utan att det också handlar om ansvar gentemot samhället 

(Carroll och Buchholtz, 2003 s.34-35). CSR innebär således att eliminera uppkomsten av 

etiska och miljömässiga problem som uppstår i företags verksamheter och drabbar 

samhället. Det kan också handla om att proaktivt arbeta med att utveckla dessa frågor i 

företaget för att skaffa konkurrensfördelar. (Löhman och Steinholtz 2003 s. 18-19)  

Begreppet CSR har studerats ur många olika perspektiv, det kan urskiljas tre perspektiv som 

ofta varit utgångspunkten för dessa studier. Det första perspektivet behandlar huruvida ett 

ökat CSR-arbete leder till ökad lönsamhet för företag. Resultat från studier inom detta 

område har både påvisat samt motbevisat sambandet mellan CSR och lönsamhet. 

Anledningen till dessa mångtydiga slutsatser härleds av alla de komplexa faktorer som är 

med och påverkar ett företags lönsamhet. Det råder delade meningar om hur CSR ska mätas 

vilket försvårar dessa studier ytterligare. Det andra vanliga perspektivet för CSR-forskning 

behandlar hur företag arbetar med frågan på ledningsnivå exempelvis implementering av 

CSR i en verksamhet och hur detta påverkar företaget i fråga. Det tredje stora 

forskningsområde som kan urskiljas är CSR-frågor i marknadsföring och 

marknadskommunikation. I dessa studier undersöks företags varumärken och anseende på 

marknaden.(Grafström Göthberg och Windell 2008 s. 20-21) 
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Ett företags relation till sina medarbetare, konsumenter och övriga intressenter avgörs 

utifrån hur företaget agerar i sin affärsverksamhet och samhället. För att skapa ett starkt 

förtroende hos sina intressenter krävs det att företaget tar hänsyn till CSR-frågor i sin 

värdeskapande verksamhet. Värdeskapandet bygger på hur företaget agerar och 

kommunicerar sina värderingar och det är oerhört viktigt att intressenter känner en stark 

tillit till företaget. Hur ett företag bedriver sin verksamhet och hur det skapar sin produkt är 

en viktig fråga. Värdegrunden för företaget och ansvarstaganden i sin dagliga verksamhet är 

av största vikt för såväl konsument som medarbetare. (Löhman och Steinholtz 2003 s. 19) 

2.2 Carrolls fyrstegsmodell 

Archie Carroll delar in CSR i en modell som innehåller fyra typer av ansvar, Economic 

responsibility, Legal responsibility, Ethical responsibility och Philanthropic responsibility 

(Crane och Matten 2010 s. 53). Se figur 1. Carroll och Buchholtz kallar dessa fyra ansvar för 

byggstenar där företagets bas är det ekonomiska ansvaret, senare menar de att företaget 

måste följa lagar om de vill vara en del av samhället. Tredje byggstenen handlar om att 

organisationen ska göra det som är rätt enligt samhället. Till sist så förväntar sig 

intressenterna att företag ska vara goda förebilder för samhället och det kan organisationen 

göra genom filantropiska insatser. (Carroll och Buchholtz 2003 s. 39-40) 

Economic responsibility (det ekonomiska ansvaret) innebär att företaget jobbar för att 

behålla en stabil ekonomi. Med det menas att de anställda har rättvisa löner och att 

företaget ger aktieutdelning till aktieägarna samt att bolaget går med vinst. (Crane & Matten 

2010 s.53-54) Även Carroll och Buchholtz menar att det viktigaste inom det ekonomiska 

ansvaret är att företaget ska vinstmaximera och kostnadsminimera. De bör även ta rätta 

beslut och strategier för att hålla sig kvar på marknaden. (Carroll och Buchholtz 2003 s. 39-

40) 

Legal responsibility (det rättsliga ansvaret) innebär att företaget måste följa de rättsliga 

lagarna som fastslås av staten och andra myndigheter. Lagarna är tvingande och rättsliga 

åtgärder vidtas då företaget bryter mot reglerna. (Crane och Matten 2010 s. 54) Caroll och 

Buchholtz beskriver vad det innebär att följa lagar. De menar att företaget ska följa både de 

sociala lagarna, arbetslagarna och korruptionslagarna. (Carroll och Buchholtz 2003 s. 39-40) 
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Ethical responsibility (det etiska ansvaret) innebär att företaget jobbar aktivt med etiska 

frågor och tar ansvar för samhällets normer och oskrivna lagar. Med detta menas att de 

försöker följa konsumenternas och samhällets förväntningar. Ansvaret är inte tvingande men 

om normerna bryts kommer företaget att förlora samhällets förtroende. (Crane & Matten 

2010 s. 54) Carroll och Buchholtz menar att det etiska ansvaret handlar om att företaget ska 

undvika att välja tvivelaktiga vägar eller metoder utan välja det som upplevs vara rätt och 

rättvist. (Carroll och Buchholtz 2003 s. 39-40) 

Den sista delen av modellen är philanthropic responsibility (det filantropiska ansvaret). Ordet 

filantropi innebär ett riktat stöd till personer som lever under svåra förhållanden eller 

drabbats av en akut kritisk situation. I ekonomiska sammanhang innebär det att företaget tar 

ett eget initiativ till att göra gott i samhället exempelvis skänka pengar till välgörenhet, 

subventionera utbildning eller liknande, något som förbättrar samhällets levnadsstandard. 

Dessa åtgärder genomför företaget på eget initiativ och är inte tvingande, däremot kan det 

stärka företagets förtroende hos intressenterna.(Crane och Matten 2010 s. 54) En skillnad 

mellan det etniska- och det filantropiska ansvarsområdet är att det filantropiska 

ansvarstagandet överträffar intressenternas förväntningar eftersom det är en frivillig insats 

från företagen till samhället (Halme och Laurila 2009 s. 327-328). 

Carrolls fyrstegsmodell består av olika komponenter som hänger ihop och bygger upp 

företagets sociala ansvar. Detta är en förenkling och ska ge en lättare bild av hur företaget 

kan bygga upp sitt CSR arbete. Pyramiden syftar inte till att företag måste fullfölja hela sitt 

CSR och på det viset nå toppen, utan är avsett som ett hjälpmedel.(Carroll och Buchholtz 

2003 s. 39-40) 

  



 Kandidatuppsats 2013-01-18 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Tre delar av Corporate Responsibility 

Corporate Responsibility (CR) delas upp i tre delar. Den första delen handlar om filantropi 

och förklarar företagets ansvarstagande som välgörenhet till olika    p o        n an  a 

    n  a  as         n    a  on som betonar olika typer av etiska och miljöanpassade 

affärsmodeller. Den tredje delen förklarar CR som en del av innovationer och kallas därför 

        nnovation. Den här delen innebär att företag skapar innovationer eller nya produkter 

och tjänster som kan lösa miljö eller sociala frågor. (Halme och Laurila 2009 s. 328-331) 

Filantropiska aktiviteter handlar inte om företagets kärnverksamhet utan vad företaget gör 

utöver sin kärnverksamhet. Många företag satsar på filantropi för a   s    a s     a  m     

          a              y     (Halme och Laurila 2009 s. 328-331) Jutterström och Norberg 

menar även att filantropi används flitigt i USA, där företag försöker hjälpa det lokala 

samhället. I Sverige är filantropi inte lika utvecklat då det anses vara statens uppgift att 

hjälpa samhället. (Jutterström och Norberg 2011 s.52) 

Till skillnad från CR filantropi inriktar sig CR Integration p   företagets kärnverksamhet. 

Huvudsyftet är att ta ansvar för sina intressenter såsom anställda, leverantörer och kunder. 

Det kan handla om att företaget betalar sina löner i tid och skapar en bra arbetsmiljö        

anställda. Företaget tar även här ansvar över sin miljöpåverkan genom att minska den. En 

Ekonomiskt ansvar 

Rättsligt ansvar 

Etiskt ansvar 

Filantropiskt  

ansvar 

Figur 1: Carrolls fyrstegsmodell 

Källa: Crane & Matten 2010 s. 53 Egen bearbetning 
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del företag som väljer att använda sig av CR integration utnyttjar olika typer av 

ledningssystem. (Halme och Laurila 2009 s. 328-331) 

CR innovation skiljer sig från de andra delarna genom att sätta innovationen i fokus. 

Företaget s a     a m   a       c  a  n ” nno a  on” som löser ett miljö- eller socialt 

problem i samhället. Till skillnad från filantropi där företag skänker pengar till välgörenhet 

ska CR innovationen bidra till att både företaget och samhället tjänar på detta, en s   a  a  

”w n-w n” s   a  on. (Halme & Laurila 2009 s. 328-331) Även Burns menar att företag 

ständigt bör arbeta med innovationer som har koppling till CSR, då CSR kommer att bli 

alltmer viktigt i framtiden (Burns 2008 s. 299, 270). 

Paul Burns skriver även att det finns en koppling mellan risk och innovationer. Alla typer av 

innovationer kräver ett visst mått av risktagande. Ju mer komplex och nytänkande 

innovationer företaget försöker skapa desto större risk utsätter de sig för då de oftast 

behöver investera högre belopp. Därför ska företag som vill minimera risken vara restriktiva 

med att satsa på innovationer. Mindre innovationer är enligt Burns små förbättringar av en 

befintlig produkt (Burns 2008 s. 293)  

Även företagets storlek påverkar utvecklingen av innovationer. Stora företag har ofta 

befintliga kunder, färdiga metoder och teknologi. Därför har de svårt att satsa på nya 

innovationer och är rädda för förändring. Med detta menas att stora företag har tendens 

och vara mindre flexibla. (Burns 2008 s. 297) 
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Tabellen nedan demonstrerar de tre delarna av Corporate Responsibility och hur de kan 

tolkas. 

Tabell 1: Olika typer av CR 

Källa: Halme & Laurila 2009 s. 330, Egen bearbetning 

2.4 Intressenter 

Ett företag påverkas av olika aktörer i sin omvärld. Aktörer kan i sin tur ställa krav på 

företaget, med hjälp av dessa krav kan företagets beteende förändras. Många forskare väljer 

att kalla dessa a            n   ss n       a s   m           oc    n          s     

Freeman definierar intressenter som: "A stakeholder in an organization is (by definition) any 

group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization's 

objectives" (Mitchell, Agle, Wood, 1997 s.856). Freeman's definition är en klassisk definition 

som ofta citeras i litteratur. Han menar att företaget både kan påverka och påverkas av 

intressenterna antingen ömsesidigt eller inte. (Mitchell, Agle, Wood, 1997 s.856) 

Clarksons definition av intressenter skiljer sig från Freeman's definition. Han delar upp 

intressenterna i två grupper, frivilliga- och ofrivilliga. Intressenter som har investerat i 

företaget benämns som frivilliga intressenter och tar en högre risk. De ofrivilliga 

intressenterna tar en lägre risk eftersom de är indirekt kopplade till företaget. Clarkson 

 CR filantropi CR integration CR Innovation 

Förhållande till 

Kärnverksamheten 

Utanför företagets 

kärnverksamhet 

Inom företagets 

kärnverksamhet 

Förstora 

kärnverksamheten 

eller utveckla nya 

verksamheter 

Syftet med ansvaret Extra aktiviteter Uppfyllande av miljö- 

och socialt ansvar i 

nuvarande 

affärsverksamhet 

Utveckling av nya 

produkter 

Förväntad nytta Förbättring av 

varumärke och rykte 

Förbättring av miljö 

och socialt ansvar i 

kärnverksamheten 

Lösning av miljö och 

sociala problem 
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påstår att ett risktagande kopplat till en organisation är ett kriterium för att räknas som en 

intressent. (Mitchell, Agle, Wood, 1997 s.857)  

Även Grafström, Göthberg och Windell delar in intressenter i      kategorier, dessa benämns 

direkta samt indirekta intressenter    a s   m             Windell 2008, s. 66). Indirekta 

intressenter beskrivs som intresseorganisationer, myndigheter eller stater och deras 

huvuduppgift är att granska företaget. Dessa intressenter har inte en direkt påverkan på 

företaget. Däremot granskar de företaget och genom de resultat som sammanställs påverkas 

företagets direkta intressenter.    a s   m           oc    n           s    -68) 

Direkta intressenter är en viktig del för ett företags överlevnad. Till kategorin räknas 

intressenter vars behov måste uppfyllas omgående för att företaget ska kunna fortsätta 

verka på marknaden, exempelvis leverantörer och kunder menar Grafström, Göthberg och 

Windell     a s   m           oc    n           s      

2.4.1 Legitimitet och särkoppling 

Legitimitet skapas när ett företag strävar efter att utveckla mål och strategier som stämmer 

överens med samhällets värderingar. Suchman menar att företag bör bete sig på "rätt sätt" 

om de vill betraktas som legitima. Eesley & Lenox håller med Suchman och menar att 

företagets legitimitet bestäms av samhället och inte av företaget själva. (Santana 2012 s. 

259) 

Även Dowling och Pheffer håller med Suchman och skriver att organisationer ska anpassa sig 

till samhällets normer och värderingar för att vinna legitimitet. Med samhället syftar de inte 

enbart på det lokala samhället, utan även det globala samhällets normer. (Johansen och 

Nielsen 2012 s.435) 

Ett företags legitimitet styrs av dess handlingar, hur verksamheten bedrivs. Legitimitet kan 

skapas på två olika sätt, dels genom pragmatisk legitimitet och dels genom moralisk 

legitimitet.(Schwartz 2009 s. 195) Pragmatisk legitimitet innebär en process som ska skapa 

legitimitet hos de intressenter som står i direkt koppling till företaget. Moralisk legitimitet 

fokuserar istället på den generella uppfattningen som råder i samhället om vad som är rätt 

sak att göra. Den moraliska legitimiteten kan skapas av de indirekta intressenterna 

exempelvis miljöorganisationer eller affärskontakter. De här intressenterna får en direkt 
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betydelse för företaget i de fall de utmanar företagets agerande och skadar företagets 

legitimitet. (Mobus 2005 s. 497) 

Företag kan arbeta aktivt med utformning av krav och normer för att på det viset skaffa sig 

konkurrensfördelar. En sådan strategi anses vara effektiv eftersom den medför att 

konkurrenterna ständigt ligger efter i utvecklingen samtidigt som företaget får både 

legitimitet och ett försprång. (Holmblad-Brunsson 2002 s. 141) Schwartz beskriver i sin 

artikel företaget Tarkett och deras utveckling av en innovativ produkt. Tarkett hade som 

strategi att ligga steget före sina konkurrenter. Detta ledde fram till att Tarkett utvecklade 

miljövänliga golv, fria från giftiga ämnen som konkurrenters produkter innehöll. I samband 

med införandet av Tarketts giftfria golv förbjöds så småningom golv med gift och därmed 

fick de legitimitet på marknaden. Konkurrenterna sattes även i en situation där de var 

tvungna att utveckla liknande golv. Tarkett satte press på sina konkurrenter med 

utvecklingen av miljövänliga golv. (Schwartz 2009 s. 197-199) 

I samband med att legitimitet blivit en viktig del för företag har särkoppling blivit allt 

vanligare. Meyer och Rowan skriver att många tidigare forskare har märkt en stor skillnad 

mellan det formella företaget och det informella. De menar att beslut och regler ofta 

missköts eller inte följs. Även utvärderingar genomförs vagt vilket påvisar att företag 

använder sig av särkoppling. (Meyer och Rowan 1977 s.343) 

Holmblad-Brunsson förklarar särkoppling som ett begrepp som företag använder sig av när 

de inte vill avslöja allt för sina intressenter. Med detta menas att företaget utåt visar projekt 

som i själva verket inte berör kärnverksamheten utan döljer något som företaget inte vill 

visa. Kopplingen mellan vad organisationen säger att de gör och vad de verkligen gör kan 

vara svagare än hur den framställs. (Holmblad-Brunsson s.135-138) Begreppet särkoppling 

används ofta när: " förväntade samband mellan olika förhållanden visar sig vara svaga eller 

obefintliga" (Holmblad-Brunsson s. 138). 

2.4.2 Kommunikation 

Kommunikation av ett företags sociala ansvar är en viktig del i arbetet med CSR. Det är en 

svår balansgång mellan misslyckande och framgång menar Grafström, Göthberg och Windell. 

Om          a      a   o a     myc     an         ans an     on p  s   oc  även kritik om 
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de inte uppfyller intressenternas förväntningar. Därför måste företag agera innan de 

kommunicerar och vara försiktiga med sin kommunikation. Eftersom företags sociala ansvar 

ständigt förändras så måste kommunikationen till intressenterna också följa med i 

utvecklingen. I dagsläget har fokus skiftat från att företag berättar om s    ans a s a an        

a    s       s apa  n   a o  om         a s   m              n   l 2008 s. 143-146) 

Jutterström och Norberg framställer också kommunikationen som en viktig del av CSR 

arbetet. Det räcker inte med att arbeta med företagsansvar utan detta ska även 

kommuniceras på rätt sätt.(Jutterström och Norberg 2011 s. 95) 

Det finns två olika sorters kommunikation i företags arbete med CSR enligt Grafström, 

Göthberg och Windell. Den första kallas envägskommunikation vilket innebär att företag 

förmedlar information till sina intressenter utan möjlighet till direkt respons. Informationen 

kommuniceras genom broschyrer, pressmeddelanden, och hemsidor. Den andra sortens 

kommunikation benämns flervägskommunikation. Den skapar möjligheter för företag att 

både informera intressenterna och ta del av deras respons. Flervägskommunikation är 

relationsskapande eftersom intressenterna bjuds in till konversation. Grafström, Göthberg 

och Windell beskriver att det kan urskiljas två olika strategier inom flervägskommunikation, 

Stakeholder response strategy samt stakeholder involvement strategy. Den först nämnda 

strategin handlar om att påverka intressenterna med fortlöpande uppföljning. Syftet är att ta 

reda på om synen på företaget har förändras hos intressenterna, eller om företagets 

budskap har nått fram som det var tänkt. I den här strategin är det fortfarande företaget 

som styr kommunikationen, de väljer riktningen och bestämmer hur och när    s a 

 omm n c  a     a s   m              n          s    -146) 

I den andra strategin, stakeholder involvement strategy, vill företaget skapa en dialog med 

sina intressenter för att dra viktiga lärdomar. Även i den typen av kommunikation försöker 

företaget övertala sina intressenter om att de verkligen tar sitt ansvar. I strategin ingår också 

att företag involverar sina intressenter i CSR arbetet vilket ger en maktposition till parterna i 

dialogen men också bra information om intressenternas åsikter i frågan. I dagens samhälle 

sker en sådan kommunikation genom bloggar eller företagens hemsidor där kunder, 

investerare, medarbetarna och alla andra får kommentera och framföra sina åsikter  

   a s   m              n          s    - 146) Även Lauring och Thomsen skriver att dialog 
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är en viktig del i kommunikationen om företaget strävar efter utveckling av sitt arbete med 

CSR. De menar att det är viktigt att förstå vad intressenterna kräver från företaget genom att 

lyssna istället för att bara berätta. (Lauring och Thomsen 2010 s. 201-202) 

Carroll menar att det är viktigt att vara ärlig, opartisk samt arbeta med sekretess i 

kommunikationen med sina intressenter. 

 En ärlig kommunikation innebär att inte överdriva sina CSR insatser och att 

kommunikationen ska återge vad företaget gör idag. 

 Med en opartisk kommunikation menade Carroll att företaget ska ge en rak och 

uppriktig information. 

 Sekretessbelagd information förklarar Carroll som att företaget ska vara restriktiva 

med att delge vad intressenterna har sagt, som annars kan skada deras förtroende. 

(Carroll och Buchholtz, 2003 s.226) 
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs hur arbetet skapades och varför vi valde de vägar vi valde. 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Det finns tre typer av abstraktionsmodeller utifrån vilka en uppsats bygger på, induktion 

deduktion och abduktion. Induktion innebär att studien utformas genom att först samla in 

empiri och sedan söka relevanta teorier utifrån det som empirin visar (Björklund och 

Paulsson 2003, s. 62-63; Saunders, Lewis och Thornhill 2009, s. 61). Deduktion är motsatsen 

till induktion. Forskaren utgår ifrån en viss teori vilket sedan styr empiriinsamlingen där 

forskaren testar om teorierna stämmer (Björklund och Paulsson 2003, s. 63; Saunders, Lewis 

och Thornhill 2009, s. 61). När induktion och deduktion kombineras kallas det en abduktion. 

Det innebär att uppsatsen genomförs med att variera både induktion och deduktion. 

(Björklund och Paulsson 2003, s. 63). 

Studien bygger på forskningsansatsen abduktion. Inledningsvis användes en deduktiv 

forskningsansats då teorier fick ligga till grund för den empiri som samlades in. Sedan 

användes en induktiv forskningsansats, då den insamlade empirin visade att även andra 

teorier var lämpliga att använda för analys av empirin. Vårt arbete med studien har därför 

pendlat mellan induktion och deduktion vid genomförandet.  

3.2 Vetenskaplig metod 

Inom forskningsstrategi skiljs ofta på kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätt. En 

kvantitativ studie bygger på insamlad information som mäts och värderas. Till grund för 

informationen i en kvantitativ studie ligger matematiska modeller och enkäter. (Björklund 

och Paulsson 2003, s. 63) Andersen skriver även att naturvetenskapliga uppsatser är mer 

lämpade för kvantitativa studier, där huvudsyftet är att mäta information (Andersen 1998, s. 

31). En kvalitativ studie bygger på en djupare förståelse av ett specifikt ämne. Kvalitativa 

studier använder sig av intervjuer och observationer som grund till information. (Björklund 

och Paulsson 2003, s. 63). Andersen menar att en kvalitativ studie ska innehålla en låg 

mängd av matematiska undersökningar då dessa undersökningar inte lämpar sig i kvalitativa 

studier (Andersen 1998, s. 31).  
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Studien ska ge svar på frågan hur Mälarenergi kan utveckla sitt CSR arbete. Med den 

frågeställningen som grund ansågs en kvalitativ forskningsstrategi vara mest lämplig. 

Anledningen var att ge en mer djupgående information utifrån personintervjuer av det valda 

företaget Mälarenergi. En kvantitativ studie med olika undersökningar som grund ansågs 

inte kunna generera en lika utvecklad bild av företaget som en personlig intervju. Eftersom 

den valda respondenten har en god inblick i företagets verksamhet inom CSR ansågs därför 

en kvalitativ metod vara mest lämpligt då fördjupande följdfrågor kunde ställas. Vid en 

kvantitativ metod skulle frågorna antagligen behövts förenklats till endast ja och nej frågor, 

vilket kan påverka innehållet till mindre informativt och förändra resultatet av arbetet. Vi 

skulle även kunna intervjua flera respondenter på företaget, vilket skulle generera ett annat 

resultat av studien. Däremot ansågs inte denna metod ge något bättre resultat i studien då 

den valda respondenten är en av få individer som besitter kompetens på området i 

företaget. 

3.3 Tillvägagångssätt 

Vi valde tidigt att ämnet för studien skulle vara CSR, därefter kontaktades företag som fans 

lokalt och hade ett stort fokus på CSR området. Valet av Mälarenergi AB baserades på att 

företaget visade ett stort intresse redan från början samt hade egna idéer som samstämde 

med våra hur studien kunde utformas. Mail- samt telefonkontakt med Mälarenergis 

miljöchef Katarina Hogfeldt-Forsberg ledde till ett gemensamt beslut att studien skulle 

utföras. Miljöchefen visade ett stort intresse för studien samtidigt som hon hade möjlighet 

att ge flera personintervjuer inom den utsatta tidsramen för studien. Dessa samanlagda 

komponenter var grunden till att Mälarenergi valdes som företag för studien. 

Studien analyserar endast Mälarenergis kraftvärmeverk och vattenkraftstationerna samt 

miljöaspekter kring verksamheten, då det ansågs som relevant på grund av att CSR ämnet 

inbegriper miljö och sociala frågor. Arbetet går således inte in på Mälarenergis dotterbolag 

då det inte skulle vara relevant samt inte hinnas med under den utsatta tidsramen för 

arbetet.  
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3.3.1 Datainsamling och litteratursökning 

I uppsatsskrivande kategoriseras insamlad data som primär eller sekundär data. Primärdata 

syftar på information som kommer från strukturerade intervjuer eller enkäter som arbetet 

grundas på. Intervjuernas utförande varierar mellan personliga möten eller över telefon och 

mail. Sekundärdata benämns material som samlats in via vetenskaplig litteratur såsom 

böcker eller artiklar. (Björklund och Paulsson 2003 s. 67-68) Saunders, Lewis och Thornhill 

menar på att sekundärdata är data som redan är tryckt och publicerad och tolkad av andra 

forskare(Saunders, Lewis och Thornhill 2009, s. 256). 

Valet av datainsamling är baserad på att passa in i studiens syfte och det valda området CSR. 

Som primärkälla återfinns 2 personintervjuer med Mälarenergis miljöchef Katarina Hogfeldt-

Forsberg. Personintervjuer som intervjumetod valdes för att det ansågs ge mera information 

och flexibilitet vid intervjutillfället. För att skapa en välutformad datainsamling som skulle 

ligga till grund för studien var det viktigt att kombinera primärkällan med varierande 

sekundärkällor, därför har vi valt att studera de dokument som Mälarenergi gav oss. Även 

Mälarenergis hemsida användes för informationsinsamlingen.  

Mälardalens högskolas databaser för artikelsökning användes för att hitta relevanta 

vetenskapliga artiklar. Främst användes databasen Discovery eftersom den ger ett brett 

sökresultat från flertalet av bibliotekets licensdatabaser. Databasen Discovery är en 

tillförlitlig databas som har relevanta artiklar inom området företagsekonomi. För att få 

ytterligare bredd i datainsamlingen av vetenskapliga artiklar användes även databasen 

Google scholar, där några artiklar till studien hämtades. För att få hög samvarians och en röd 

tråd vid artikelurval användes flera teorier som hittats i redan använda artiklars referenser. 

Målbilden vid val av vetenskapliga artiklar var att hitta ursprungskällan till de flesta 

teorierna.  

För att stärka arbetets kvalitet ytterligare insamlades information från flera relevanta 

vetenskapliga böcker. Som utgångspunkt i datainsamlingen användes kurslitteraturen från 

  n      a      s n ”F    a s  onom  m    n    n n  mo  mana  m n  oc  a    s   ”  

Böcker som användes under kursen och även i uppsaten var ” S : F    a sans a    

    n   n ” a    a s   m           oc    n          som  a   pp myc       n  a  a om 

     a sans a   nom om       S   sam   o  n ”O  an sa  on  ” a  Ho m  a -Brunsson 
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2002 där författaren sammanfattar och ger kommentarer till olika välkända vetenskapliga 

artiklar inom organisationsområdet. Mycket av teorierna i studien insamlades från dessa 

böcker eftersom de innehöll relevant fakta för studien. Till sist användes även böcker från 

några av de befintliga vetenskapliga källornas referenslistor. Litteraturen är lånad på 

Mälardalens Högskola och Västerås Stadsbibliotek. 

Boken ”Corporate Social Responsibility: Challenges and Practices” a  P      o   s (redaktör) 

var också avgörande för studiens val av teoretisk referensram. I boken fick vi tag på en 

artikel skriven av Minna Halme och Juha Laurila som handlade om tre olika typer av CR: 

filantropi, Integration samt Innovation. Artikeln ligger till grund för viktiga teorier i studien. 

Via artikeln av Halme och Laurila hittades Carrolls fyrstegsmodell som återfinns i studien. 

Artikeln beskrev inte modellen fördjupande, därför valde vi att gå till källan som Halme 

  n  sa              a  s       c   a  p   o  n ”B s n ss     cs” som    s     n a    an  oc  

Matten.2010. Studien är grundad på ett flertal olika teorier. Gemensamt för dessa teorier är 

att de har en tydlig koppling till forskningsområdet CSR. För att lyckas åstadkomma en studie 

valdes de mest relevanta teorierna som kunde kopplas till Mälarenergis CSR arbete och dess 

utveckling inom området. 

3.3.2 Intervju 

Eftersom studien skulle rikta sig mot Mälarenergis CSR arbete så var det därför naturligt att 

intervjua företagets ansvarige för miljö och sociala frågor. Mälarenergis miljöchef Katrina 

Hogfeldt-Forsberg var dessutom personligen delaktig i att utveckla studiens utformning till 

något som företaget konkret ville att studien skulle behandla. Miljöchefen visade ett stort 

intresse och nytta av vår tänkta studie och hade dessutom den kunskap och erfarenhet som 

arbetet behövde tillföras. Vi intervjuade endast en person, eftersom det ansågs att hon är 

mest sakkunnig inom området CSR på Mälarenergi. Den valda respondenten har jobbat med 

dessa frågor i flera års tid, inte bara på Mälarenergi utan även på andra företag och 

organisationer. Vi sökte även kontakt med ytterligare en respondent på företaget utan 

framgång. Anledningen till att ytterligare en respondent tillfrågades var för att få klarhet i 

vissa frågor. 

Intervju kan tillämpas på flera olika sätt. En strukturerad intervju är en form där 

intervjufrågorna bestäms på förhand och där frågorna ställs i en viss ordning. En semi-
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strukturerad intervju är när frågorna formuleras under intervjun och ställs när dessa anses 

vara relevanta. Det som bestäms på förhand under semi-strukturerad intervju är 

ämnesområden, så att forskaren är förberred på vilka typ av frågor som ska formuläras 

under intervjun. Den sista formen av intervju är ostrukturerad intervju där forskaren för en 

typ av samtal med intervjupersonen, frågor kommer efterhand under samtalets gång 

(Björklund och Paulsson 2003 s.68)  

Intervjuform som valdes för detta arbete var strukturerad intervju då det ansågs vara 

relevant att få svar på frågor inom de valda teorierna. Frågorna till miljöchefen på 

Mälarenergi syftade till att skapa en grund i studiens empiri. Vi grupperade frågorna till det 

första intervjutillfället i två kategorier, CSR- samt organisationsfrågor. Syftet med CSR 

frågorna var att kartlägga Mälarenergis CSR arbete som det ser ut idag, samt vad som skulle 

kunna bli bättre. En viss del av Mälarenergis CSR arbete går att läsa på deras hemsida, en del 

av intervjufrågorna syftade till att ge en fördjupning av den informationen. Syftet med 

organisationsfrågorna var att få fördjupad information om företaget utöver det som går att 

läsa på hemsidan. Intervjufrågorna presenteras i bilaga 1.  

Intervjufrågorna vid båda tillfällena förmedlades i förväg per e-post till miljöchefen för att 

förberedelser skulle hinnas med. Första intervjun skedde fredagen den 23 november 2012 kl. 

15.00 i Mälarhuset. Vi var flexibla och lät Katarina Hogfeldt-Forsberg bestämma 

intervjutillfälle. Första intervjun genomfördes under en och en halv timme. Vi valde att spela 

in intervjun för att inte missa några viktiga detaljer då det kan vara svårt att hinna skriva ner 

allt respondenten säger. En annan anledning till inspelningen var att vi inte ville lägga in vår 

subjektiva tolkning på intervjusvaren vid antecknandet. Efter intervjutillfället transkriberades 

intervjun ordagrant. Det gjordes för att få en bättre översikt över vad som har sagts under 

intervjun. Sedan samanställdes materialet från intervjun och skapade en grund för den 

deskriptiva informationen om Mälarenergis verksamheter och arbete med CSR. Det andra 

intervjutillfället skedde den 5 december 2012 kl. 13.00 i Kraftvärmeverket. Även denna 

intervju spelades in och transkriberades. Intervjun pågick också den i en och en halv timme. 

Vid det andra intervjutillfället med miljöchefen var syftet att skapa fördjupad kunskap om de 

områden där så krävdes. Vid detta tillfälle strukturerades frågorna i flera rubriker för att 

ytterligare urskilja distinkta områden. Vid det andra intervjutillfället behandlade i princip alla 
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intervjufrågor CSR området. Vi valde att formulera en del av frågorna utifrån de teorier vi 

valt att använda för att få en koppling till teori, empiri och analys. Efter det andra 

intervjutillfället valde vi ut den relevanta information som ytterligare kunde stärka bilden av 

Mälarenergis verksamheter och deras arbete med CSR i uppsatsens empiriavsnitt. 

(intervjufrågor se bilaga 2).  

3.4 Validitet och Reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är viktiga begrepp att ta hänsyn till i en uppsats. Innehållet i en 

uppsats måste vara vetenskapligt grundat och inneha en hög grad av trovärdighet. Validitet 

handlar om uppsatsen verkligen har besvarat de frågor den avsåg att göra. Reliabiliteten 

handlar om uppsatens metod är tillförlitlig. I begreppet behandlas hur pass väl genomtänkt 

arbetet är, skulle det bli liknande resultat om undersökningen genomfördes vid ett annat 

tillfälle.(Björklund och Paulsson 2003, s. 59-60) 

Ambitionen för uppsatsen var att skapa en trovärdig och tillförlitlig uppsats samtidigt som 

den skulle vara intressant att läsa. För att uppnå detta var det viktigt att empirin och 

teorierna anpassades för att besvara uppsatsens syfte och problemformulering. Det var även 

viktigt att använda sig av en kvalitativ metod då det ger en mer utvecklad information som 

ansågs mest lämplig då arbetet syftade till att hjälpa Mälarenergis miljöchef. En viktig del av 

studien var att förstå vad som saknas i Mälarenergis CSR arbete utifrån miljöchefens 

synvinkel. Därför skulle inte, som tidigare nämnts, en kvantitativ metod vara lämpligt då det 

är viktigare att få miljöchefens perspektiv på brister inom CSR i det här fallet. En kvantitativ 

metod hade varit användbar i studien om inriktningen istället hade syftat till att förbättra 

arbetet med CSR utifrån allmänhetens uppfattning av företaget.  

Eftersom uppsatsen bygger på personintervjuer med miljöchefen på Mälarenergi så var det 

av största vikt att dessa blev utförda på ett väl genomtänkt sätt för att nå en hög 

trovärdighet. Uppsatsen utförs på uppdrag av Mälarenergis miljöchef Katarina Hogfeldt-

Forsberg vilket vi anser ger en hög reliabilitet och validitet eftersom miljöchefen har mest 

kunskap inom CSR området. Det finns inte några anledningar att misstro Mälarenergis 

ambitioner att ge trovärdig information då de själva efterfrågat hjälp med studien. Det finns 

ett stort behov från Mälarenergis sida att studien ska ge en klar och tydlig bild av det den 

granskar, vilket höjer reliabiliteten. 
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För att öka validiteten förberedde vi oss i början av arbetets gång genom att läsa på om 

energibranschen som Mälarenergi verkar inom. Detta var viktigt för att vi sedan i nästa steg 

med en grundinformation om branschen kunde utföra en studie på Mälarenergi som företag 

och även deras CSR arbete. Förberedelserna gav oss en viktig fördel inför de 

personintervjuer som utfördes då rätt frågor och följdfrågor kunde ställas. 

3.5 Analysmetod 

Teori och empiri jämfördes ständigt i analysen, därefter disskuterades Mälarenergis CSR 

arbete mot de relevanta teorierna. Analys kapitlet delades upp i olika avsnitt för att det ska 

vara lättare för läsaren att överblicka analysen. Arbetets frågeställningar besvaras i analysen. 

Analysen fokuserar på att hitta möjligheter till Mälarenergis framtida arbete med socialt 

ansvarstagande. Varje diskussionsavsnitt ledde fram till olika slutsatser som sedan 

bearbetades och flyttades till ett eget avsnitt som döpts till generella slutsatser.  

3.6 Källkritik 

Att välja rätt källor och att hantera källorna på ett kritiskt sätt är mycket viktigt för 

uppsatsens trovärdighet. Studien om Mälarenergi baserades på Internetkällor, intervjuer, 

böcker och artiklar. Internetkällorna bör granskas extra noga. De flesta Internetkällorna 

valdes således från Mälarenergis egen hemsida, detta gjordes eftersom Mälarenergi själva är 

upphovsman till informationen och på så sätt kan informationen analyseras i arbetet.  

Intervjuer genomförs för att få information från primärkällor. Vi kunde således även här 

analysera svaren och komma fram till slutsatser. På grund av tidsramen kunde endast ett 

fåtal intervjuer genomföras. Hade tiden funnits skulle vi kunna genomföra fler intervjuer 

med flera relevanta personer inom området, vilket innebär att studien kan fokusera på hela 

verksamheten. Det har kommit fram att Mälarenergi har utrikeshandel i dem baltiska 

länderna. Vi fick utesluta detta från arbetet då vi inte fick tag på den ansvariga 

intervjupersonen 
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4 Mälarenergi 

I kapitlet precenteras företaget Mälarenergi och deras arbete med CSR. Kapitlet är 

huvudsakligen baserad på personliga intervjuer med miljöchefen Katarina Hogfeldt-Forsberg 

i kombination med relevanta Internetkällor. 

4.1 Energimarknaden 

Den Svenska energimarknaden är ett komplext nätverk där konsumenterna själva väljer 

vilken leverantör de vill köpa sin elkraft ifrån. Avregleringen för elproduktion skedde den 

första januari 1996 och sedan november år 1999 är det fritt fram för konsumenter att själva 

välja sin elleverantör. Leverantör av elnät är däremot fortfarande reglerat, det bolag som 

äger elnätet i ett visst område har ensamrätt. (Svensk Energi 2) I princip all el som säljs till 

konsumenter på den svenska marknaden idag upphandlas på den Nordiskt ägda elbörsen 

Nord Pool. Elbörsen fungerar i princip som en aktiebörs där återförsäljare av el kan handla 

långa och korta kontrakt för att sedan sälja till slutkonsument. Nord Pool är ett samarbete 

mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland. (Svensk Energi 3) Elpriset beror på viktiga 

faktorer som distributionskostnader, statliga bidrag och beskattning. Viktigt är förstås att 

elproducenter kan generera den mängd el som samhället efterfrågar. För att skapa energi 

finns det flera olika typer av metoder. (Svensk Energi 4) 

Elproduktionen i Sverige domineras av kärnkraft, vattenkraft samt kraftvärme, som 

tillsammans utgör cirka 90 % av den totala produktionen. Utöver dessa tre produktionsvägar 

finns det även vindkraft samt andra mer småskaliga produktionsanläggningar. (Svensk Energi 

5) Elproduktion i olika former behöver inte påverka miljön negativt genom utsläpp. I Sverige 

är 96 % av eltillverkningen fri från utsläpp av växthusgaser. Kärnkraft och vattenkraft släpper 

inte ut några växthusgaser, men kan skada miljön på andra sätt. Vattenkraftstationer skadar 

fiskelivet, växtriket och djurarter vid dessa anläggningar. Kärnkraftens negativa 

miljöpåverkan återfinns vid slutförvaring av förbrukat radioaktivt bränsle. Även risken för 

förödelse vid en eventuell olycka har fått kritik. (Svensk Energi 6) 

Svensk Energi, Sveriges elförsörjningsföretags branschorganisation har i huvuduppgift att 

bevaka miljölagstiftningen och förmedla de nya miljölagarna till sina medlemmar. Svensk 
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Energi jobbar också med att sprida annan information i syfte att öka kompetensen hos sina 

medlemmar.(Svensk Energi 7)  

4.2 Fakta om Mälarenergi 

Mälarenergi AB har funnits sedan 1861 (Mälarenergi 2). Det är ett kommunalägt bolag som 

fokuserar på att distribuera el, värme, kyla, stadsnät, vatten och avloppsrening till regionen 

Västmanland. Bolaget har fyra olika dotterbolag, Mälarenergi Elnät AB, Mälarenergi 

Vattenkraft AB, Mälarenergi Stadsnät AB och Mälarenergi Försäljning AB. (Intervju 1 Katarina 

Högfeldt-Forsberg) I dagsläget har företaget 582 anställda (Mälarenergi 1) och årets resultat 

för 2011 uppgick till 47 miljoner SEK (Årsredovisning 2011).  

Mälarenergi beskrivs av deras miljöchef Katarina Hogfeldt-Forsberg som en stolt 

samhällsbyggare. I deras verksamhet jobbar de aktivt med att arbeta efter den myntade 

devisen. Att arbeta med miljö och insatser i den region där de är verksamma beskrivs som en 

viktig del i verksamheten, den filantropiska delen av CSR är däremot inte lika utvecklad. 

Miljöchefen tror inte på det filantropiska konceptet i Mälarenergis företagsansvar, på frågan 

om varför säger hon att ”det är att sopa de riktiga problemen under mattan” (Intervju 1 med 

Katarina Hogfeldt-Forsberg). Det hon menar är att vissa företag döljer sina verkliga brister 

genom att skylta med filantropi, vilket Mälarenergi inte har något intresse av att göra. 

(Intervju 1 med Katarina Hogfeldt-Forsberg) 

 I takt med att Mälarenergi utvecklas som företag fortsätter de med att stödja samhället som 

sponsor av olika aktiviteter (Mälarnergi 3). Genom att bidra med matchställ och 

vattenflaskor till idrottsföreningar stödjer företaget olika lokala ungdomslag (Mälarenergi4 ). 

De anordnar även olika sportevenemang, exempelvis innebandyturneringar för ungdomar. 

Ett topplag i svensk dampingis, Team Mälarenergi BTK, är också sponsrade av Mälarenergi 

(Mälarenergi 5). Däremot så kräver Mälarenergi en tydlig motprestation från organisationer 

de stödjer, ofta genom att de får synas med sin logga. En annan del i företagets arbete med 

att stödja ungdomar lokalt är att arrangera studiebesök vid de olika anläggningarna i 

verksamheten. Studiegrupper och andra intresserade kan boka in besök på kraftvärmeverket 

eller på någon annan av företagets anläggningar via deras hemsida. (Mälarenergi 6)  

http://www.malarenergi.se/sv/om-malarenergi/sponsring/
http://www.malarenergi.se/sv/om-malarenergi/sponsring/riktlinjer/
http://www.malarenergi.se/sv/om-malarenergi/vara-anlaggningar/studiebesok/
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Kraftvärmeverket är Sveriges största i sitt slag och byggdes på 60 talet. Sedan dess har det 

modifierats flera gånger för att öka effektiviteten och minska miljöpåverkan. (Mälarenergi 7) 

Vid Mälarenergis Kraftvärmeverk i Västerås produceras såväl el som värme. Vid 

produktionsprocessen förbränns förnyelsebara och fossila bränslen för att skapa värme och 

el. Som påföljd till produktionen uppstår utsläpp av koldioxid i atmosfären, dessa utsläpp 

kategoriseras som fossila eller förnyelsebara. All typ av förbränning genererar 

koldioxidutsläpp. Koldioxid som kommer från en förnyelsebar källa anses vara miljövänlig i 

förhållande till fossila bränslen. Förnyelsebara bränslen kommer från växter som finns i det 

naturliga kretsloppet och kan återskapas. Fossila bränslen tas upp långt under marken där de 

genom årens lopp legat begravda. Genom att gräva upp fossila bränslen påverkas miljön 

negativt förklarar miljöchefen. (Intervju 2 Katarina Hogfeldt-Forsberg) 

Till fossila bränslen som används i Mälarenergis verksamhet återfinns olja och kol. Till 

kategorin förnyelsebara bränslen räknas biobränsle, vilket kan vara tallbecksolja. (Intervju 2 

Katarina Högfeldt-Forsberg) Torv är i grunden döda väter som förmultnat i fuktiga 

markområden under en lång tid. Vid våt lagda växtområden och sumpmarker skapas den så 

kallade torvbildningen där torvet kan urvinnas. (Svensk Torv 1) Torv är ett bränsle som 

återfinns i förbränningen hos Mälarenergi. Materialet betraktas som fossilt bränsle 

internationellt, i Sverige betalas dock ingen koldioxidskatt för torvet. Eftersom koldioxidskatt 

betalas för förbränning av andra fossila bränslen betraktas torv som ett mellanting mellan 

fossila bränslen och biobränslen i Sverige. I Mälarenergis rapporter klassificeras däremot 

torv som fossilt. (Mälarenergi 8) 

Kraftvärmeverket består av sex olika block som använder både fossilt och förnyelsebart 

bränsle. De två äldsta blocken 1 och 2, togs i drift redan 1963 berättar miljöchefen. I början 

förbrändes där olja, men på senare tid uppgraderades block 1 och block 2 till att eldas med 

tallbecksolja. Block 3 sattes i bruk år 1969 och förbränner endast olja, därför används block 3 

som reserv. Den fjärde pannan togs i drift 1973. Block 4 är en kombination av kraftvärme och 

kondenskraft. Skillnaden är att ett kraftvärmeverk produserar både el och värme 

(fjärrvärme), medan ett kondenskraftverk endast producerar el berättar miljöchefen. År 

2002 uppgraderades även denna panna till att eldas med träpellets alternativt torv. Panna 5 

började användas år 2000 och utgör kraftvärmeverkats basproduktion tillsammans med 
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panna 4. Pannans bränsle är biobränsle och denna panna är i drift året runt. Block 6 är under 

bearbetning och beräknas stå klart år 2014. (Intervju 2 Katarina Högfeldt-Forsberg)  

Även vattenkraftstationer är en del av Mälarenergis verksamhet. Företaget har idag 41 

vattenkraftstationer som producerar el. Det flesta av vattenkraftstationerna är belägna i 

Västmanland och Värmland. (Intervju 1 Katarina Högfeldt-Forsberg) Företaget driver också 

vattenverk, vars primära uppgift är att rena vatten som når ut till konsumenter i området, 50 

miljoner liter dricksvatten renas per dygn (Mälarenergi 9). 

4.3 Mälarenergis ansvarstagande 

I Mälarenergis miljöpolicy går att läsa: 

”Verksamheterna inom Mälarenergi ska kännetecknas av de fyra kärnvärdena kompetens, 

tillförlitlighet, lyhördhet samt närhet. 

Vårt agerande ska präglas av omtanke om naturen och främja en långsiktigt hållbar 

utveckling genom minskning av farliga ämnen i produktionen, nyttiggörande av 

restprodukter genom återföring av slam till jordbruksmark och återanvändning av askor och 

genom en effektiv energianvändning.  

Ständigt och i alla verksamhetsprocesser liksom vid all upphandling av varor och tjänster 

ingår att bedöma och väga in de miljömässiga aspekterna.  

Miljöarbetet skall vidare kännetecknas av ett målinriktat och systematiskt arbetssätt, 

baserat på ett åtagande om ständig förbättring och förebyggande av förorening. Här utgör 

lagar och andra krav på miljöområdet minimi-nivåer.  

Genom rådgivningsverksamhet och attitydpåverkande arbete ska vi bidra till att öka 

miljömedvetandet hos medarbetare, leverantörer, kunder och intressenter.  

Mälarenergi ska genom att hålla höga verkningsgrader i sina verksamhetsprocesser bidra till 

god hushållning med energi och övriga naturresurser vilket bidrar till låga utsläpp till luft, 

mark och vatten.” (Mälarenergi 10) 

Mälarenergi jobbar med att följa de regler och lagar som finns för sin verksamhet, berättar 

miljöchef Katarina Hogfeldt-Forsberg. Det händer att de stundtals överträder avtalade 
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gränsvärden avseende utsläpp av olika slag på grund av haverier i verksamheten. 

Miljöchefen beskriver dessa som tillfälliga övertramp utom kontroll för företaget. 

Ambitionen är att åtgärda dessa övertramp så fort de uppmärksammas och att kontinuerligt 

anmäla avvikelser till tillsynsmyndigheterna. (Mailintervju 2 med Katarina Hogfeldt-Forsberg) 

Samtidigt som Mälarenergi försöker ha kontroll på sin egen verksamhet jobbar de även med 

att uppdatera sig om konkurrenternas framsteg. Miljöchefen beskriver att de ständigt 

genomför omvärldsanalyser på konkurrenternas CSR arbete för att hålla sig uppdaterade och 

följa med i utvecklingen (Intervju 2 Katarina Hogfeldt-Forsberg). Ett annat bra sätt att följa 

med i utvecklingen och som kontinuerligt förbättrar miljöarbetet är att leva upp till 

företagets ISO 14001 certifiering. Certifieringen har ett inbyggt krav på ständiga 

förbättringar för ett företags miljöarbete. Mälarenergi arbetar med att sätta upp mål i sitt 

miljöarbete för att ständigt utvecklas. (Mälarenergi 11) Att bli ISO 14001 certifierad bevisar 

att ett företag har en viss standard i sitt miljöarbete utifrån sin egen verksamhet. Idén med 

ISO certifiering är att företag ständigt ska förbättra sitt arbete med CSR, men företag kan 

börja från en låg nivå och ändå vara miljöcertifierad. Certifieringen sker på frivillig basis och 

ISO 14001 innebär att företag måste bidra till att förbättra sin miljöpåverkan. (Boiral och 

Henri 2012 s. 84-87) 

Mälarenergi har även en annan certifiering som heter R-företag (Mälarenergi 12). R-licensen 

innebär att företag tar etiska ansvarstaganden. Idag finns det tre olika typer av R-licenser, 

grundläggande nivå R, Kvalificerad nivå R2, avancerad nivå R3. Den grundläggande nivån av 

R-licensen är för företag som försäkrar att de ska följa etikpolicyn som R-licensen har tagit 

fram. (R-Licens 1) Om företag inte följer de etiska kraven som R-licensen kräver blir företaget 

av med licensen (Mälarenergi 12). 

Byggnation av miljöpannan 

Avfall kan användas som bränsle i kraftvärmeverk, Mälarenergi bygger just nu en ny panna 

som ska klara av att förbränna både avfall och biobränsle. Anledningen till utbyggnaden av 

block 6 är att säkra driften i kraftvärmeverket, detta kommer även leda till ett minskat 

utsläpp av fossilt koldioxid, den förminskade mängden beräknas uppgå till 300 000 ton per 

år. Byggnationen väntas stå klar hösten 2014. (Mälarenergi 13) Miljöchefen förklarar att på 



 Kandidatuppsats 2013-01-18 

26 

 

sikt vill företaget minska aktiviteten i de äldre pannorna och därmed användningen av fossila 

bränslen (Mailintervju 1 med Katarina Hogfeldt-Forsberg). 

Naturvårdsprojekt 

Mälarenergi producerar 25 % av sin elproduktion i sina 41 vattenkraftstationer. 

Vattenkraftstationerna utgör en fysisk blockad som hindrar fiskar och annat maritimt liv att 

passera. Även de redan befintliga arter som lever nedanför blockaderna påverkas negativt av 

den låga vattentillströmningen. (mailintervju 1 med Katarina Hogfeldt-Forsberg) Mälarenergi 

investerar nu i ett byggnadsprojekt av en slitsränna, den ska underlätta för fiskar och andra 

viktiga arter att passera vattenkraftstationen vid Hedströmmen. Slitsrännan ska även gynna 

insjön Mälaren, som får avrinning från Hedströmmens vattendrag. (Mälarenergi 14) 

Projektet är ett samarbete med Naturskyddsföreningen beskriver Katarina Hogfeldt-

Forsberg. Tillsammans med Naturskyddsföreningen såldes under en period tjänsten ”Bra 

miljöval El” som   nans   a    5 % a  s   s  nnan (mailintervju 1 med Katarina Hogfeldt-

Forsberg)  

Miljöbilar 

Mälarenergi jobbar sedan 2005 systematiskt med att byta ut bensin och diseldrivna fordon 

till miljövänligare alternativ. Idag uppnås ett genomsnittligt utsläpp på 120 gram koldioxid 

per kilometer för alla fordon i hela Mälarenergi koncernen, vilket idag räknas som 

miljöbilsklassificering. I första hand införs biogasdrivna fordon och i de fall där det inte varit 

möjligt fordon som drivs av Ecopar, ett diesel bränsle av naturgas som är miljövänligare än 

konventionell diesel. (Mälarenergi 15) Koncernen har idag cirka 60 biogasbilar som är i drift, 

det är viktigt att visa att vi är ett företag som bryr sig om miljön berättar miljöchefen. 

(Mailintervju 1 med Katarina Hogfeldt-Forsberg) 

Kemikalier och oljehantering 

Kemikalier och oljor i vattendrag skadar de minsta organismerna av maritimt liv och har 

därför en negativ inverkan på hela näringskedjan av maritimt liv (miljö 1), därför arbetar 

Mälarenergi aktivt med att minska kemikalie- och oljeanvändningen. Det företaget gör, är att 

de byter ut kemikalietyper och oljetyper i produktionen mot andra mindre farliga ämnen. På 

en del anläggningar har Mälarenergi infört vattenhydralik istället för oljor, då 
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vattenhydraliken inte har lika stor inverkan på miljön i omgivningen. (Intervju 2 Katarina 

Högfeldt-Forsberg) 

Mälarenergi arbetar även aktivt med slamhanteringen från avloppsreningen. Slammet 

används som gödsel, till jordbruksförbättring genom att återföra det till jordbruksmarken 

samt till jordtillverkning. Askan som kommer från kraftvärmeverket återanvänds genom att 

det blandas ut i cementen där de använder det som anläggningsmaterial i olika byggprojekt. 

(Mailintervju 1 med Katarina Hogfeldt-Forsberg)  

Energirådgivning 

Mälarenergi jobbar med att ge rekommendationer och rådgivning till intresserade 

konsumenter. På hemsidan presenteras dessa rekommendationer i animationer och det 

erbjuds kostnadsfria hemlån av utrustning som mäter energiförbrukning i hemelektronik. På 

hemsidan finns även statistik där konsumenter kan jämföra sin elförbrukning med sina 

grannar och andra hushåll i Västerås. Miljöchefen för Mälarenergi beskriver att det är viktigt 

för företaget att öka energieffektiviteten i samhället. De erbjuder därför energirådgivare 

som kan hjälpa kunderna att bli mer sparsamma i sin elanvändning. (Mailintervju 1 med 

Katarina Hogfeldt-Forsberg) 

Innovationer 

Enligt miljöchefen Katarina Hogfeldt-Forsberg är företagets satsningar på innovationer något 

begränsade, eftersom de satsar på långsiktiga system och infrastrukturer som ska kunna 

upprätthålla en leveranssäkerhet under lång tid. I dagsläget driver de bland annat en 

solkraftspark med delvis innovativa lösningar samt utveckling av vindkraft. (Mailintervju 2 

Katarina Hogfeldt-Forsberg) 

Utbildningar 

Mälarenergi har ett system för att följa upp medarbetarnas kompetensutveckling och se till 

att varje enskild anställd är utbildad för att klara sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Varje år 

skapas en individuell utbildningsplan för alla anställda som beskriver hur den fortsatta 

kompetensutvecklingen ska kunna ske. Katarina Hogfeldt-Forsberg berättar även att de har 

en utbildning för varje nyanställd med syfte att gå igenom de miljöproblem som finns i 

världen och presentera Mälarenergis nationella miljömål. De nyanställda får under 
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utbildningen även lära sig hur verksamheten påverkas av de miljökrav som kommer från 

myndigheterna. (Mailintervju 1 med Katarina Hogfeldt-Forsberg) 

Kommunikation av CSR 

Katarina Hogfeldt-Forsberg beskriver att Mälarenergi kommunicerar till anställda och kunder 

via sin hemsida, Facebooksida, kundträffar och kundtidningen Nonstop. Beroende på vad 

som ska kommuniceras så passar informationskanalerna olika bra förklarar miljöchefen och 

berättar att det är viktigt att vara aktiv i kommunikationen med intressenterna. (Intervju 2 

Katarina Hogfeldt-Forsberg) Mälarenergis webbsida kommunicerar löpande information om 

verksamheten men där finns även information om företagets CSR arbete förklarar 

miljöchefen. Hon beskriver att det är ett bra ställe att presentera företagets ansvarstagande 

eftersom kunderna på egen hand kan navigera och ta fram informationen.(Intervju 2 

Katarina Hogfeldt-Forsberg) 

Katarina Hogfeldt-Forsberg berättar att det sker regelbundna träffar med privat- och 

företagskunder, där relevanta frågor om verksamheten och elpriser diskuteras. Här får 

Mälarenergi möjligheten att informera kunderna om deras ansvarstagande samt ta del av 

synpunkter och frågor. Många kunder är måna om att vi driver projekt inom miljö, därför är 

dessa frågor aktuella under träffarna, förklarar miljöchefen. (Intervju 2 Katarina Hogfeldt-

Forsberg)  
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5 Analys 

Analysen diskuterar de frågor som presenteras i frågeställningen.  

5.1 Hur och varför arbetar Mälarenergi med CSR? 

Carrolls fyrstegsmodell är en bra modell att utgå ifrån när ett företags arbete med CSR ska 

utvärderas. Modellen har formen av en pyramid och delar in ett företags ansvarstagande i 

fyra olika nivåer. Den första nivån handlar om det ekonomiska ansvaret. (Crane och Matten 

2010). Mälarenergi har varit verksam sedan 1861. Idag äger de stora delar av elnätet i mellan 

Sverige, vilket stärker deras position på marknaden. År 2011 uppgick resultatet i bolaget till 

47 miljoner SEK. Det råder inga tvivel om att Mälarenergi är en stabil aktör på marknaden 

och att de har en god ekonomi, i enlighet med den första nivån. 

Den andra nivån i pyramiden benämns det legala ansvaret, nivåns kriterier innebär att 

företaget ska följa de lagar och regler som finns (Crane och Matten 2010). Följs inte lagar och 

regler kan ett företag drabbas av rättsliga påföljder. Vi har under studiens gång fått 

uppfattningen att Mälarenergi är ett företag som försöker följa de rättsliga lagarna. Tillfälligt 

har företaget överträtt sina avtalade befogenheter på grund av haverier av maskiner, men 

åtgärdat dessa så snart detta varit möjligt. Att själva aktivt anmäla avvikelser i sin 

verksamhet till tillsynsmyndigheter är ett annat tecken på företagets vilja att följa lagar och 

regler. Enligt Crane och Matten (2010) finns en samhörighet mellan första och andra nivån i 

pyramiden då båda nivåerna måste uppfyllas för att företaget ska kunna finnas på 

marknaden på lång sikt. Eftersom Mälarenergi har funnits länge på marknaden talar även 

det för att de har lyckats uppnå de första två nivåerna i pyramiden. 

Tredje nivån i Carrolls pyramid är det etiska ansvaret som handlar om att företag ska jobba 

med normer och oskrivna regler i sin verksamhet(Crane och Matten 2010). Mälarenergi har 

gett oss i uppdrag att utveckla deras CSR arbete med anledning av att samhällets 

förväntningar ökar. Därför har vi kommit fram till att de vill följa normerna i samhället och 

fortsätta utvecklas i takt med samhällets förväntningar. 

Enligt Holmblad-Brunsson (2002) är det viktigt att företag kontinuerligt arbetar med att 

tillmötesgå intressenternas krav i sin verksamhet för att behålla sin legitimitet. Mälarenergi 

arbetar idag med olika informationskanaler där kunder får en möjlighet att kommunicera 
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sina åsikter. Det medför att företaget får behålla sin legitimitet samtidigt som de tar lärdom 

av kundernas synpunkter. Holmblad-Brunsson (2002) menar även att företag som jobbar 

med att ständigt utveckla och förbättra sitt ansvarstagande skapar normer i samhället. 

Därför är det viktigt för ett företags utveckling att granska sina konkurrenter. Granskning av 

konkurrenterna skulle kunna utökas genom att Mälarenergi tog egna initiativ för att styra 

utvecklingen av normer, vilket medför att företaget får ökade konkurrensfördelar. 

Den fjärde nivån i Carrolls modell är filantropiskt ansvarstagande, vilket innebär att företaget 

skänker pengar till olika välgörenhetsprojekt(Crane och Matten 2010). Ett filantropiskt 

ansavarstagande saknas i Mälarenergis verksamhet idag.  

Det filantropiska ansvaret är den högsta nivån av fyrstegsmodellen och den är inte direkt 

avgörande för ett företags överlevnad. Däremot kan det stärka företagets position hos 

intressenterna. Det finns en del framgångsrika företag på marknaden som inte följer 

filantropiskt ansvar och ingen kräver detta från dem. Däremot menar Halme och Laurila 

(2009) att det är varumärkesbyggande att jobba med filantropi som en del av sitt 

ansvarstagande. I Mälarenergis fall anser vi att det är strategiskt riktigt att satsa på 

filantropiskt ansvar riktat mot människor. Det kan legitimera företagets strategi att verka 

som en samhällsbyggare. Ett filantropiskt ansvar riktat mot lokala mänskliga angelägenheter, 

passar företagets lokala anknytning väl, vilket utvecklas senare i analysen.  

De två första nivåerna i fyrstegsmodellen kan ett företag inte bortse ifrån om de vill finnas 

kvar på marknaden på lång sikt. Mälarenergi uppnår dessa. Den tredje nivån, det etiska 

ansvaret är viktigt att uppfylla om ett företag vill uppfattas som legitima på marknaden, men 

är inte direkt avgörande för ett företags överlevnad enligt Crane och Matten (2010). 

Analysen visar att Mälarenergi jobbar bra med de tre första nivåerna i Carrols fyrstegsmodell 

Däremot kan den fjärde nivån, det filantropiska ansvarstagandet, förbättras. Carrolls modell 

applicerad på Mälarenergi visar att de har ett bra ansvarstagande sett till helheten i 

modellen.  

En annan bra modell som kan användas för att utvärdera ett företags arbete med CSR är en 

modell av Halme och Laurila. Modellen beskriver tre olika delar i ett företagsansvar: CR 

integration, CR filantropi samt CR innovation. Utifrån modellen kommer vi att diskutera hur 
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Mälarenergi jobbar med CSR idag, samt hur deras framtida arbete med CSR kan se ut. Den 

första delen i modellen, CR integration, är det CSR arbete som är kopplat till företagets 

kärnverksamhet. I Mälarenergis fall kan CR integration kopplas till företagets miljöarbete. 

Mälarenergis kärnverksamhet vid Kraftvärmeverket och vattenkraftstationerna skadar 

miljön. Därför satsar företaget på att kompensera miljöförstörelsen i olika projekt, som de 

gör vid exempelvis naturvårdsprojektet vid Hedströmmen. Halme och Laurilla (2009) menar 

att många företag väljer att implementera ledningssystem som en del av CR integration. 

Mälarenergi är idag ISO14001 certifierade, vilket också innebär att de jobbar med att 

ständigt utveckla sitt miljöarbete. Det finns en risk att Mälarenergi får kritik för sin 

miljöförstörelse, dock så har företaget minimerat den risken genom att vara certifierade och 

arbeta med att utveckla sitt miljöarbete. Däremot är kraven relativt låga för certifieringen, 

det som krävs är att miljöarbetet utvecklas från år till år. Vi anser att Mälarenergi borde 

sträva framåt och ta ett större ansvar genom att eventuellt satsa på nya mer utmanande 

certifieringar. Som exempel skulle Mälarenergi kunna satsa på certifieringar som skulle 

anpassa sig mer mot de brister som finns i deras företagsansvar idag, vilket innebär andra 

områden än miljöförstöring. Certifieringen R-företag skulle kunna vara en sådan certifiering, 

därför bör Mälarenergi se över denna. Detta kommer att diskuteras senare i analysen.  

CR filantropi är samma sak som filantropidelen i Carrols fyrstegsmodell. Halme och Laurilla 

beskriver CR filantropi som företagets sociala ansvar som ligger utanför företagets 

kärnverksamhet och används för att förbättra varumärket. (Halme och Laurilla 2009) Vi 

anser att Mälarenergi inte tar ett filantropiskt ansvar idag. Det skulle kunna skapa ett 

filantropiskt ansvarstagande genom att börja skänka pengar till ideella organisationer lokalt, 

genom subvention. Katarina Hogfeldt-Forsberg miljöchef på Mälarenergi anser att ”skänka 

bort pengar är som att sopa de riktiga CSR problem under mattan"(Intervju 1 Katarina 

Hogfeldt-Forsberg). Vi håller med Katarina att en del företag använder sig av filantropi bara 

för att särkoppla och dölja exempelvis miljöförstöring. Vi håller även med Halme och Laurilla 

(2009) som menar att filantropi även används för att stärka varumärket. Om Mälarenergi 

började satsa mer på filantropi riktad mot lokala samhällsproblem skulle det inte betyda att 

de sopar problemen under mattan. Eftersom företaget redan jobbar utbrett med miljön, 

skulle filantropin istället vara en utveckling av ytterligare en del inom företagets 

ansvarstagande. I företagets uttalade ambition att vara en lokal samhällsbyggare skulle det 
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därför vara lämpligt med en lokal filantropi som adresserar fattigdom och utsatthet i 

Mälarenergis verksamhetsområde. Ett lämpligt samhällsproblem företaget skulle kunna 

stödja ekonomiskt är att förbättra situationen för de utsatta i Västerås, exempelvis genom 

att subventionera stadsmissionen och liknande organisationers kostnader för el. Detta skulle 

med små enkla åtgärder generara en ökad legitimitet samtidigt som ett lokalt 

samhällsproblem angrips. Som en stolt samhällsbyggare anser vi att det också innefattar 

ansvar för de svaga i samhället, vilket gör att en lokal filantropi känns aktuell i Mälarenergis 

CSR arbete. Speciellt eftersom det idag saknas ett filantropiskt ansvar från företagets sida. 

Halme och Laurilla (2009) menar att i CR innovation står innovationen med inriktning på CSR 

i fokus. Mälarenergi satsar på innovation i liten utsträckning för att undkomma risk då 

innovationer kräver investeringar. Burns (2008) beskriver att stora företag har svårt att satsa 

på innovationer då detta kräver resurser samt flexibilitet, det senare är ofta svårt för stora 

företag. Halme och Laurilla (2009)  a  a      nno a  on      n ”win-win” s   a  on     m na  

att både samhället och företaget kan tjäna pengar på det till skillnaden från filantropi, där 

det är svårt att mäta den exakta förtjänsten. Mälarenergi är ett företag som är beroende av 

sitt kraftvärmeverk, vilket gör att flexibiliteten i verksamheten är liten. Därför är deras 

mindre riskfyllda satsningar på innovationer motiverade, även om vi håller med Halme och 

Laurila. Mälarenergi ska inte satsa på riskfyllda innovationer om de inte är beredda på att 

acceptera de risker som detta innebär. Samtidigt är det viktigt med ett kreativt arbete som 

ger nya idéer kring CSR tillämpning som gynnar samhället och företagets utveckling. Vi anser 

att det är viktigt att företaget fortsätter att arbeta med CR innovation, även om det sker i 

begränsad nivå. Anledningen är att detta kan stärka Mälarenergis varumärke och strategin 

att vara en samhällsbyggare. Trots fördelarna med CR innovation är det svårt för 

Mälarenergi att satsa på det fullt ut då det kräver stora förberedelser och resurser enligt 

Burns (2008). 

5.2 Hur kommunicerar Mälarenergi sitt CSR arbete? 

Mälarenergi använder sig av olika kommunikations typer. Grafström et.al. (2008) beskriver 

två typer av kommunikation, envägskommunikation och flervägskommunikation. 

Envägskommunikation är det som Mälarenergi använder sig mest av när det gäller CSR 

frågor. Företaget kommunicerar sitt miljöansvar i stort sett bara på websidan, vilket är en 
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envägskommunikation. Grafström Göthberg och Windell (2008) menar att 

envägskommunikation handlar om att påverka sina intressenter genom at sprida 

information medan flervägskommunikation handlar om att skapa dialoger med sina 

intressenter. 

Mälarenergi saknar en tydlig flervägskommunikation idag. Genom att starta dialog med sina 

intressenter kan företaget få bättre kontakt med omgivningen samt få mer idéer och 

synpunkter om hur CSR arbetet ska utvecklas. Mälarenergi kommunicerar lite av sitt 

företagsansvar på sina kundmöten dock så anser vi att den kommunikationen inte är 

tillräcklig då det blir en indirekt kommunikation istället för en direkt. Med indirekt 

kommunikation menar vi att Mälarenergi pratar om CSR i samband med att andra ämnen är 

de verkliga utgångspunkterna för diskussion, exempelvis elpriser 

Grafström, Göthberg och Windell (2008) beskriver att det är svårt att kommunicera CSR 

eftersom företag vill undvika att få granskande ögon på sig. Därför borde Mälarenergi vara 

försiktig i sin kommunikation. Företaget bör inte berätta eller lova för mycket. 

Kommunikationen ska handla om saker som företaget gör eller har gjort, inte saker som de 

kommer att jobba med. Vi anser också att Mälarenergi borde kommunicera sin strategi att 

vara en samhällsbyggare mer tydligt, under förutsättning att de mantlar rollen mer tydligt. 

Genom filantropiska insatser i det lokala samhället kan företaget stärka sitt varumärke och 

mer tydligt bli en stolt samhällsbyggare. Utan en lokal filantropi är det svårare för 

Mälarenergi att få trovärdighet för sin kommunicerade roll som en stolt samhällsbyggare.  

Idag arbetar Mälarenergi med sponsring på lokal nivå. Sponsringen skulle kunna vara ett 

substitut till en lokal filantropisk insats om den också hade syftat till att stödja människor. 

För närvarande liknar mycket av deras sponsring mer en marknadsföringsstrategi och bidrar 

inte till en tydlig förbättring av samhället. Förslagsvis skulle Mälarenergi mer tydligt kunna 

sponsra exempelvis handikapsidrotten i regionen och därmed förvandla sitt sponsorskap till 

en filantropi. Som det ser ut idag däremot, saknar Mälarenergi en tydlig tråd i sitt CSR arbete 

eftersom de saknar det etiska och filantropiska ansvaret och därmed en viktig del av sin 

uppgift som samhällsbyggare.  
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Meyer och Rowan (1977) beskriver att det kan vara en stor skillnad på ett företag formellt 

och informellt, att företaget utåt visar en fasad som inte speglar verkliga förhållanden. Att 

Mälarenergi sponsrar lokala idrottsklubbar uppfattas antagligen som något väldigt positivt 

av dem allra flesta. Om Mälarenergi uttrycker att deras sponsring är samhällsbyggande så 

kan det slå tillbaka mot företaget om det istället framkommer att sponsringen i realiteten 

inte innehar samhällsbyggande egenskaper. Sponsringen skulle i Mälarenergis fall kunna 

uppfattas som en särkoppling, även om den har goda avsikter. Grafström, Göthberg och 

Windell (2008) menar att det är viktigt att företag inte kommunicerar mer än de kan uppfylla 

för att på så sätt undvika kritik. Det är viktigt att Mälarenergi även tar hänsyn till det och är 

väldigt ärliga och transparenta i kommunikationen av sitt CSR arbete, inte minst 

sponsringen. Holmblad-Brunsson (2002) beskriver att särkoppling är när kopplingen mellan 

vad ett företag säger att de gör och vad de verkligen gör är svag. När Mälarenergi beskriver 

sina olika sponsorskap på sin hemsida är det därför viktigt att tänka på att det är varierande 

insatser de åtagit sig och därmed uttrycka sig på ett sätt som motsvarar den grad av 

sponsring de faktiskt har med respektive aktör. I Mälarenergis kommunikation av 

sponsringen skulle de också kunna inrikta sig mer på hälsoaspekten, då det är en viktig fråga 

i samhället som företaget kan dra nytta av att stödja. Mälarenergi beskriver idag på sin 

  ms  a n  o  som  a  as     ” -     a ”         n c         n  som    an  a     s a 

ansvarstaganden. Det visar sig att ingen på Mälarenergi ansvarar för att uppfylla 

certifieringen, men ändå beskrivs det på hemsidan att de är certifierade, en tydlig 

särkoppling. Om det används på rätt sätt kan särkoppling skapa legitimitet eftersom ett 

företag framstår som bättre än de är, men det kan naturligtvis också väcka kritik om det 

framkommer att det är just en särkoppling, därför bör företaget följa upp certifieringen och 

antingen ta bort det från sin kommunikation eller satsa på det fullt ut. 

Enligt Suchman (Santana 2012) kan en hög legitimitet skapas när ett företag beter sig som 

samhället förväntar sig. Det är viktigt att tänka på när Mälarenergi kommunicerar sina CSR 

insatser och när de väljer vad de ska satsa på. Om deras ansvarstagande speglar 

intressenternas förväntningar kommer det att skapa legitimitet.   
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6 Slutsatser 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka Mälarenergis CSR arbete, samt ta fram 

förslag på hur Mälarenergi kan utveckla sitt CSR arbete utifrån deras nuvarande arbete. I det 

här kapitlet besvaras uppsatsens syfte och resultaten diskuteras 

6.1 Hur kan Mälarenergi utveckla sitt CSR arbete? 

Tabell 2: Förslag på Mälarenergis CR 

 

 CR filantropi CR integration CR Innovation 

Förhållande till 

Kärnverksamheten 

Utanför företagets 

kärnverksamhet. 

Inom företagets 

kärnverksamhet. 

Förstora 

kärnverksamheten 

eller utveckla nya 

verksamheter. 

Mälarenergi idag Obefintligt idag. Byggnation av 

miljöpannan, 

Miljöbilar, 

Energirådgivning, 

Kemikalier och 

oljehantering, ISO 

14001, R-företag, 

Naturvårdsprojektet 

(Hedströmmen). 

Småskaliga 

satsningar på 

innovationer inom 

solkraft och 

vindkraft. 

Mälarenergi framtid Fler lokala 

filantropiska projekt. 

Subventionering av 

elkostnaden till 

Stadsmissionen. 

Sponsra 

handikappsidrotten. 

Forstätt arbeta som 

tidigare. Se över R-

företag, alternativt 

börja se över andra 

certifieringar. Arbeta 

m   ”B a m     a ”  

Fortsätt arbeta med 

innovationer i 

samma takt. 
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Idag saknar Mälarenergi CR-filantropi och ett tydligt ansvarstagande mot lokalbefolkningen i 

deras verksamhetsområde. Därför föreslår vi att Mälarenergi börjar utveckla filantropiska 

projekt inriktade mot det lokala samhället. Vi föreslår att Mälarenergi subventionerar 

elkostnaden för exempelvis Stadsmissionen eller andra organisationer som stödjer de 

utsatta i samhället. Ett annat förslag som Mälarenergi kan tillämpa inom filantropi är att de 

väljer att sponsra handikappidrotten, ge möjligheter till dem som har det svårt att utföra 

hälsofrämjande aktiviteter. Det skulle vara en viktig pusselbit för Mälarenergi att arbeta med 

andra ansvarstaganden än enbart de som berör miljön. (Se tabell 2 ovan) 

Mälarenergi arbetar mycket med CR-integration som vi tidigare nämnt i arbetet. De bygger 

en miljöpanna i kraftvärmeverket som ska minska utsläppet av koldioxid, de implementerar 

miljöbilar, ser över olje- och kemikaliehantering, erbjuder energirådgivning, är ISO14001 och 

R-företag certifierade. Dessutom driver företaget ett naturvårdsprojekt för att underlätta 

fiskelivet vid Hedströmmen. Därför anser vi att företaget ska fortsätta att jobba med CR-

integration på samma sätt som tidigare samt fortsätta följa normerna i samhället. Vi 

rekommenderar däremot att företaget ser över certifieringen R-företag. Vi föreslår att 

Mälarenergi antingen börja jobba aktivt med frågorna som certifieringen avser, eller skriver 

av den helt. Legitimiteten för certifieringen kan ifrågasättas då uppföljningen av certifierade 

företag verkar saknas, därför borde Mälarenergi byta ut certifieringen till ett mer seriöst 

certifikat som innehåller liknande delar exempelvis ISO9001. Vi föreslår även att företaget 

fortsätter upprätta naturvårdsprojekt vid sina övriga vattenkraftstationer, eftersom de redan 

har genomfört ett sådant projekt med framgång så finns det goda förutsättningar för att 

utföra liknande projekt igen. Vi tror att konsumenterna är benägna att betala lite extra för 

a    a a m   oc      a         nan   p o       nom    ns  n ”B a M     a ” oc  a        a      

  am    n  omm     nna   nans   a m n a na       sp o      V  ans   a   ”B a M     a ” 

borde vara en ordinarie produkt i sortimentet, eftersom det skulle vara väldigt enkelt och 

strategiskt för företaget att genomföra samtidigt som det ökar legitimiteten. (se tabell 2 

ovan) 

Mälarenergis har ett begränsat arbete med CR-innovation vilket också passar deras 

    sam    ans       Som      a   n mn   an      a a  n ”w n-w n” s   a  on a   a    a m   

innovationer samtidigt som investeringar kan innebära en risk. Mälarenergi är ett lokalt 
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företag som har ett ansvar att upprätthålla stora delar av elförsörjningen i regionen. Det 

ansvar som företaget har mot människorna i området medför att det inte är att 

rekommendera något stort risktagande med innovationer, driftsäkerheten är en viktig del 

för företaget. Dessutom är Mälarenergi till stora delar beroende av kraftvärmeverket och 

vattenkraftstationerna som de har investerat mycket tid och pengar i, vilket gör att 

flexibiliteten minskar och därmed även möjligheten att satsa stort på nya innovationer. 

Därför ska Mälarenergi fortsätta att arbeta med innovationer i den utsträckning som de gör 

idag, då det är en viktig del för företagets framtida utveckling. (se tabell 2 ovan) 

6.2 Generella slutsatser 

 Företag bör följa samhällets normer om ett ökat CSR ansvar. 

Samhällets förväntningar på företag skapar normer, dessa normer bör företag följa om de 

vill kunna verka på marknaden på lång sikt. Dessutom är det legitimt att tydligt följa de 

normer som samhället skapar. 

 Filantropiska insatser som går i linje med ett företags kärnverksamhet eller 

varumärke skapar trovärdighet. 

Filantropiska insatser ökar legitimiteten och bygger därmed upp varumärket, samtidigt som 

de bidrar till välfärden. Om de filantropiska insatserna dessutom går i linje med ett företags 

kärnverksamhet är de mer trovärdiga och uppfattas som mindre särkopplade. 

 Ett företag som samhället är beroende av bör inte satsa på allt för riskfyllda 

innovationer. 

Innovationer kan innebära en risk, samtidigt som det kan driva utvecklingen framåt. För ett 

företag som är i beroendeställning till samhället är det inte att rekommendera stora 

satsningar på riskfyllda innovationer, då det utsätter samhället samt den egna verksamheten 

för en hög risk. 

 Företag bör satsa på både envägs- och flervägskommunikation av sitt 

ansvarstagande. 
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Ett företags kommunikation av sitt ansvarstagande är en viktig del utöver de faktiska 

insatserna. Intressenter och kunder kan ge konkreta tips om förbättringar i verksamheten, 

vilket företaget kan använda. Genom att kommunicera sitt ansvarstagande skapas 

legitimitet. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetets gång har vi upptäckt forskningsområden som skulle kunna ligga till grund för 

framtida undersökningar. Ett exempel på sådant forskningsområde är att undersöka 

företagets sociala ansvar. Hur detta ansvar skiljer sig åt mellan företag som alla verkar i 

samma bransch. Studien skulle kunna inrikta sig mot imitation och spridning av 

managementmodeller och andra idéer knutna till CSR inom branschen 
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8 Bilagor 

Bilaga 1 

Organisation 

 Hur ser er organisation/företaget ut(kort om företaget, vilka affärsområden, 

verksamhet utomlands mm)? 

CSR 

 Hur jobbar ni med CSR/hållbar utveckling idag(mer konkret)? 

 Hur definierar ni miljöarbete? (Vad innebär CSR och hållbar utveckling för er) 

 Hur resonerar ni kring miljön? (Hur ser Mälarenergi på miljöfrågan) 

 Varför vill ni bredda CSR arbetet? (vad ser ni för fördelar/vad vill ni uppnå med att 

bredda. Vilka mål har ni? vill ni stärka varumärket? Få nya kunder?) 

 Hur ser ni på era konkurrenters CSR arbete? (ser ni något positivt bland dem? 

Negativt?) 

 Hur ser ni på välgörenhet där en del av intäkterna skänks bort? (med detta menas att 

en del av intäkterna skänks bort till CSR projekt) 

 Vart placerar ni er i CSR frågorna jämfört med era konkurrenter? 

 Vad vill ni bredda mot/ vad är bredda för er (något specifikt?)? 

 H   s   n  p  ” n      ansc  n” oc  m        an?  Komm    S      an a    n  as? 

Höjda miljökrav? Framtida utveckling?) 

 Hur ser ni på att utveckla nya innovationer kring er kärnverksamhet?(med detta 

menas att om ni vill satsa på ny teknik som gynnar miljön) 

Fortsättning på organisationsfrågor: 

 Vilka är era kunder? (vilka väljer er oftast som leverantör, geografiskt, ålder osv) 

 V   a   n  a   o           ” a       o p”?  Ha  n   n   s  m    n    pp? V   a s a 

ni attrahera med ert varumärke?)  

 Vilka är era största konkurrenter? 

 Vilka aktörer arbetar ni med i utlandet? (Vad har ni för affärer ihop? Hur valde ni 

dessa aktörer? Ställer ni några krav på dem, vilka krav?) 
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 Vad är Mälarenergis övergripande mål som företag? (vad är ert uppdrag, vision, mål 

med verksamheten?) 
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Bilaga 2 

Vattenkraft 

 H   m n a ”om  p” oc  an  a                s a  oc        ma    ma a      a  n  

anlagt? Sker detta vid alla vattenkraftverk? 

 Va   n  a       n s apa  p o   m      som    ”s         n”       s a  oc  ma    m  

liv, finns det några andra aspekter? (utsläpp av kvicksilver eller liknande?) 

Värmekraft 

 Stämmer det att Värmekraftverket producerar både el och värme? 

 Räknas tallbacksolja som fossilt bränsle? (vad klassas det som? Går under namnet 

”o  a”?  

 Hur stora utsläpp sker i värmekraftverket? (har ni en bestämd mängd utsläpp? Hur 

mkt co2? Jobbar ni med att minska detta?) 

 Det skiljs åt mellan fossila och förnyelsebara bränslen,  är det någon skillnad mellan 

dem i koldioxidutsläpp, skatt eller övrigt? 

CSR projekt, arbetsmiljö, sponsring mm 

 Du skriver att ni har diverse CSR-projekt. Hur många projekt har ni igång? (Vi vill 

gärna ha en bild av alla projekt ni har och vad vi gör i dessa projekt. Beskriv varje 

projekt var för sig, finns dessa projektplaner sparade? Du nämnde att ni skänkte 

pengar lokalt, till vem och hur mycket? Uppmärksammas detta?) 

 Förklara lite mer om R-Företag? (Detta förklippar vi med social ansvarstagande. 

Korrekt?) 

 Hur ser er arbetsmiljö ut i vattenkraftanläggningarna / Värmekraftverket? (faror, 

åtgärder) Vad gör ni för era anställda? Lite mer konkret. (friskvårdsbidrag, 

hälsoundersökning, övriga förmåner) 

 Hur kommunicerar ni Mälarenergi för att attrahera anställda? ( mycket står att 

kunderna ska vara nöjda, men vad kan ni göra för personalen? Hur kommunicerar ni 

detta?) 

 Ni skriver på er hemsida om sponsring. På vilket sätt sponsrar ni olika evenemang? 

(Hur väljer ni sponsorskap? Hur mycket ger ni, hur lång tid gäller ett sponsorskap?) 
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Kommunikation av CSR 

 Hur kommunicerar ni ert CSR-arbete? (Vilken av dessa 3 stämmer in på er: 1. Ni 

berättar om ert CSR arbete på hemsidan. (ingen respons begärd). 2. Ni berättar om 

ert CSR-arbete på hemsida osv, samt att ni följer upp detta med att fråga intressenter 

hur de uppfattar ert CSR-arbete och er som företag. 3. Ni för en direkt dialog med 

intressenter, där de kan komma med direkt respons, exempelvis att intressenter kan 

kommentera direkt på er hemsida, Facebook osv.) 

 Berättar ni om ert CSR arbete på fler ställen än er hemsida, vart? (tv, radio, tidning, 

reklam, studiebesök, övrigt?) 

Konkurrenter 

 Vilka är era största konkurrenter? (vilka är det som har marknadsandelar i regionen? 

Nämn några specifika aktörer) 

 


