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Abstrakt 

Idag kommunicerar allt fler företag externt om sitt CSR-arbete. Då den externa 

kommunikationen inte samstämmer med det interna arbetet så uppstår särkoppling som kan 

ge kritik som greenwashing. Företaget Vattenfall har fått sådan kritik, vilket gör det intressant 

att studera företagets interna arbete. Syftet med uppsatsen är att beskriva och få en ökad 

förståelse för hur CSR används och uppfattas internt bland medarbetare genom att undersöka 

problem som företaget kan möta i sitt interna CSR-arbete. Vår uppsats bygger på en kvalitativ 

studie. Vår primärdata utgörs av åtta stycken semistrukturerade intervjuer på Vattenfall och 

vår sekundärdata är hämtad från artiklar, böcker och företagets uppförandekod. De anställda 

känner till delar av uppförandekoden och det finns vissa svårigheter med att få den integrerad. 

Detta kan tyda på att CSR-arbetet inte i full utsträckning får den funktion som den är ämnad 

för då problemen skapar svårigheter med att få det interna praktiska arbetet att spegla den 

externa kommunikationen.  
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till studiens ämne samt den problematik som vi ämnar 

utreda tillsammans med uppsatsens syfte. 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste åren har frågorna om företagens samhällsansvar blivit allt mer centrala 

(Grafström et al., 2008). En våg av företagsskandaler efter millennieskiftet skapade ett 

misstroende bland företag och Corporate Social Responsibility (CSR) växte fram som en 

motkraft mot ett ansvarslöst företagande (Borglund et al., 2009). CSR översätts vanligtvis på 

svenska till “företagens sociala ansvar” och innebär att företag ur ett ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt perspektiv ska ta ansvar för hur deras verksamhet påverkar samhället 

(Nielsen, 2010). Utvecklingen av teknik har möjliggjort en ökad informationsspridning kring 

företagens aktiviteter och medias bevakning har gjort att dessa i allt större utsträckning 

kopplas till ett socialt ansvarstagande. Allt fler företag blir granskade av omvärlden och allt 

högre krav ställs på organisationerna. (Grafström et al., 2008.) Idag förväntas det, av i 

synnerhet stora företag, ett aktivt arbete med CSR. Framväxten av CSR kopplas även till 

kritik mot idén om att aktieägarna är den viktigaste intressenten och fokus är att maximera 

deras avkastning. Konceptets trovärdighet försämras i och med kritiken och CSR betonar 

istället företagens breda ansvar mot en stor grupp av olika intressenter. (Borglund et al., 

2009.)  

 

Kraven på företagens CSR-arbete ställs av en rad olika intressenter i form av kunder, 

anställda, ideella organisationer, staten och ägare (Grafström et al., 2008). Tanken om att 

vårda dessa relationer är något som många svenska företagsledare burit med sig. Företagen 

måste vinna sina intressenters förtroende för att få legitimitet att verka. Detta ställer krav på 

företagen att genom transparens visa sitt sociala och miljömässiga ansvar och därmed agera i 

samklang med omgivningens normer. (Borglund et al., 2009.) För att kunna skapa företroende 

hos sina intressenter och möta existerande krav på transparens är företagens CSR-

kommunikation ett avgörande inslag. Det anses vara företagens kommunikation av CSR till 

omgivningen som skapar värdet i och med möjligheten till ökat anseende. (Borglund et al., 

2012.) 
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I den externa kommunikationen med intressenter belyser forskning att CSR kan uppfattas ha 

ett flertal olika funktioner och syften (Borglund et al., 2012). Houghton et al. (2009) belyser 

CSR som ett ansikte utåt där företagets ansträngningar sträcker sig ut i samhället i form av 

välgörenhet, utvecklingsprogram för delar av samhället, och andra hållbarhetsinitiativ. 

Roberts (2001) redogör för hur CSR gått från att handla om att göra gott för andra till att bli 

ett verktyg för företag att skapa en god självbild som det etiskt ansvarsfulla företaget. Det 

finns även forskare som hävdar att företags CSR-kommunikation fungerar som 

marknadsföring för företaget och att ett ökat anseende kan skapa konkurrensfördelar och 

bättre finansiellt resultat (Frankental, 2001; Borglund et al., 2012). Frankental (2001) framför 

kritik gentemot CSR och menar att det är en PR-uppfinning. Det kan finnas en lockelse i att 

skapa en bild av ansvar externt som inte alltid stämmer överens med den verksamhet som 

bedrivs internt. När den externa redovisningen av CSR inte speglar det praktiska arbetet i 

verksamheten har företaget särkopplat sin verksamhet och den riskerar att anklagas för 

greenwashing. (Nielsen, 2010; Borglund et al., 2012.) 

1.2 Problematisering 

När den externa redovisningen av CSR inte speglar det praktiska arbetet i verksamheten har 

företaget särkopplat sin verksamhet och fenomenet kan beskrivas som hyckleri (Frostenson et 

al., 2012; Borglund et al., 2012.) Det finns bland intressenter en misstro mot företags 

kommunikation av CSR som grundar sig i misstänksamhet mot att CSR endast används för att 

presentera ansvar utåt men att det inte ligger till grund för agerande (Arvidsson, 2010). 

Grafström et al. (2008) menar å andra sidan att särkoppling ofta inte är en medveten strategi 

utan snarare ett resultat av att företagen inte lyckas leva upp till den egna presentationen och 

självbilden. Särkoppling kan ske med goda intentioner och är inte nödvändigtvis en 

konsekvens av medvetet hyckleri (Frostenson et al., 2012). 

 

Mycket forskning har fokuserat på betydelsen av CSR externt (Frankental, 2001; Roberts, 

2001, Morsing et al., 2008). Forskningen har även belyst fenomenet särkoppling med 

innebörd att företags externa kommunikation och reguljära verksamhet inte speglar varandra 

(Arvidsson, 2010; Frostenson et al., 2012). Vad som dock inte har forskats kring i samma 

utsträckning är vilka funktioner CSR får i den interna verksamheten och vilka svårigheter som 

företag möter i försöket att få det praktiska arbetet att spegla den externa kommunikationen. 

Genom att undersöka orsaker som kan ligga bakom att företag särkopplar sin externa 
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kommunikation från det interna arbetet kan vi bidra till att nyansera bilden av företag som 

hycklare. Vår undersökning kommer att ge ett teoretiskt bidrag i form av ökad förståelse för 

den interna funktionen av CSR bland anställda vilket Frostenson et al. (2012) menar att det i 

nuläget finns brist på forskning kring. Samtidigt kan vi öka förståelsen för hur företag kan öka 

sina chanser att överbrygga svårigheter i arbetet med internt riktat CSR. 

1.3 Problemformulering 

Vilken problematik möter företag i sitt internt riktade CSR-arbete och vilken funktion får 

arbetet internt? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur CSR uppfattas och används internt bland 

anställda genom att undersöka vilka problem som företaget möter i sitt internt riktade CSR-

arbete. Genom att se till problemen ämnar vi öka förståelsen för hur CSR uppfattas och 

används internt och därav hur problemen påverkar förutsättningarna för att integrera CSR i 

verksamheten. 
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2. Teori 

I detta avsnitt presenteras den teori som används i uppsatsen. Vi inleder med en teoretisk 

bakgrund till ämnet för att sedan presentera den analysmodell som vi kommer att använda i 

analysen av vår insamlade data i strävan efter att besvara vårt syfte. I den teoretiska 

bakgrunden ämnar vi öka läsarens förståelse för begreppet CSR, vilka intressenter som ställer 

krav på företag, hur CSR kan användas externt för att nå upp till dessa krav samt den kritik 

som företag kan få i form av greenwashing om företag särkopplar sitt interna arbete med den 

externa kommunikationen. Med vår analysmodell ämnar vi besvara vårt syfte där de fyra 

problemen; kunskaps-, relevans- prestations-, samt det normativa problemet gör att vi kan 

utläsa den interna funktionen av CSR utifrån teorin om särkoppling. 

2.1 Teoretisk bakgrund 

2.1.1 Corporate Social Responsibility 

En rad företagsskandaler under senare delen av 1900-talet lade grund för framväxten av 

företagens sociala ansvar. Medias granskande funktion har satt press på företag att agera 

ansvarsfullt. Företagens sociala ansvarstagande, vanligen betecknat CSR (Corporate Social 

Responsibility) har fått en allt mer ökad spridning och betydelse i näringslivet. (Jutterström & 

Norberg, 2011.) Definitionen av CSR har omdiskuterats av många praktiker och forskare men 

trots det finns ingen tydlig definition av företagens sociala ansvar. Idag är det verksamheten 

som utvecklar sina egna tolkningar av vad de själva anser är socialt ansvarstagande, vad det 

innefattar och innebär för deras organisation. (Grafström et al., 2008.) Socialt ansvarstagande 

menar Grafström et al. (2008) innebär att ett välfungerande företag inte endast förutsätter 

ekonomisk effektivitet. Företaget bör även ta ansvar för hur deras verksamhet har inverkan på 

den omgivande miljön och samhället. Borglund et al. (2012) menar att begreppet ansvar inte 

är statiskt och får helt olika uttryck beroende på miljön där den verkar. 

2.1.2 Intressenter 

Det finns många normsändande initiativ som definierar vilket innehåll CSR-arbetet ska ha och 

vilka frågor som ska adresseras (Borglund et al., 2009). De aktörer som på olika sätt försöker 

att påverka företag att ta sitt samhällansvar kan ses som ett företags intressenter (Borglund et 

al., 2012). Historiskt sätt har tanken om shareholder value varit fokus i hos företag. Friedman 

(1970) förespråkade att företagens syfte var att skapa aktieägarvärde och att de inte skulle 
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ägna sig åt andra intressenter än ägarna. Det väcktes dock så småningom kritik mot detta 

perspektiv och det blev nu allt viktigare för företag att tillgodose även andra intressenter 

(Borglund et al., 2009). Freeman (1984) redogör för intressentmodellen vilken belyser de 

centrala aktörer som företag har relationer till i sitt CSR-arbete. Till ett företags intressenter 

kan bland andra inkluderas investerare, konsumenter, anställda, intresseorganisationer, 

experter och konsulter (Borglund et al., 2012). Freeman (1984) menar att ett företags 

intressenter påverkar och påverkas av CSR-arbetet. Det hävdas att en av de viktigaste 

aktörerna i intressentmodellen är företagets anställda (Borglund et al., 2009; Grafström et al., 

2008). I strävan om att vinna intressenters förtroende ställs företag inför det faktum att de 

måste tillgodose de olika krav som ställs och därmed få legitimitet att verka (Borglund et al., 

2012). 

2.1.3 Externt riktade funktioner av Corporate Social Responsibility 

För att synliggöra sitt ansvarstagande krävs transparens och detta uppnås i företagens 

kommunikation med sina intressenter (Borglund et al., 2009; 2012). Värdet av CSR för ett 

företag anses ligga i att det kommuniceras i och med att företaget genom kommunikation kan 

skapa sig ett bättre anseende. Det har de senaste åren skett en explosion av CSR-

kommunikation där företagen redogör för sitt ansvar. Detta sker ofta genom CSR-rapporter 

eller hållbarhetsredovisningar och ger företag möjlighet att visa att de agerar i linje med 

omvärldens värderingar. (Borglund et al., 2012.) 

 

Ett sätt att synliggöra sitt arbete med CSR är att ägna sig åt välgörenhet eller sponsring av 

olika slag. Företag kan ägna sig åt ideella projekt genom att i fattiga länders lokalsamhällen 

bekämpa fattigdom, ge stöd till utbildning och arbeta för bättre hälsa. I Sverige kan 

ekonomiskt stöd ges till idrottsföreningar eller också ideella organisationer som arbetar för en 

god sak. (Borglund et al., 2009.) Detta kopplas inte till företagets verksamhet och ger på så 

sätt inga direkta fördelar till företagets affär men ändå indirekta fördelar i form av ökat 

anseende (Borglund et al., 2012). Roberts (2001) hävdar att företags ansvarstagande 

egentligen grundar sig i en självupptagen angelägenhet om att måna om sin egen självbild. 

Arvidsson (2010) fick i sin undersökning ett empiriskt resultat som pekade på att företagen 

engagerade sig i CSR-frågor för att undvika negativa konsekvenser snarare än med en vilja att 

åstadkomma socialförbättring och göra rätt. Företag kan beroende på huruvida de presenterar 

sig för sin publik definiera sin företagsidentitet. Detta kan vara av stor vikt i och med att 
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företag förväntas vara speciella med affärsidé och verksamhetsinriktning som skiljer sig från 

andra. (Hooghiemstra, 2000; Jutterström & Norberg, 2011.)  

 

Frankental (2001) och Borglund et al. (2012) menar att ett företags externa CSR-

kommunikation kan få funktionen som PR och kan därmed bli ett medel för att skapa 

konkurrensfördelar och ett bättre finansiellt resultat. Enligt Borglund et al. (2012) är det inte 

heller ovanligt att företags kommunikationsavdelningar ofta engageras i CSR-frågorna och 

har ett huvudsakligt ansvar i koordineringen av CSR-arbetet. Roberts (2001) menar att ett 

företags arbete med etik tenderar att hamna på PR-avdelningens bord och därmed endast 

placeras på ytan av bolaget utan att påverka den interna verksamheten. På så sätt kan denna 

ostört fortsätta att arbeta för att uppnå finansiellt drivna verksamhetskrav. 

2.1.4 Greenwashing 

PR-praktiker har ofta kommunicerat symboler av CSR utan substans, något som kallas för 

greenwashing (Dhanesh, 2012). Greenwashing är ett begrepp som myntades i början av 1990-

talet i USA och syftar till när ett företag marknadsför sig själv som miljöansvarig utan att 

faktiskt vara det. Ett företag som ”greenwashar” ägnar sig åt positiv kommunikation av sitt 

miljöarbete medan det faktiska miljöarbetet är begränsat. (Burbano & Delma, 2011.) Vanligen 

syftar begreppet greenwashing till det miljömässiga ansvaret som företag utger sig för att ta 

dock kan det sociala ansvarstagandet även inkluderas i begreppet. Greenwashing är ett medel 

för att stärka varumärket, öka försäljning och marknadsandelar men även för att försköna 

rykten om verksamheten efter skandaler. På långsikt kan det handla om att avleda 

uppmärksamhet från beslutsfattare och lagstiftare och på så sätt undgå nya begränsade lagar 

och skatter. Det kan även röra sig om att locka till sig personal och investerare. (Nielsen, 

2010.) När CSR främst blir ett sätt för att stärka rykte och image är risken stor för att anklagas 

för greenwashing (Borglund et al., 2012). Borglund et al. (2009) beskriver att då ett företag 

övermarknadsför CSR kan detta leda till misstroende istället för förtroende. Allt eftersom 

miljöfrågan har uppmärksammats i media har exemplen på greenwashing blivit allt fler, vilket 

har gjort det svårt för de företag eller konsumenter som har äkta miljöambitioner att skapa 

förtroende (Nielsen, 2010). 
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2.2 Teoretisk referensram  

Vi har valt att studera vilken problematik som företaget Vattenfall möter i sitt interna CSR-

arbete för att öka vår förståelse för vilka funktioner som deras CSR-arbete får internt. För att 

identifiera denna problematik kommer vi att använda oss av de fyra problem som Frostenson 

(2007) presenterar; kunskapsproblemet, relevansproblemet, prestationsproblemet samt det 

normativa problemet. Utifrån teorin om dessa fyra problem kommer vi tillsammans med 

teorin om särkoppling att skapa oss en uppfattning om huruvida CSR är integrerat i 

verksamheten och därav utläsa vilka funktioner som det får internt. Därför avser vi att besvara 

frågeställningarna: 

 Vilka problem möter Vattenfall i sitt internt riktade CSR-arbete? 

 Hur påverkar dessa problem funktionen av CSR internt? 

2.2.1 Särkoppling 

Begreppet greenwashing är ett praktiskt myntat begrepp hämtat från den amerikanska 

debatten (Nielsen, 2010). Samma fenomen beskrivs i det omdiskuterade teoretiska begreppet 

särkoppling (Frostenson et al., 2012; Grafström et al., 2008; Jutterström & Norberg, 2011; 

Regeringskansliet, 2010). Särkoppling sker då kommunikation, beslut och agerande skiljs från 

varandra. I sådana fall påverkar inte företagets CSR-arbete dagliga beslut och handlingar 

vilket betyder att det inte är integrerat i verksamheten, det är då särkopplat. (Frostenson et al., 

2012.) Detta innebär att företagens presentation av sin verksamhet inte överensstämmer med 

det praktiska arbetet, vilket gör att de riskerar att få mer kritik än de företag som inte har 

några CSR-policys överhuvudtaget (Grafström et al., 2008). Om CSR inte genomsyrar hela 

företaget, inklusive de interna intressenterna, reduceras budskapet med CSR ner till 

marknadsföring. Med denna relation menar Borglund et al. (2012) att det måste finnas en 

kongruens mellan det som företaget kommunicerar ut till sina externa intressenter och vad 

som praktiskt genomförs i verksamheten. Borglund et al. (2009) menar att det är förbjudet för 

företag att kommunicera ut en bild av ett CSR-arbete som inte är förankrat i verksamheten. 

När sådant avslöjas blir resultatet att företaget hamnar i en skandal. Frostenson et al. (2012) 

menar att särkoppling kan beskrivas som hyckleri. 

 

När en idé ska förverkligas måste den på ett praktiskt och förståelsemässigt plan anpassas till 

företagets förmåga och möjligheter att ta den till sig. Idén konstrueras utifrån befintliga 
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sammanhang vilka formas av organisationens förutsättningar, lokala omständigheter och 

gemensam förståelse. (Jutterström & Norberg, 2011.) Det måste ske en lokal 

översättningsprocess, där CSR-arbetet förankras lokalt i företaget för att praktiskt uppnå ett 

fungerande hållbarhetsarbete (Regeringskansliet, 2010). Frostenson (2007) menar att även om 

det sker en kommunikationsförändring kring CSR är detta en form av särkoppling i de fall 

som denna inte får substantiella effekter. Jutterström & Norberg (2011) menar att det kan vara 

svårt för företag att välja ut de delar av CSR-arbetet som är relevanta i användningen vid 

styrning av den egna verksamheten. Författarna belyser även problematiken med att anpassa 

generella regler till lokal praktik även då det saknas motstånd i verksamheten. Trots att många 

företag har strategier för arbetet med CSR så misslyckas de med att förändra den strategiska 

riktningen eller kärnverksamheten i företaget, minska skadliga effekter av processer, 

produkter och tjänster (Visser, 2011).  

 

Visser (2011) menar att många företag inte har avsikten att missleda utan att det snarare 

handlar om en företagskultur i kombination med externa påtryckningar som huvudsakligen 

förblir i konflikt med de uppsatta målen för ansvar och hållbarhet. Frostenson (2007) betonar 

också att särkoppling inte behöver innebära bedrägeri utan att detta snarare kan kopplas till 

mostridiga krav och normer som företaget behöver leva upp till. Internt sätts krav på 

effektivitet medan det externt sätts krav på ansvarfullt företagande. Jutterström & Norberg 

(2011) har uppfattningen om att det finns en utbredd målsättning att förändra praktiken för de 

som arbetar med CSR trots att diskussionen kring CSR och hyckleri ofta lyfts fram. 

Frostenson (2007) menar att det varken är oproblematiskt eller okontroversiellt att definiera 

CSR-aktiviteter. Forskare belyser vikten av att anställda engageras i arbetet med CSR för att 

det praktiskt ska kunna integreras i verksamheten (Borglund et al., 2012; Collier & Esteban, 

2007). 

2.2.2 Svårigheter med internt CSR-arbete 

Grafström et al. (2008), Borglund et al. (2009) och Frostenson et al. (2007; 2012) belyser att 

allt högre krav ställs på företag från externa intressenter. Frostenson (2007) menar att detta i 

sin tur också medför ökade krav på de interna intressenterna i form av de anställda. 

Författaren behandlar även frågan om vilka de interna konsekvenserna blir av ett företags 

CSR-arbete i form av fyra grundläggande problem vilka företagen bör hantera i sitt internt 

riktade CSR-arbete. Dessa problem uppkommer i och med att kraven på ett företags 
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medarbetare ökar. De ökade kraven tar sig form i att medarbetare ska skaffa sig kunskap om 

CSR, kunna relatera CSR till sin egen arbetssituation, prestera konkret med hänsyn till det 

samt bejaka det normativa ställningstagandet som företaget gör. Jutterström och Norberg 

(2011) belyser att engagemanget hos en medarbetare är en förutsättning för att kunna 

genomföra CSR-arbetet. De menar att medarbetarna behövs för att skapa den etiskt 

ansvarsfulla organisationen. Moderna organisationer med detta beroende av 

medarbetarkompetens får ett allt större krav på sig att motivera sina anställda för att kunna 

uppnå organisationens mål (Jacobsen & Thorsvik, 2009). 

2.2.2.1 Kunskapsproblemet 

Ett problem som kan uppkomma med internt riktat CSR-arbete menar Frostenson (2007) är att 

både anställda och chefer ofta är omedvetna om vilka begrepp som företagen använder i sitt 

CSR-arbete. Det är också vanligt att det finns kunskapsbrist i den allmänna diskussionen 

kring företagens sociala ansvar. I de fall då chefer som kommunicerar till anställda saknar 

förståelse för använda begrepp så kan det bli komplicerat för de anställda att förstå hur dessa 

praktiskt kan kopplas till den dagliga verksamheten. Författaren menar att då företagens 

anställda förväntas ta till sig nya begrepp kopplade till företagets ansvar så menar han att 

denna kunskapsdimension av CSR skapar ökade krav på medarbetare. I de fall som det finns 

en kunskapsbrist bland anställda menar Frostenson (2007) att utbildning kring vad de olika 

ansvarsområdena innebär kan lösa detta problem.  

 

När de anställda känner till och förstår kärnvärdena, har de en bättre uppfattning om vilken 

roll de har i företaget, vilket bringar ett högre engagemang (Chong, 2009). Det finns också 

krav på organisationen att i sitt CSR-arbete tydligt formulera varför företaget finns till och 

vilka värderingar det bygger sin verksamhet på (Löhman & Steinholtz, 2003). Chong (2007) 

menar att företaget måste engagera sina anställda genom en dialog i vad företagets visioner 

och värderingar betyder för det, om man hoppas på att de ska internaliseras av de anställda. 

Om de anställda förstår företagets mål och värderingar samt om de förstår vilken roll de har 

för måluppfyllelsen, så är det mer sannolikt att de anställda vill och kan uppnå dessa mål i 

interaktioner med externa aktörer. 
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2.2.2.2 Relevansproblemet 

Relevansproblemet belyser svårigheterna för medarbetare att koppla de etiskt laddade 

begreppen och idéerna bakom företagets sociala ansvar till den anställdes arbetssituation. Den 

anställde behöver kunna se kopplingen för att uppfatta begreppen och idéerna om 

ansvarstagande som relevanta. Därför behövs också en förståelse bakom dessa och hur det 

praktiskt kan knytas till arbetssituationer, särskilt bland kommunicerande chefer. I de fall då 

vissa frågor kring ansvarstagande i stor utsträckning är anpassade till en viss enhets verklighet 

och förutsättningar så kan det på andra enheter uppstå en uppfattning om att dessa frågor inte 

blir relevanta. (Frostenson, 2007.) För att bli engagerade har människor behov av att uppfatta 

sina handlingar som meningsfulla (Löhman & Steinholtz, 2003).  

 

Frostenson (2007) menar att den anställdes förståelse för hur dennes arbete innefattar en etisk 

dimension kan kopplas till den enskilde individens omdöme och förståelse för vilket moraliskt 

sammanhang som det egna arbetet är en del av. Han menar att det är viktigt för företag att 

hantera relevansproblem vilket traditionellt görs med regler och procedurer, exempelvis 

utbildningar och följsamhetskrav på avdelnings- och enhetsnivå. Genom att också koppla 

ansvarsfrågor till personliga målbilder kan dessa göras mer relevanta för den anställde genom 

att personligt ansvar kopplas till dem. Författaren hävdar också att ett sådant sätt att lösa 

relevansproblemet kan leda till att ett prestationsproblem skapas och eventuellt också ett 

normativt. Om de anställda förstår vilken roll de har för måluppfyllelsen, så är det mer 

sannolikt att anställda vill och kan uppnå dessa mål (Chong, 2009). 

2.2.2.3 Prestationsproblemet 

Då personligt ansvar kopplas till ansvarsfrågorna ökar kraven på den anställde. 

Prestationsproblemet är kopplat till de ökade kraven som ställs på medarbetaren att prestera i 

och med det internt riktade CSR-arbetet. Detta är bland annat en följd av att kraven på 

rapportering har ökat. Författaren menar att lagstiftning, reglering som etiska koder samt 

förhållningsregler kan visa på tecken till prestationsproblem vilket innebär ökad arbetsbörda 

för anställda samt kontroll av dessa. Han menar också att företag som formulerar medvetna 

CSR-strategier måste internt ta i beaktande att anpassa kraven på prestation efter förmåga. 

(Frostenson, 2007.) 
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2.2.2.4 Normativa problemet 

När anställdas uppfattning av vad som är etiskt rätt skiljer sig från ledningens uppfattning 

uppkommer det normativa problemet. Detta kan till exempel avse vilken uppfattning som 

finns angående vad som anses etiskt försvarsbart att stödja och till vilket pris. Författaren 

menar även att problemet kan uppkomma i de fall företaget stödjer en organisation vars 

värderingar företagets anställda motsätter sig. Förväntningarna på anställda att prestera på ett 

normativt plan och uppnå vad företaget anser vara rätt och riktigt, kan betyda att den enskilde 

anställdes arbetsuppgift verkar för att en särskild moral upprätthålls. Detta riskerar att skapa 

ett konformismkrav som hotar att göra intrång på den enskildes moraliska integritet i de fall 

då den anställdes moraliska uppfattning inte överensstämmer med företagets. (Frostenson, 

2007.) När ett företags värderingar inte är i enighet med de anställdas värderingar är det svårt 

för de anställda att ta till sig de kärnvärden som ligger till grund för företagets handlingar 

(Chong, 2009).  

 

Collier och Esteban (2007) delar in företagsfaktorer i tre olika delar för att påvisa vilka 

faktorer som påverkar den anställdes engagemang. Den första delen behandlar hur de 

anställda identifierar sig med företagets värderingar och mål. Den andra innefattar hur de 

anställda anser att företaget handlar rättvist. Den tredje delen innefattar de anställdas 

uppfattning om huruvida ledningen arbetar med etiska frågor. Om de anställda känner en 

identifikation med organisationen så ökar det chanserna för en högre arbetsrelaterad 

motivation hos de anställda (Chong, 2009). 

2.3 Teoretisk sammanfattning 

CSR-begreppet översätts till ”företagens sociala ansvar” och är ett väl omdiskuterat ämne. 

Företags olika intressenter ställer olika krav och det blir viktigt för företagen att tillgodose 

dessa för att vinna förtroende och få legitimitet att verka. Kommunikation i CSR-arbetet är ett 

viktigt inslag för att till intressenter redogöra för sitt ansvarstagande. (Borglund et al., 2012.) 

CSR får olika funktioner där forskare pekar på att arbetet kan bidra till samhället på olika sätt 

via välgörenhet i form av ekonomiskt stöd och även volontärarbete bland företags anställda 

(Houghton et al., 2009; Borglund et al., 2012). Andra forskare hävdar att CSR är ett sätt att 

marknadsföra sig själv och att det antar formen som PR (Frankental, 2001).  
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Begreppet greenwashing används som kritik mot de företag som genom marknadsföring utger 

sig för att ta ett miljömässigt och socialt ansvar som inte överensstämmer med verkligheten 

(Nielsen, 2010). I ett sådant fall har företaget särkopplat sin kommunikation mot intressenter 

från det praktiska arbetet av sin verksamhet och arbetet är därför inte heller integrerat i 

verksamheten. Särkoppling betyder att kommunikation, beslut och agerande kring CSR skiljs 

åt och därmed får CSR endast en kommunikativ funktion utan att ligga till grund för beslut 

och agerande i företagets kärnverksamhet. (Frostenson et al., 2012.) Detta fenomen kan 

beskrivas som hyckleri medan många hävdar att detta inte är en medveten strategi från 

företagens roll och istället belyser komplexiteten bakom det praktiska arbetet med CSR 

(Grafström et al., 2008; Frostenson et al., 2012).  

 

Vid implementeringen av CSR kan fyra problem uppkomma som företag måste kunna 

hantera. Kunskapsproblemet belyser den omedvetenhet som kan förekomma bland anställda 

angående begrepp och idéer kring företagets ansvarstagande. När anställda inte kan koppla 

dessa begrepp och idéer till sin arbetssituation uppkommer relevansproblemet. 

Prestationsproblemet kopplas till det ökade krav på prestation som ställs på anställda i och 

med CSR-arbetet. Detta är bland annat ett resultat av ökade krav på rapportering. Ett 

normativt problem uppkommer då ledningens och anställdas etiska värderingar inte är 

kongruenta. (Frostenson, 2007.) Forskning belyser anställdas avgörande betydelse och 

engagemang i arbetet med CSR (Chong, 2007; 2009). Collier och Esteban (2007) menar att 

vad som påverkar anställdas engagemang är huruvida anställda identifierar sig med företagets 

värderingar och mål, huruvida de anställda uppfattar att företaget agerar rättvist, samt 

huruvida de anställda uppfattar att företagets ledning arbetar med etiska frågor.  
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt av den empiriska undersökningen i form 

av avgränsning, val av fallföretag, operationalisering samt insamling av data.  

 

Under de senaste decennierna har begreppet CSR fått en allt mer central roll och fokus ligger i 

hur företag implementerat arbetet för att få ut maximal nytta. Detta blir extra viktigt då det 

påverkar hela organisationen och alla dess intressenter, både i och utanför organisationen. 

Syftet med den här studien är att öka förståelsen för hur CSR uppfattas och används internt 

bland anställda på Vattenfall genom att undersöka vilka problem som företaget möter i sitt 

internt riktade CSR-arbete. Detta ämne valdes då det har gjorts få studier på funktionerna av 

CSR internt i företag. Vi har valt att undersöka vilka funktioner CSR har internt genom en 

fallstudie, vilken gör det möjligt att använda olika typer av metoder för empirisk 

datainsamling. Fallstudier används för att fördjupa, nyansera samt utveckla begrepp och 

teorier genom att ge en omfattande bild av forskningens sammanhang (Saunders et al., 2007).  

 

Vi har samlat in kvalitativ data genom intervjuer, vilket har påvisat de anställdas egna 

uppfattningar och reflektioner. Vi har analyserat dessa data utifrån relevant teori, vilka teorier 

främst kommer från tidigare forskning som gjorts på ämnet CSR. Litteraturstudien som 

genomförts har lagt grunden för de teorier som uppfyller uppsatsens syfte. Använd litteratur 

behandlar vad begreppet CSR innebär, vilka intressenter som påverkas av CSR, vad 

greenwashing och särkoppling innebär samt vilken problematik som kan uppkomma i 

samband med ett internt CSR-arbete. Vi anser att den valda litteraturen berör uppsatsens ämne 

och hjälper oss att besvara studiens syfte. Vi har arbetat med vår uppsats utifrån ett deduktivt 

arbetssätt. Detta innebär att redan befintliga teorier används för att dra slutsatser om enskilda 

fall (Patel & Davidsson, 2011). Detta gör vi genom att använda oss av Frostensons (2007) 

fyra problem samt begreppet särkoppling för att undersöka detta på vårt fallföretag Vattenfall 

och sedan utifrån detta dra slutsatser och besvara studiens syfte. 
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3.1 Avgränsning 

Vi har valt att endast studera företaget Vattenfall samt att endast studera de anställdas 

perspektiv på företagets CSR-arbete. För att besvara studiens syfte är det främst relevant att 

studera de anställdas uppfattning kring det interna arbetet med CSR då det är de som utför 

detta arbete. Vi har i vår studie valt att avgränsa Vattenfalls CSR-arbete till företagets 

uppförandekod då företagets hållbarhetsstrateg belyste uppförandekodens relevans i CSR-

arbetet samt dess betydelse internt. Han menar att av alla policys och riktlinjer som finns så 

ska alla anställda ha kännedom om företagets uppförandekod. (R1.)   

3.2 Val av fallföretag 

Vi har valt att studera elbranschen då den har en stor betydelse för dagens samhälle samt att 

det ställs höga miljö- och samhällskrav från olika intressenter (Kellberg, 2012). Externa 

intressenters krav på företagen har ökat vilket i sin tur ställer krav på anställda som ska leva 

upp till det företagen redovisar, för att undvika att företagen får stämpeln som greenwashers. 

Vi har i vår studie valt att undersöka elbolaget Vattenfall. 

 

Vattenfall arbetar aktivt med klimatarbetet och anser att de är en viktig partner i framtidens 

hållbara och energieffektiva samhälle. De menar i sin uppförandekod att företaget definieras 

av sina handlingar.  

 

Valet föll på Vattenfall då de aktivt arbetar med klimatfrågan och har en vision om att leda 

utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion (Vattenfalls uppförandekod, 

2012) samtidigt som de möter kritik från externa intressenter och ofta uppmärksammas i 

media på olika sätt, både positivt och negativt. År 2009 fick Vattenfall “The Climate 

Greenwashing Award”, med nomineringen att de framställt sig i en bättre dager och givit en 

missvisande bild av vad de egentligen arbetar med (Nielsen, 2010). Kritiken pekar på att 

företaget anklagas för att särkoppla sin reguljära verksamhet från extern kommunikation 

vilket gör det intressant att på företaget undersöka möjlig problematik bakom att internt arbeta 

med CSR samt vilken funktion det får. 
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3.3 Operationalisering 

För att göra vår data mätbar har vi konkretiserat vår referensram i form av de fyra problem 

som Frostenson (2007) presenterar samt begreppet särkoppling och utifrån detta formulerat 

intervjufrågor till den empiriska undersökningen. Operationalisering har skett genom att vi 

har brutit ned kunskaps-, relevans-, prestations-, och det normativa problemet samt begreppet 

särkoppling till intervjufrågor (bilaga 1 & bilaga 2) för att därav kunna skapa oss ett empiriskt 

mätbart resultat. Detta gör att vi kan analysera och bearbeta materialet för att i studien besvara 

syftet. Som Patel och Davidson (2011) belyser kan validitet åstadkommas genom att centrala 

begrepp identifieras utifrån teorin för att sedan översättas till variabler och utifrån dessa kan 

intervjufrågor formuleras.      

3.4 Insamling av data 

Vårt empiriska resultat baserades på kvalitativa studier. Till skillnad från kvantitativa studier, 

så kan en kvalitativ studie ge oss ett mer detaljerat datamaterial till vår analys som sedan kan 

bidra till en ökad förståelse för ämnet. Vi anser att en kvalitativ studie är bäst lämpad för vårt 

syfte då vi ämnar undersöka vilken problematik som företag i sitt internt riktade CSR-arbete 

möter samt vilken funktion CSR får internt. Vår primärdata utgörs av åtta stycken 

semistrukturerade intervjuer och sekundärdata från artiklar, böcker samt dokument från 

företaget. Efter att ha studerat vad ledningen kommunicerar till sina anställda genom 

företagets uppförandekod så kan vi skapa oss en ökad förståelse för vilken roll CSR får internt 

genom våra respondenters svar.  

3.4.1 Primärdata 

3.4.1.1 Kvalitativa studier 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer då det möjliggör för intervjuobjekten 

att diskutera fritt kring öppna frågor och teman för att skapa en diskussion. Frågornas följd 

har varierat något men har utgått ifrån en och samma mall, förutom till R1 som hade en annan 

karaktär på sina frågor (se bilaga 1). Alla intervjuer som hållits har varit personliga, vilket har 

inneburit att respondenternas reaktioner tydligare har framkommit. Målet med de 

semistrukturerade intervjuerna var att få en ökad förståelse i hur de anställda uppfattar 

företagets hållbarhetsarbete samt vilka svårigheter som kan uppstå i samband med dessa.  
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Vi har utgått från Saunders et als. (2007) beskrivning av en semistrukturerad intervju. De 

menar att intervjuarna utgår ifrån en lista av olika frågor, då frågornas följd beror på hur 

konversationen flyter. Vissa frågor kan även adderas för att utforska en fråga något 

ytterligare. Vi valde bort strukturerade intervjuer då dessa utgår från ett frågeformulär och 

begränsar för en djupare diskussion. Vi valde även bort ostrukturerade intervjuer då vi ville 

undvika allt för utsvävande svar.  

 

Begränsningar med kvalitativa studier menar Patel och Davidson (2011) kan baseras på att det 

är svårt att uppnå god kvalitet för studien i och med att varje kvalitativ studie är unik och 

karaktäriseras av variation i genomförande. Med hänsyn till studiens validitet har alla 

intervjuer spelats in och transkriberats för att bevara respondenternas svar i bearbetningen av 

insamlad data. Respondenterna i studien var anonyma med förhoppning om att de under 

intervjutillfällena inte skulle känna sig begränsade att uttrycka sig och därmed ge oss så 

sanningsenliga svar som möjligt.  

 

Saunders et al. (2007) beskriver begreppet generalisering vilket behandlar att erfarenheter från 

en studie kan användas i en liknande situation. Om det är ett underrepresenterat antal 

intervjuer kan inte resultatet generaliseras. Vi kan inte generalisera vårt empiriska material då 

fallstudien baseras på ett få antal fall som inte ska anses som en population. Däremot kan vår 

studie anta en teoretisk generalisering då vårt teoretiska material kan bidra till en teoretisk 

diskussion. 
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3.4.1.2 Val av respondenter 

Primärdata till vår uppsats samlades in genom intervjuer med personer på olika avdelningar 

på Vattenfall. Vi kontaktade personer som refererades till i deras hållbarhetsredovisning, de 

hänvisade oss sedan vidare till personer som var väl lämpade för vårt ämne. Fallstudien 

utgjordes av åtta semistrukturerade intervjuer, ca en timme per intervju, av de anställda på 

olika avdelningar och verksamhetsnivåer på Vattenfall. Dessa intervjuer spelades in och 

transkriberades. Respondenterna som valdes har dels olika insyn i hur företaget arbetar med 

hållbarhetsfrågor samt att de arbetar administrativt på olika verksamhetsnivåer och har på så 

sett skilda perspektiv om vad hållbarhet innebär för just deras arbete.  

 

Respondent Yrkestitel 

R1 Senior Advisor (Hållbarhetsstrategier inom företaget) 

R2 Human Resource-ansvarig (Affärspartner till vissa delar av företaget) 

R3 Intern redovisningsekonom (Bokslut och rapportering till koncernen) 

R4 Säljare (Storkundssäljare) 

R5 Ingenjör (Kärnkraftsfrågor) 

R6 Produktionsplanerare (Kommunicerar med produktionspersonal) 

R7 Ingenjör (Bränslefrågor) 

R8 Miljöspecialist 

Tabell 1: Intervjurespondenter 

3.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata som vi har använt oss av har samlats in genom böcker om CSR, artiklar som är 

kopplade till ämnet samt Vattenfalls uppförandekod som publicerades 2012. Företaget 

använder inte begreppet CSR utan dessa frågor går under begreppet Sustainability, vilka 

innebär företagets hållbarhetsarbete. Hållbarhet för Vattenfall är inte bara kopplat till miljön 

utan även andra frågor, såsom sociala och ekonomiska. (R1.) Orsaken till att vi har studerat 

företagets uppförandekod var då R1 som arbetar med strategier inom hållbarhetsfrågorna 

påvisade att alla anställda ska känna till och arbeta utifrån dessa riktlinjer och värderingar 

samt att det är en högt prioriterad fråga inom företagets hållbarhetsarbete. Vår avsikt med att 

endast studera den senaste uppförandekoden var att se hur väl den var implementerad bland 
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de anställda, huruvida de ansåg att den går att relatera till deras dagliga arbetsuppgifter samt 

om de fann någon relevans med att företaget har en uppförandekod. Eftersom Vattenfalls 

uppförandekod har skrivits med företagets egna ord, vilket klassificeras som subjektiva, så 

kan försköningar uppkomma. Samtidigt som detta inte har någon påverkan på vår 

undersökning, då vi studerar hur den påverkar den anställdes uppfattning om företagets 

hållbarhetsarbete samt vilken roll uppförandekoden har för de anställdas dagliga arbete.  

 

Vattenfalls uppförandekod består av 16 sidor, och innehåller företagets tre kärnvärden: Safety, 

Performance och Cooperation. Vidare innehåller den åtta stycken principer som Vattenfalls 

ledning har satt upp, där miljö och medarbetare är några av delarna. I denna uppförandekod 

redovisar Vattenfall genom sina kärnvärden, hur de ska uppnå tillit och förtroende både hos 

interna och externa intressenter. De vill att de åtta principerna ska fungera som en kompass 

för alla beslut och handlingar. Sammantaget så vill företaget att uppförandekoden ska 

förtydliga riktlinjer som de alla förväntas följa. Uppförandekoden finns publicerad på 

företagets hemsida vilket möjliggör för allmänheten att ta del av denna och den används 

därmed även som en extern kommunikationsform. 

 

För att kunna studera de anställdas uppfattning om hur de anställda anser att de arbetar med 

hållbarhet utifrån uppförandekoden så har vi utgått från relevant litteratur för att sedan utifrån 

detta ställt frågor till de anställda med delvis hjälp av uppförandekoden. Detta för att tydligare 

strukturera upp intervjuerna samt få en tydlig bild av hur de anställda uppfattar deras bidrag 

till hållbarhetsfrågan. Den valda litteraturen i uppsatsens teoridel har noga granskats och 

utifrån det har vi fastställt variabler. Vi har tagit hjälp av Frostensons (2007) fyra problem, 

som vi formulerat frågor utifrån. 
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4. Empiri 

I detta avsnitt presenteras insamlad data från de åtta intervjuer som hållits på det studerade 

fallföretaget Vattenfall. Den är strukturerad utifrån de fyra problemen som ingår i vår 

analysmodell. Avsnittet inleds med en bakgrundsbeskrivning av företaget Vattenfall och deras 

CSR-arbete. 

Vattenfall är ett statligt ägt elbolag och verkar i en bransch där det ställs höga krav på miljö- 

och samhällsansvar från intressenter (Vattenfall, 2012b). De fick 2009 den negativt betingade 

utmärkelsen ”The Climate Greenwashing Award ”för att ha framställt sitt miljö- och 

samhällsansvar genom marknadsföring på ett sätt som inte speglar den egentliga 

verksamheten (Nielsen, 2010). Av den anledningen såg vi det som intressant att studera vilken 

funktion som företagets CSR-arbete har internt genom intervjuer av anställda inom företaget 

på olika verksamhetsnivåer. Vattenfall benämner sitt CSR-arbete som Sustainability, på 

svenska översatt till hållbarhet (R1). 

Den del av Vattenfalls hållbarhetsarbete som undersöks är deras uppförandekod med 

anledning av att R1 som är hållbarhetsstrateg under intervjutillfället poängterade att 

uppförandekoden är prioritet för alla anställda inom Vattenfall att känna till. Den publiceras 

även på hemsidan och finns alltså tillgänglig för externa intressenter vilket också ger den en 

funktion av extern kommunikation.  Uppförandekoden består av tre kärnvärden som är Safety, 

Performance och Cooperation. Dessa beskriver hur företaget ska uppnå tillit och förtroende 

hos interna och externa intressenter. Uppförandkoden består också av åtta principer vilka är 

hälsa & säkerhet, människor, kunder & leverantörer, affärsetik, kommunikation, 

informationssäkerhet, företags resurser och slutligen miljö. Dessa ska fungera som en 

kompass för varje handling och beslut. (Vattenfalls uppförandekod, 2012.)  

4.1 Kunskapsproblemet 

Enligt R1 ska uppförandekoden lämnas ut till alla anställda. Den visar företagets ambitioner 

och hur det arbetar. Miljö får en stor del i företagets hållbarhetsarbete i och med att det arbetar 

i en bransch som har stor påverkan på klimatet. R2 förknippar företagets hållbarhetsarbete till 

miljön och även utveckling i kompetenssynpunkt då R2 arbetar på HR-avdelningen. Hon 

känner väl till företagets uppförandekod och har till ansvar att förmedla denna vidare till 

chefer. R2 menar att kommunikationen kring uppförandekoden har haltat lite och syftar till 
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mängden information som den innehåller vilket skapar svårigheter att förenkla den till ett 

diskussionsunderlag för chefer i förmedlingen till anställda. Likt R2 så refererade resterande 

respondenter till företagets miljöarbete i frågan om huruvida den anställde känner till hur 

företaget arbetar med hållbarhet.  

 

Tre av respondenterna (R3, R5, R7) kände inte till uppförandekoden särskilt väl men R5 

tycker sig minnas att den är något nyanställda tar del av när de börjar i företaget medan den 

nuvarande inte känns igen. R7 är van vid uppförandekoden som är riktad mot leverantörer 

medan den som vi visar upp som är riktad mot medarbetare har hon inte, vad hon tror, sett 

mer än nämnd på intranätet. Dock känner alla de tre respondenterna till företagets tre 

kärnvärden som är en del av uppförandekoden. En annan respondent behöver påminnas om 

vilka kärnvärdena är (R6). Kärnvärdena tas upp på avdelningsmöten och målsamtal som sker 

en till tre gånger per år. Dessa diskuteras även på internutbildningar bland anställda. (R5, R7) 

Målvärden som tas upp på målsamtalen ska även speglas i den anställdes personliga mål. 

Dessa finns då som rubriker där de personliga målen ligger under och på så vis blir man 

påmind om kärnvärdena.  

 

”Och sånt här det måste ju kommuniceras ut och bli en naturlig del av vardagen. Det är ju på 

sätt och vis smart att ha de tre kärnvärdena, att man upprepar dem tre gånger om året, för då 

fastnar de ju. Om man inte gör samma sak med de här principerna så passerar de” -R5 

 

Företagets uppförandekod finns tillgänglig på intranätet. Enligt R1 är intranätet 

kommunikationsväg nummer ett vid kommunikationen med de anställda. Detta kräver att den 

anställde på egen hand söker upp informationen vilket på grund av generationsfrågan kan bli 

ett problem. Han menar att vid en viss ålder väntar anställda på att informationen når fram av 

sig självt vilket han märker av bland den äldre generationen. Han menar att bristen på 

kunskap kring uppförandekoden har med intresse att göra. En anställd menar att intranätet 

används ofta och där hittar hon bra saker (R2). En annan säger sig vara dålig på att läsa på 

intranätet och känner till några saker som företaget arbetar med i sitt hållbarhetsarbete men 

har inte sett uppförandekoden (R3). En respondent säger sig tro att intranätet är ganska bra 

men att den har blivit ”gyttrig” i och med mängden information som finns där. Därmed dyker 

det upp mycket information som inte påverkar den enskilde och därför är det också svårt att ta 

till sig all information som dyker upp. (R7.)  
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Många av respondenterna tror att många anställda inte känner till företagets uppförandekod 

(R2, R4, R6, R5). En respondent menar att kommunikationen har haltat efter och att det är 

möjligt att företagets uppförandekod inte når alla då den från ledningen sedan ska ”rasslas” 

ned i alla kanaler där den likväl kan hamna i någons mail och stanna där. Hon menar att den 

läggs ut på intranätet och risken kan bli att endast rubrikerna läses på samma sätt som man 

läser en tidning.  

 

“Det är fascinerande. 80/20 reglerna kanske jag inte ska säga men det är en stor andel som 

inte känner till just den här...” “Jag vet inte om man kan säga 70/30”.-R2  

 

R3 menar också att det skrivs alldeles för mycket information på företagets intranät och att det 

skulle behövas avsättas tid för att hinna med att läsa allt. Hon menar att det skulle underlätta 

om mer information gavs genom möten. Det finns de som tror att personligt intresse, position 

i företaget och tillgång till dator som informationskanal i jobbet kan vara en bidragande faktor 

till att många inte känner till företagets uppförandekod (R5, R6). R7 menar att 

internutbildningar och workshops är det mest effektiva sätt att informera anställda kring 

uppförandekoden. Hon menar att den inte bara kan tryckas och läggas på bordet för då är det 

ingen som läser den. R5 däremot har en önskan om mer information men med en mer 

personlig touch. Workshops kan vara ett sätt att öka engagemang bland anställda i viktiga 

frågor. 

4.2 Relevansproblemet 

Kärnvärdena som finns i uppförandekoden menar R1 kan uppfattas som luddiga ord tills att 

man fyller dem med mening. Dessa beskriver vad man som anställd ska göra. R3 anser att hon 

kan relatera kärnvärdena till sitt dagliga arbete på olika sätt. Safety innebär för henne att 

leverera ett så rättvisande resultat som möjligt och Performance kopplar hon till Shared 

service som har bildats och arbetet med lean där förbättringar sker hela tiden. Cooperation 

innebär för R3 samarbete och regelbundna möten med interna kunder.  

 

“Vi måste ju hjälpas åt. De känner ju verksamheten bättre och vi hjälper dem med all 

redovisning, för de kan inte själva göra det” - R3 
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Hon menar att företagets uppförandekod är förknippad med handlingar och som anställd är 

man ansiktet utåt.  

 

“Man är som en levande reklampelare för ens egna företag. Jag tycker det är jättebra för alla 

förstår inte sånt här....”-R3 

 

R2 säger att hon konstant kan relatera till kärnvärdena, de blir en grund i agerande, 

beslutsfattande och betraktande. R5 upplever att kärnvärdena har varit en del av vardagen 

ganska bra. Genom att ha workshops på avdelningen får de anställda jobba med kärnvärdena, 

betydelsen av dem för den enskilde samt exemplifiera vad de innebär i varje anställds 

arbetssituation. Detta har satt en dialog kring begreppen. R5 menar att uppföljningsmötena 

hjälper att koppla kärnvärdena till arbetsuppgifter då det inte alltid upplevs som enkelt och 

något man funderar över varje dag. Hon menar dock att visa delar känns självklara. 

Exempelvis då hon arbetar med kärnkraft är Safety ett jätteviktigt inslag och det jobbas med 

detta varje dag. R7 menar att kärnvärdena är så pass självklara att de är med jämt.  

 

“Det bara händer, ja annars ska du inte ha sådana kärnvärden... Jag tycker att kärnvärdena 

är solklara så länge man har ett perspektiv som är lite större än mitt jobb” -R7 

 

Hon upplever också att uppförandekoden i sin helhet är så självklar att den går att tillämpa i 

det dagliga arbetet trots att hon varken hade läst den eller kände igen den innan intervjun 

(R7). Hon menar att då de sitter i en farlig arbetsmiljö så är hälsa och säkerhet punkter som 

det tas mest fasta på vilka hon menar dyker upp hela tiden. Dock menar hon att miljöfrågan 

inte får allt för stort utrymme då denna ska vägas samman med den ekonomiska biten i 

beslutsfattande. Men det blir dock ett kriterium i de fall då två stycken beslut ligger väldigt 

nära i priset, så det kan vara utslagspunkten. R4 menar att miljöfrågan alltid är en viktig faktor 

i projekt. Hon anser också att det är tydligt att miljöfrågan har fått större utrymme men vilket 

hon inte tror påverkar alla praktiskt. R8 menar att den miljöutbildning som hålls för de 

anställda främst syftar till att öka kunskap, motivation och insikt att den individuella 

arbetsinsatsen spelar roll för det totala resultatet.  

 

Det finns ett projekt som heter Performance Revenue där företaget tittar på hur varje 

medarbetare arbetar med värdeorden. Genom mätningar kan man få ut ett index och man vill 
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inte ha chefer som ligger under en viss nivå och därför blir det viktigt med uppföljning och 

extra arbete för att få upp det. (R2.) Målvärdena som tas upp under anställdas målsamtal 

speglar den anställdes personliga mål och då finns de med som rubriker. Då har man mål som 

ligger under de här rubrikerna och på så vis blir man påmind om kärnvärdena (R5). R2 tror 

inte att alla kan relatera till kärnvärdena i och med att många inte kommer ihåg dem och alla 

inte vet. R2 menar att det finns en ambition och en vilja att få kärnvärdena att ligga till grund 

för beslutsfattande och agerande men det är inte alltid en rak väg.  

 

R1 menar att kärnvärdena är så övergripande att de passar alla överallt. Exempelvis är 

Cooperation viktigt överallt men som pumpansvarig i Pajala kan dock det dagliga tänket 

kring detta vara mindre närvarande än hos någon vars uppgift dagligen handlar om 

Cooperation. Han menar att det kan vara svårt att översätta kärnvärdena till det praktiska 

arbetet och att de därför behöver skräddarsys lite. Det behövs en viss uppdelning men 

plattformen är densamma. Han menar också att det som externt kommuniceras bör inte vara 

svårt att omsätta i praktik så länge man förstår vad det handlar om. Han menar att det är en 

generationsfråga huruvida det arbetas praktiskt med hållbarhetsfrågorna där det bland äldre 

kan saknas en motivation och intresses kring detta, man anser att det inte är viktigt. 

 

R4 anser att det praktiska arbetet i mångt och mycket speglar den uppförandekod som finns 

men hon säger att det är också beroende på var på företaget man arbetar. Ute på produktion så 

ser man inte alla punkter lika tydligt. Dock menar R6 som själv en gång i tiden jobbat ute i 

driften att där är ju Safety som är ett av kärnvärdena, A och O. Det är med i alla rutiner och 

arbetas väldigt mycket med. I deras vardag är säkerhet nummer ett medan också Performance 

kommer in då de måste lära sig att arbeta snabbare. Begreppet Sustainability tror dock R6 är 

rätt diffust för dem vilket han tror kan ha att göra med att ute på driften sitter man inte vid 

datorn på samma sätt. Det beror helt enkelt lite på hur man arbetar. Han syftar till 

uppförandekoden och menar att ju längre bort från ledningen, cheferna och kontoren, ju 

svårare är det att få den att nå ut i kontrollrummet. Han menar att då driftpersonalen arbetar 

andra tider så känner man sig inte lika delaktig som de på kontoret som läser alla mail och 

information som kommer uppifrån samt är med på träffar och får ett mer aktivt arbete kring 

hållbarhetsfrågorna.  
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“Och hade jag suttit i Solna så hade man nog varit mycket mer engagerad i de här centrala 

frågorna än vad man är nu i Uppsala för nu har man också för lite tid att kolla upp det” -R6 

 

R4 tror inte att alla känner till kärnvärdena vilket hon anser kan bero på att alla nog inte anser 

att de arbetar så mycket utåt med frågorna. Alla vet ju att det finns riktlinjer och 

uppförandekoder men exakt vilka de är måste de nog leta efter och gå någon annanstans och 

hitta. Anledningen till att kommunikationen inte når ut till alla tror hon handlar om 

arbetsbelastningar och att man tänker ”det berör inte mig”. R5 menar att det kan finnas brist 

på engagemang för frågorna. Det som kommer högt uppifrån i organisationen kan verka 

oviktigt i någon annans vardag. 

4.3 Prestationsproblemet 

Alla respondenter menar att de känner att de externa kraven på företaget har ökat och att de 

känner en skillnad från tidigare. Däremot råder delad uppfattning om vad det är som har 

bidragit till dessa krav. R1 menar att regeringen ställer allt högre krav på rapportering 

samtidigt som företaget redan rapporterar stora delar av det som krävs. R2 menar att de ökade 

kraven beror på den stora marknad som Vattenfall arbetar på samt hur media har framställt 

Vattenfall sedan tidigare. R4 och R8 menar att de externa intressenterna har blivit allt mer 

miljömedvetna, vilket i sin tur påverkar företaget. R8 beskriver även att företaget har ökat sitt 

fokus på kunderna. R4 och R5 delar resonemanget att de externa kraven beror på att företaget 

är statligt ägt och att den allmänna uppfattningen hos externa intressenter är att Vattenfall ska 

vara bäst, billigast och samtidigt vara först med allt. R5 menar att det är bra att företagets 

kärnvärden är generella och självklara, för att det sedan ska falla sig naturligt ute i 

organisationen och inte bli krångligt. 

 

När vi frågar de anställda om hur de externa kraven påverkar deras egen arbetssituation så 

skiljer sig svaren något även här. R2 menar att alla är påverkbara och påverkas av yttre krav 

samtidigt som att det är en annan sak när man väl kommer in i företaget och ser hur det står 

till. R3 beskriver att de externa kraven på företaget påverkar hennes arbetssituation. Hon 

menar att i de fall då företaget tappar kunder så gör det att Vattenfall får in mindre pengar att 

spendera på andra saker. R4 anser att de ökade kraven delvis påverkar hennes dagliga arbete, 

genom att det undermedvetet är mer att komma ihåg och saker att hålla i huvudet. Därför 

tycker hon att det är bra att uppförandekoden finns i pappersform så att det finns något att 
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falla tillbaka på. Både R5 och R7 beskriver att de externa kraven från externa intressenter har 

bidragit till ökad rapportering av ekonomiuppföljning och att det i sin tur kan bidra till stress, 

något som R5 delvis känt av. R6 beskriver att de externa kraven påverkar det dagliga arbetet 

indirekt, samtidigt som han menar att det är viktigt för företaget att prestera lite bättre hela 

tiden och förbättra, vilket hans avdelning främst gör genom lean men att det är en naturlig del 

i arbetet.  

4.4 Normativa problemet 

R1 som har inflytande över strategiska frågor menar att det är viktigt att de anställdas 

värderingar går i linje med företagets. Han menar även att det är extra viktigt att företaget inte 

bara kommunicerar ut uppförandekoden utan även följer den, att det händer något i praktiken. 

Han tror också att det kan finnas anställda i företaget som inte delar företagets värderingar. 

Detta menar han kan motverkas genom att företaget informerar mer och att det sker en 

kontinuerlig uppföljning för att se hur det efterföljs. Alla respondenter anser att deras 

värderingar går i linje med företagets. Samtidigt som R2, R5 och R8 antyder att det skulle 

kunna läggas till ytterligare kärnvärden men att de som finns nu är bra och att deras egen 

uppfattning inte går emot Vattenfalls värderingar. R5 och R8 tycker att deras värderingar 

stämmer överens med företagets men att det är konstigt att miljö inte är ett av Vattenfalls 

kärnvärden. R5 menar att det har funnits tidigare men tagits bort och att detta i sin tur kanske 

sänder ut en signal internt. Respondenten menar att detta känns viktigt med tanke på det 

företaget står för och att det är dumt att inte lyfta upp det. R4, R6 och R7 anser att det är 

viktigt för ett företag att ha sådana samtidigt som mycket av det som står är självklart och att 

man inte tänker på det varje dag. 

 

R5 menar att det är tydligt att företaget arbetar med miljöfrågor och att det har ökat tydligt 

överallt och inte bara inom företaget. Samtidigt som hon menar att alla troligen inte tänker på 

det varje dag, eller att det inte påverkar alla praktiskt men att det är extra påtagligt på vissa 

positioner i företaget. Hon beskriver ett exempel med källsortering, vilket inte finns på hennes 

avdelning. Detta menar R5 kan sända ut vissa signaler internt i företaget, trots att det är en 

liten sak. R2, R3, R4, R5, R6, R7 och R8 har uppfattningen om att företaget arbetar aktivt 

med hållbarhet, men att det alltid går att göra mer och att det är en pågående process. 

Samtidigt som R2 och R3 tror att uppfattningen om hållbarhetsarbetet skiljer sig mellan olika 

avdelningar och beroende på vart man sitter i organisationen.  



26 

 

 

R8 berättar att hennes värderingar går i linje med företagets om man räknar med det som 

Vattenfall vill åstadkomma men tycker däremot att tempot för att nå dit är långsamt, att det 

inte händer så mycket. Detta menar hon är en allmän uppfattning av flera på Vattenfall i 

Uppsala, vilket baseras på medarbetarundersökningen, “My opinion”. Detta visar att de 

anställda i Uppsala inte är särskilt nöjda med Vattenfalls miljöprestanda och att det i sin tur 

beror på den höga miljö-ambitionsnivån som finns på företaget.  
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5. Analys 

I detta avsnitt analyseras empiriavsnittet utifrån uppsatsens teoretiska analysmodell. 

5.1 Kunskapsproblemet 

Frostensons (2007) första problem som han anser att företag måste kunna hantera i sitt internt 

riktade CSR-arbete är det faktum, att det bland anställda och chefer kan finnas en 

omedvetenhet kring etiska begrepp som används i företag, samt den allmänna diskussionen 

kring företags idéer om ansvarstagande. Vad vi har sett i intervjuerna med de anställda på 

Vattenfall är en varierande medvetenhet kring företagets hållbarhetsarbete. Enligt R1 som 

arbetar med strategier inom företagets hållbarhetsarbete är företagets uppförandekod 

prioriterat bland företagets alla policys och riktlinjer för de anställda att känna till. Miljö 

menar han får en stor del i företagets hållbarhetsarbete i och med att man arbetar i en bransch 

som har stor påverkan på klimatet.  Respondenterna refererade företagets hållbarhetsarbete till 

det miljöarbete som görs på Vattenfall. Kunskapen kring uppförandekoden var varierande, där 

de tre kärnvärdena var bekanta hos alla medan uppförandekoden i övrigt var okänd för många.  

 

Anställda menar att kommunikationen kring uppförandekoden brister (R5, R6, R7). En 

respondent har aldrig läst den och flertalet möter den sällan (R7). Den är allt för detaljerad 

och stor vilket skapar svårigheter med att förenkla den till ett diskussionsunderlag. För övrigt 

finns den på intranätet där anställda på egen hand får söka information. Mängden information 

menar anställda även här blir ett problem. (R2, R7.) Löhman och Steinholtz (2004) menar att 

det är viktigt att företag i sitt CSR-arbete tydligt formulerar sina värderingar för anställda för 

att skapa engagemang kring dessa frågor. Intranätet med all information uppfattas som gyttrig 

och det blir svårt att urskilja viktig information och svårt att ta till sig all information som 

dyker upp. R6 menar att han inte använder intranätet särskilt ofta och R1 menar att 

kunskapsbrist bland anställda om företagets uppförandekod beror på brist av intresse. Enligt 

teorin kan detta ointresse som R1 nämner bero på det otydliga sätt som uppförandekoden 

presenteras för de anställda.  

 

Det finns en tydlig uppfattning bland de anställda att det är många i företaget som inte är 

medveten om uppförandekoden (R2). R1 menar också att intranätet är kommunikationsväg 

nummer ett i kommunikationen med de anställda. Detta kan bli problematiskt om 
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engagemang ska stärkas kring viktiga frågor. Chong (2007) belyser vikten av att engagera 

sina anställda genom en dialog i vilka företagets visioner och värdringar är om man vill att de 

anställda ska bli medvetna om dessa. Den del av uppförandekoden som alla respondenterna 

var medvetna om, de tre kärnvärdena, sker det upprepande en kommunikation kring i olika 

sammanhang vilket också öppnar upp för diskussioner. Detta menar anställda är det mest 

effektiva sättet att sprida information på, att det inte räcker med att bara trycka den skriftligt 

(R7). R5 menar också att viktiga frågor måste kommuniceras ut och bli en naturlig del i 

vardagen och att det därför är smart att ha de tre kärnvärdena som upprepas. Då fastnar de och 

gör man inte samma sak med de åtta principerna så passerar de.   

5.2 Relevansproblemet 

R1 menar att kärnvärdena kan uppfattas som luddiga ord innan man fyller dem med mening 

och dessa beskriver vad de anställda ska göra. Frostenson (2007) menar att relevansproblemet 

kan uppkomma då det finns svårigheter för den anställde att koppla använda begrepp och 

diskussioner till den egna arbetssituationen. Flera av de anställda har beskrivit för oss hur 

kärnvärdena appliceras på deras dagliga arbetsuppgifter. R3 förstår hur alla de tre kärnvärdena 

blir en del av hennes arbetsuppgifter medan R2 anser att hon konstant relaterar till 

kärnvärdena i agerande, beslutsfattande och betraktande. Även miljöfrågan menar man har sin 

plats i projekt som drivs och även i beslutsfattande.  

 

Frostensson (2007) menar att den anställdes förståelse för hur dennes arbete innefattar en etisk 

dimension kan kopplas till den enskilde individens omdöme och förståelse för vilket moraliskt 

sammanhang som det egna arbetet är en del av. R3 som tydligt kunde relatera till kärnvärdena 

ser sig själv som anställd vara ett ansikte utåt, en levande reklampelare för företaget. Hon har 

en förståelse för hur hennes arbete är en del av ett större sammanhang, en yttre bild av 

företaget. Även R7 belyser en likande förståelse genom att hänvisa till självklarheten av 

kärnvärdena med ett större perspektiv än hennes arbete. Dessutom belyser R7 vikten av 

kärnvärdet Safety och menar att arbetsplatsen de befinner sig på är farlig och därför har ordet 

en viktig roll.  

 

R1 menar att kärnvärdena är så övergripande att de passar alla överallt. R7 som tidigare inte 

var medveten om uppförandekoden menar att den för henne är mycket självklar efter att bara 

övergripande tittat igenom den. Hon anser även att kärnvärdena, som hon tidigare var 
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välbekant med, vara mycket självklara och även R5 ser en del självklarheter i hur de kan 

arbetas med praktiskt, exempelvis är Safety A och O då hon arbetar med kärnkraft. R5 menar 

dock att detta inte alltid är så enkelt då det inte är något som man som anställd tänker på 

dagligen. R1 menar att trots det att kärnvärdena är mycket övergripande så kan de vara svåra 

att praktiskt översätta och exemplifierar med då kärnvärden kan upplevas vara mer 

frånvarande hos en anställd än hos en annan beroende på hur det dagliga arbetet ser ut. R4 

menar också att det praktiska arbetet på många sätt speglar den uppförandekod som finns men 

också beroende på var i företaget man arbetar och syftar till produktion där punkterna inte är 

lika tydliga. Frostenson (2007) menar att ansvarsfrågor anpassade till en avdelning kan på en 

annan uppfattas som mindre relevanta. R6 som tidigare har arbetat på produktion menar att 

kärnvärden som Safety och Cooperation är mycket påtagliga där medan begrepp som 

Sustainability antagligen är mer diffusa.  

 

R6 hänvisar också till minskad känsla av delaktighet bland anställda på driften som en 

konsekvens av avståndet till ledning och chefer och tror att han för egen del skulle vara mer 

engagerad i frågorna om han arbetat på huvudkontoret. Som Frostenson (2007) menar kan 

individens förståelse för det moraliska sammanhanget påverka den anställdes uppfattning av 

det egna arbetets etiska dimension vilket ute på produktionsavdelningen kan bli mer 

frånvarande. R4 tror inte att alla känner till kärnvärdena vilket hon tror kan bero på att alla 

nog inte anser att de arbetar externt med frågorna. Anledningen till att kommunikationen inte 

når ut till alla tror hon handlar om arbetsbelastningar och att man tänker ”det berör inte mig”. 

 

Frostenson (2007) menar att relevansproblemet kan överbryggas med regler och procedurer 

som utbildning och följsamhetskrav. Det finns ett projekt som heter Performance Revenue där 

företaget tittar på hur varje medarbetare arbetar med värdeorden. Genom mätningar och 

utsatta nivåkrav för arbete med dessa frågor kan man genom uppföljning veta var ett 

relevansproblem kan förekomma och på så sätt med arbete överbrygga detta. (R2.) R8 menar 

att den miljöutbildning som hålls för de anställda främst syftar till att öka kunskap, motivation 

och insikt att den individuella arbetsinsatsen spelar roll för det totala resultatet. Under 

målsamtal menar R5 att målvärden tas upp som speglar den anställdes personliga mål vilket 

hon menar gör att man påminns om kärnvärdena. Som Frostenson (2007) även menar kan 

även detta vara ett sätt att överbrygga relevansproblemet genom att anvarsfrågor kopplas till 

personliga målbilder. På så sätt kan också den anställdes handlingar uppfattas som mer 
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meningsfulla vilket Chong (2009) menar skapar engagemang. Dock finns uppfattningen bland 

anställda att det kan finnas brist på engagemang för frågorna hos medarbetare. Det som 

kommer högt uppifrån i organisationen kan verka irrelevant i någon annans vardag. R1 menar 

att det är en generationsfråga huruvida det arbetas praktiskt med hållbarhetsfrågorna där det 

bland äldre kan saknas en motivation och intresse kring detta, man anser inte att det är viktigt. 

5.3 Prestationsproblemet 

Frostenson (2007) menar att ökade krav på rapportering kan påverka den anställdes prestation. 

Enligt vår empiriska undersökning kan utläsas att alla respondenter känner att de externa 

kraven från externa intressenter har ökat. De menar även att kraven har förändrats och att 

företaget numera satsar mer på sina kunder och att dessa har blivit allt mer miljömedvetna. R4 

beskriver att dessa ökade krav från de externa intressenterna påverkar arbetet, i och med att 

det är mer att komma ihåg och hålla i huvudet. Frostenson (2007) belyser att lagstiftning, 

etiska koder, reglering och förhållningsregler kan påvisa tecken till prestationsproblem, som 

betyder att de anställda blir belastade med mer arbete och ökade kontroller. R7 menar att de 

externa kraven som ställts på företaget, även har bidragit till ökad ekonomisk rapportering. 

Vilket hon i sin tur anser har bidragit till en ökad stressfaktor.  

5.4 Normativa problemet 

Enligt Frostenson (2007) uppkommer det normativa problemet då den anställdes uppfattning 

om vad som är etiskt rätt inte går i linje med ledningens uppfattning. Enligt vår empiriska 

undersökning så anser de anställda att företagets värderingar går i linje med sina egna. R1 

som har inflytande över företagets strategier menar att det är viktigt att de anställdas 

värderingar går i linje med företagets, och pekar tydligt på att det är extra viktigt att företaget 

inte bara kommunicerar dessa utan även följer det. Han menar att det måste finnas synligt och 

tydligt i praktiken. Samtidigt kan det finnas anställda som inte delar företagets värderingar. 

Han påstår att detta går att överbrygga genom ökad kommunikation och kontinuerlig 

uppföljning. Detta tror han beror på att det är en generationsfråga, vilket handlar om 

engagemang och vilja. Ingen av respondenterna anser att kärnvärdena går emot deras 

värderingar. Detta går att koppla till det som R2, R5 och R8 diskuterade om kärnvärdena när 

de menade att det saknas ett. R5 och R8 berättar att miljö är ett kärnvärde som Vattenfall 

saknar, vilket en gång funnits där men tagits bort. Resten av respondenterna menade att de 

inte tänkt allt för mycket på om det saknades något bland dem som redan finns, utan tycker att 
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de är tillräckliga. Chong (2009) beskriver att om de anställdas värderingar inte samstämmer 

med företagets så är det svårt för de anställda att ta till sig företagets kärnvärderingar som 

ligger till grund för företagets handlingar. Vi har sett i vår undersökning att de anställdas 

värderingar samstämmer med företagets.  

 

Collier och Esteban (2007) redogör för att det finns tre faktorer som påverkar den anställdes 

engagemang för en uppgift. Den första delen berör hur de anställda identifierar sig med 

företagets värderingar och mål. Vår empiriska undersökning visar att de anställda kan 

identifiera sig med företagets värderingar och mål. R5 och R8 ansåg att deras värderingar 

stämmer överens samtidigt som de ansåg att det är konstigt att miljö inte är ett av företagets 

kärnvärden. R5 menar att då miljöfrågan är en av företagets främsta uppgifter kan det sända ut 

en signal internt, då företaget inte längre har det som ett kärnvärde. Den andra delen enligt 

Collier och Esteban (2007) behandlar de anställdas uppfattning om huruvida företaget handlar 

rättvist. Något vi inte fick någon tydlig uppfattning om i vår empiriska undersökning. Den 

tredje och sista delen menar Collier och Esteban (2007) behandlar de anställdas uppfattning 

om hur företaget arbetar med hållbarhet och miljöfrågor. R2, R3, R4, R5, R6, R7 och R8 

anser att företaget aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor. Samtidigt som R2 och R3 menar att 

det troligen skiljer sig från olika avdelningar.  

 

Chong (2009) belyser att om de anställda känner en identifikation med organisationen, så kan 

det bidra till en ökad arbetsrelaterad motivation hos de anställda. Enligt den empiriska 

undersökningen går att utläsa att alla anställda säger själv att deras värderingar går i linje med 

företagets och att företaget arbetar med uppgifter som känns relevanta för hållbarhet och 

miljöarbetet. R8 menar att hennes värderingar samstämmer med företagets om man räknar 

med de visioner som företaget satt upp samtidigt som hon anser att tempot är alldeles för 

långsamt. Både R3 och R8 menar att företaget skulle kunna göra mer än vad de gör idag. 

5.5 Särkoppling 

Frostenson (2007) menar att då kommunikation, beslut och agerande skiljs åt så uppstår 

särkoppling och då är CSR inte praktiskt integrerat i verksamheten. Det måste finnas en 

kongruens mellan det som kommuniceras ut och det som praktiskt görs internt (Borglund et 

al., 2012). Men hänvisning till det normativa problemet så menar R3 och R8 att deras 

personliga värderingar samstämmer med det som företaget vill uppnå och vad företaget vill 
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göra samtidigt som detta dock inte görs till fullo idag. R3 menar att företaget skulle kunna 

göra mer än i dagsläget. 

 

Bland de anställda på Vattenfall finns en brist på kunskap kring uppförandekoden. 

Kunskapsproblemet är närvarande då många av respondenterna är omedvetna kring de åtta 

principerna. De tre kärnvärdena var alla respondenterana medvetna om. R3 förstod hur hon 

dagligen arbetade efter de tre kärnvärdena medan också R5 ansåg att Safety var en påtaglig 

del i hennes dagliga arbete. Enligt Jutterström och Norberg (2011) så måste en idé praktiskt 

och förståelsemässigt anpassas till företagets förmåga och möjligheter att ta den till sig för att 

den ska kunna förverkligas. R1 menar att de trekärnvärdena är övergripande men behöver 

skräddarsys något runt om i organisationen. R6 hävdade att uppförandekoden inte når ut på 

samma sätt till de anställda på produktionen då de inte har tillgång till information och 

delaktighet på samma sätt som på kontoren. Dock är det informationen som förmedlas 

muntligen, i form av de tre kärnvärdena, som de anställda känner till bäst. R7 och R5 menar 

att dessa upplevs som självklara.  

 

Borglund et al. (2012) menar att det är viktigt att de anställda engageras i arbetet med CSR för 

att det ska kunna integreras i verksamheten. Dock menar R5 att det finns brist på engagemang 

för frågorna då mycket av det som kommer uppifrån ledningen kan verka oviktigt i någon 

annans vardag. Det fanns dock en gemensam uppfattning om att många i företaget inte känner 

till uppförandekoden och R4 påtalade att det kan finnas ett ointresse av att ta den till sig på 

produktionsavdelningar då det kan finnas en uppfattning av att ”det berör inte mig”. 

Generationsfrågan kopplad till bristen på engagemang som R1 hänvisar till kan i detta fall 

upplevas som ett hinder till ökad integrering av uppförandekoden i den reguljära 

verksamheten.  

 

Borglund et al. (2012) menar att CSR måste genomsyra hela företaget inklusive de anställda 

för att CSR inte endast ska bli PR. Intervjuerna visar på en viss närvaro av kunskapsproblemet 

i och med brist på medvetenhet kring de åtta principerna dessutom finns uppfattningen om ett 

visst relevansproblem på vissa enheter i kombination med brist på engagemang för 

uppförandkoden. R5 menar att det är viktigt att detta kommuniceras och blir en del av 

vardagen. Detta görs med kärnvärdena genom workshops, uppföljningsmöten och målsamtal. 

Hon menar att samma sak borde göras med de åtta principerna. 
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6. Slutsats 

I detta avsnitt presenteras slutsatser utifrån uppsatsens analys. 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur CSR uppfattas och används internt bland 

anställda genom att undersöka vilka svårigheter som företaget möter i sitt internt riktade CSR-

arbete. Genom att se till svårigheterna ämnar vi öka förståelsen för hur CSR uppfattas och 

används internt och därav hur svårigheterna påverkar förutsättningarna för att integrera CSR i 

verksamheten. 

 

Att integrera CSR i företag är komplext och ställer olika krav på de anställda. Våra resultat 

tyder på att det finns en viss problematik som företaget möter i sitt internt riktade CSR-arbete 

Detta kan göra att CSR inte praktiskt får den substans som man önskar och även 

kommunicerar externt. 

 

Med hänsyn till kunskapsproblemet kan vi se att det existerar i större grad till en del av 

uppförandekoden i form av de åtta principerna. Uppförandekoden kommunicerades ut främst 

på intranätet skriftligen på ett otydligt sätt bland en stor mängd information vilket påverkar 

intresset för dessa. I jämförelse med de tre kärnvärdena där medvetenheten var stor så sker en 

aktiv upprepande kommunikation vid tillfällen som öppnar upp för dialog mellan chef och 

anställd vilket ökar kunskapen och engagemanget för den delen av uppförandekoden.  

 

Kärnvärdena får internt en kommunikativ funktion och vad vi kan utläsa så får den någon 

form av betydelse i det praktiska arbetet i och med att den i viss utsträckning ligger till grund 

för beslut och agerande inom företaget. I vilken utsträckning den är integrerad är svårt att 

uttala sig om. Det kan möjligtvis ske förändringar i kommunikationen kring hållbarhetsarbetet 

som inte i samma utsträckning får substans internt i verksamheten. De åtta principerna har 

inte samma kommunikativa funktion som de tre kärnvärdena men uppfattades ändå av vissa 

anställda vara så självklara att de ändå får en del i det praktiska arbetet. Även om de åtta 

principerna inte är bekanta så kan de omedvetet ligga till grund för beslut och agerande just 

för att de är så övergripande och självklara i sig. Detta kan tyda på att kunskapsproblemet inte 

alltid behöver markant begränsa huruvida CSR-arbetet ligger till grund för beslut och 

agerande och alltså hur väl integrerat det är. Vad vi kan se är att de åtta principerna i 
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uppförandekoden kommuniceras externt men mycket begränsat internt. Praktiken är svårare 

att uttala sig om.  

 

Relevansproblemet verkar existera inom företaget. Det finns en uppfattning och en 

medvetenhet om att det finns en brist på engagemang och intresse för företagets 

uppförandekod och att detta är kopplat till avståndet från ledningen samt kan vara en 

generationsfråga. Vi menar därför att funktionen på olika enheter blir att företagets 

hållbarhetsarbete till viss del lyser med sin frånvaro bland beslutsfattande och agerande och 

att relevansproblemet försvårar att arbetet integreras. 

 

Prestationsproblemet är inte särskilt påtagligt samtidigt som det går att urskilja att det 

existerar. Det finns anställda som menar att de upplever ökade krav på att prestera genom att 

det är mer att hålla i huvudet och ökad rapportering, vilket i ett av fallen bidragit till en del 

stress. Det tyder på att CSR-arbetet internt har en funktion av att anses viktig och att det finns 

en gemensam uppfattning om att den internt bör vara något att faktiskt arbeta med. Däremot 

kan vi inte se att prestationsproblemet direkt påverkar förutsättningarna för att CSR är 

integrerat i verksamheten. 

 

Studien visar även att det finns ett visst normativt problem i och med att det finns åsikter om 

att kärnvärdena även ska innefatta miljö. Om det genomförs kan det bidra till en ökad 

kommunikation och diskussion om ämnet vilket i sin tur skulle göra att de anställda kan skapa 

en större medvetenhet om vad den enskilda prestationen kan göra för hållbarhetsarbetet. Vi 

har märkt av missnöje bland de anställda, om att Vattenfall kan göra mer för miljön och att 

viljan att göra det finns där men att det praktiska arbetet går för långsamt. Det som Vattenfall 

vill uppnå med sitt hållbarhetsarbete stämmer inte helt och hållet överens med det företaget 

arbetar med idag. De anställda delar visionerna med företaget men anser inte att det praktiska 

arbetet är där helt och hållet, vilket ger en indikation på att det finns ett gap mellan det som 

Vattenfall kommunicerar och vad de faktiskt arbetar med.  

 

Studiens resultat belyser att det finns en problematik med internt CSR-arbete och hur den kan 

uttrycka sig samt att detta kan påverka vilken funktion det får internt, huruvida den ligger till 

grund för beslut och agerande och därmed är integrerad i den reguljära verksamheten. 

Resultaten belyser svårigheter med detta och visar att särkoppling inte behöver vara ett 
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resultat av medvetet hyckleri utan snarare en konsekvens av en oförmåga att överbrygga 

problem. Dock visar studien att muntlig kommunikation och engagerande aktiviteter kan öka 

denna förmåga och förutsättningarna för en funktion av CSR som en integrerad del i det 

praktiska arbetet. 
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7. Diskussion och framtida forskning 

I detta avsnitt presenteras en diskussion kring uppsatsens resultat samt förslag till framtida 

forskning. 

Det som undersökts i vår uppsats är vilken funktion det interna CSR-arbetet har i företaget 

Vattenfall. Detta har vi analyserat genom att belysa vilken problematik som företaget kan 

möta i ett internt CSR-arbete. Uppsatsen med dess slutsatser ger endast en kort inblick i 

forskningsområdet och bör fördjupas, och då med ett större urval av intervjupersoner. Vi 

skulle då kunna tänka oss att en enkätundersökning tillsammans med intervjuer skulle vara på 

sin plats, dels för att nå en större spridning på de anställda, samt att det skulle kunna ge en 

tydligare indikation på vilken den allmänna uppfattningen är. Uppsatsen baserades främst på 

att undersöka funktionen av det interna CSR-arbetet. “CSR-arbete” är ett subjektivt och 

mycket brett begrepp. Det innefattar många olika variabler som påverkar de anställda på olika 

sätt. I vidare studier skulle det kunna vara intressant att dela upp begreppet i olika delar som 

det skulle kunna innefatta och sedan utgå från dem för att då kunna urskilja hur de påverkar 

de anställda på olika sätt.  

 

Då vi avgränsat vår studie till anställda på administrativa poster så kan det vara intressant för 

framtida forskning att studera anställda som arbetar på ett ännu större avstånd från ledningen 

som exempelvis personer inom produktion. Det fanns bland studiens respondenter en 

gemensam uppfattning om att avståndet påverkar uppfattningen och det praktiska arbetet med 

CSR vilket då skulle göra det intressant att fördjupa sig ytterligare i detta. Kanske är den 

gemensammauppfattningen felaktig. 

 

Eftersom inte speciellt mycket forskning har gjorts på det interna arbetet med CSR, så har vår 

uppsats bidragit till en ökad förståelse för vilka funktioner CSR får internt i företag vilket är 

intressant ur ett teoretiskt perspektiv. Denna uppsats har även bidragit till en ökad 

medvetenhet för vilken problematik som kan uppstå med ett internt riktat CSR-arbete, vilket 

kan användas som hjälp för praktiker. 
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      Bilaga 1 

Intervju R1 

Allmänt 

- Hur länge har du arbetat på Vattenfall? 

- Vad har för titel? 

- Vad har du för typer av arbetsuppgifter? 

Kunskasproblemet 

- Hur arbetar du med strategier? 

- Berätta om ert CSR-arbete. 

- Arbetar de anställda efter några särskilda riktlinjer och värderingar, vilka är dessa och hur 

formuleras de till de anställda? 

- Det är ju många olika policys och mycket för de anställda att ta in och vara medvetna om.  

- Hur väljer man ut då vilka man ska jobba med? 

- Hur ofta genomgår man en sådan här utbildning? 

- Sustainability at Vattenfall, vilket utrymme får hållbarhetsfrågorna där? 

- Hur formuleras miljöfrågan till de anställda? 

- Kan du nämna några svårigheter med kommunikationen? 

- När kommer kärnvärdena upp och i vilka sammanhang? 

- Vilken roll har de anställda? 

- Hur kommer man internt att utöka platsen för hållbarhetsarbetet? Kommuniceras 

uppföljningarna av riktlinjerna internt? 
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Relevansproblemet 

- Hur kopplas Sustainability till de avdelningar som inte arbetar med miljö i största 

allmänhet? 

- Hur möter ni att vissa av de anställda inte har en aning om uppförandekoden, som är så 

viktig? 

Normativa problemet 

- Hur kan de anställda påverka diskussionen? 

- Hur uppmuntras de anställda att arbete utefter hållbarhetsarbetet i deras dagliga arbete? 

- Är det viktigt att företagets värderingar går i linje med de anställdas? 

- Vilka svårigheter är det med att praktiskt arbeta med det som man externt kommunicerar? 

- Hur skapar ni ökat engagemang utifrån den kommunikationen? 

Särkoppling 

- I vilken utsträckning och på vilket sätt anser du att hållbarhetsfrågorna ligger till grund för 

de beslut som fattas i verksamheten? 

- Finns det några svårigheter att översätta kärnvärderna till det praktiska arbetet? 
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      Bilaga 2 

Intervju R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 

Allmänt 

- Hur länge har du arbetat på Vattenfall? 

- Vilken är din arbetstitel och hur ser dina arbetsuppgifter ut?  

Kunskapsproblemet 

- Vet du hur företaget arbetar med hållbarhet? 

- Hur blir du informerad kring hållbarhetsarbetet? 

- Känner du till Vattenfalls uppförandekod? 

-Känner du till företagets kärnvärden? 

- Känner du till de 8 principerna? 

- Hur och när informeras du om uppförandekoden? 

- Sker det en kommunikation kring hållbarhetsarbetet? Mellan vilka, hur och var? Hur ofta? 

Relevansproblemet 

- Är informationen kring hållbarhetsarbetet begriplig? Finns det något som är otydligt? 

- Hur kan du relatera företagets kärnvärderingar till dina arbetsuppgifter? 

- Finns det några svårigheter med att koppla hållbarhetsfrågorna till den egna arbetsuppgiften? 

I så fall; vilka är dessa? 

- Tror du det finns övriga anställda som uppfattar denna svårighet? 

Prestationsproblemet 

- Kraven på företaget har ökat från externt håll, märker du som anställd av det på något sätt 

och i så fall hur? 

- Upplever du att det finns ökade krav på dig kopplade till hållbarhetsfrågorna i ditt arbete? 

Hur? 
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Normativa problemet 

- Är det viktigt att företaget arbetar med dessa hållbarhetsfrågor? Varför? 

- Hur tror du att företaget uppfattas av externa intressenter? Påverkar den yttre bilden din egna 

uppfattning om företaget? 

- Påverkas din uppfattning om företaget genom det ansvar man tar? Hur? 

- Går företagets värderingar i linje med dina egna? 

- Uppfattar du att man genom hela organisationen arbetar med hållbarhetsfrågorna och hur väl 

uppfattar du att dessa är integrerade i verksamheten? 

- Hur känner du dig delaktig i hållbarhetsarbetet? 

- Känner du att du kan påverka hållbarhetsfrågorna och i så fall på vilket sätt? 

- Hur uppmuntras du att arbeta med dessa frågor? 

Särkoppling 

- Hur upplever du att informationen kring hållbarhetsarbetet omsätts i praktiken på din 

avdelning? 

- I vilken utsträckning anser du att hållbarhetsfrågorna ligger till grund för beslut som tas? 

Hur? 

- I vilken utsträckning anser du att hållbarhetsfrågorna ligger till grund för agerande? Hur? 


