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Sammanfattning  

Företag spelar en stor roll i samhällets utveckling då de påverkar både 

samhälle och miljö. Företag arbetar idag allt mer aktivt med att ta sitt samhällsansvar för att 

möta förväntningarna från sina intressenter. Corporate social responsibility (CSR) används 

ofta för att beskriva det arbete som företagen utför för att ta sitt samhällsansvar. Då företagens 

CSR-arbete blivit allt mer omfattande kan arbetssituationen för medarbetarna förändras. 

Tidigare forskning har sällan fokuserat på hur det interna CSR-arbetet upplevs av 

medarbetarna, vilket gör att förståelsen för vilken effekt CSR har internt är bristfällig. 

Syftet med denna studie är därför att öka förståelsen för hur medarbetare upplever det interna 

CSR-arbetet på det företag de arbetar på. Intervjuer med medarbetare på två företag har 

genomförts och studiens resultat visar att medarbetarna är positivt inställda till det interna 

CSR-arbetet, men upplever att det kan vara svårt att integrera CSR i sitt arbete. 

 

Nyckelord: Samhällsansvar, medarbetare, upplevelser, CSR 

 

 

 

  



 

Abstract  

Companies have the ability to play a major role in society's development due to their of their 

impact on society and the environment. Companies have increased their commitment to social 

responsibility in order to meet the expectations of their stakeholders. Corporate Social 

Responsibility is a term which refers to the work companies do to take responsibility for their 

impact on society. As a company’s involvement with CSR becomes more comprehensive, the 

work situation may change for its employees. Previous studies have fallen short in explaining 

how employees feel about the internal work with CSR, which means that little is known how 

CSR affect the employees of a company. The purpose of this study is therefore to increase the 

understanding and highlight the experiences of the employees. Interviews with employees of 

two companies have been held and the results of this study show that employees have a 

positive attitude towards the internal work with CSR but may find it difficult to incorporate 

CSR in their work.  

 

Keywords: Corporate social responsibility, employee, perception, CSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................... 1 

2. Litteraturgenomgång ........................................................................................................... 3 

2.1 Problemdiskussion ........................................................................................................... 5 

2.2 Syfte ................................................................................................................................. 5 

3. Teori ....................................................................................................................................... 6 

3.1 CSR och Triple bottom line ............................................................................................. 6 

3.2 Teoretisk referensram ....................................................................................................... 7 

3.2.1 Kunskap ..................................................................................................................... 7 

3.2.2 Relevans .................................................................................................................... 9 

3.2.3 Prestation ................................................................................................................... 9 

3.2.4 Normativitet ............................................................................................................ 10 

4. Undersökningsfrågor ......................................................................................................... 11 

5. Metod ................................................................................................................................... 12 

5.1 Kvalitativ forskningsdesign ............................................................................................ 12 

5.2 Fallstudie ........................................................................................................................ 12 

5.3 Operationalisering .......................................................................................................... 12 

5.3.1 Kodning ................................................................................................................... 13 

5.4 Urval ............................................................................................................................... 15 

5.4.1 Urval företag ........................................................................................................... 15 

5.4.2 Urval respondenter .................................................................................................. 16 

5.5 Datainsamling ................................................................................................................. 17 

5.6 Genomförande ................................................................................................................ 17 

5.7 Forskningsetik ................................................................................................................ 19 

5.8 Trovärdighet ................................................................................................................... 19 

5.8.1 Överförbarhet .......................................................................................................... 19 

5.8.2 Pålitlighet ................................................................................................................ 20 

5.8.3 Objektivitet .............................................................................................................. 20 

6. Empiri och analys ............................................................................................................... 21 

6.1 Företag 1 ......................................................................................................................... 21 

6.1.1 Kunskap ................................................................................................................... 21 

6.1.2 Relevans .................................................................................................................. 25 

6.1.3 Prestation ................................................................................................................. 27 

6.1.4 Normativitet ............................................................................................................ 29 

6.2 Företag 2 ......................................................................................................................... 32 

6.2.1 Kunskap ................................................................................................................... 32 

6.2.2 Relevans .................................................................................................................. 36 



 

6.2.3 Prestation ................................................................................................................. 38 

6.2.4 Normativitet ............................................................................................................ 41 

7. Slutsatser ............................................................................................................................. 44 

8. Slutdiskussion ..................................................................................................................... 45 

8.1 Framtida forskning ......................................................................................................... 45 

8.2 Metodkritik ..................................................................................................................... 46 

Källförteckning ....................................................................................................................... 47 

Bilaga 1 – Intervjuguide ........................................................................................................ 51 



 1 

1. Inledning 

Företag förväntas idag ta allt större ansvar för hur deras verksamhet påverkar miljön och 

samhället. Företagens samhällsansvar som översätts till Corporate Social Responsibility,  

(CSR) har blivit ett allt vanligare begrepp för att beskriva det arbete företag utför för att ta sitt 

samhällsansvar (Grafström, Göthberg & Windell, 2008). I och med att företag arbetar allt mer 

med CSR kan den interna verksamheten förändras och medarbetarnas arbetssituation påverkas 

(Mory, Wirtz & Göttel, 2016). Trots det ökade intresset för CSR har tidigare forskning främst 

studerat CSR ur företags- och konsumentperspektiv (Kim, Woo, Uysal & Kwon, 2017). Det 

innebär att forskning kring CSR främst har fokuserat på relationen mellan CSR, lönsamhet 

och konsumenter, och inte CSR ur ett medarbetarperspektiv (Chong, 2009). Det finns dock 

forskning som visar att medarbetare får högre lojalitet till sin arbetsgivare om företaget 

arbetar aktivt med CSR, däremot är det mer sällsynt med forskning om medarbetarnas 

upplevelser kring det interna arbetet med CSR (Kim et al. 2017). Medarbetarna anses vara 

den viktigaste komponenten i CSR-arbetet, då det är de som ska införliva strategierna i 

praktiken (Shen & Benson, 2016). Att forskning är begränsad inom detta område gör att 

förståelsen för vilken effekt CSR har i den interna verksamheten är bristfällig (Mory, Wirtz & 

Göttel, 2016). Då tidigare forskning visar att medarbetares upplevelser kan påverka deras 

beteende, behövs fler tolkande studier av hur medarbetare upplever CSR, då upplevelserna 

kan påverka hur de utför sitt arbete. 

 

Frostenson (2007) menar att företag behöver ta hänsyn till fyra aspekter i ett internt riktat 

CSR-arbete. För det första behöver medarbetarna ha kunskap om CSR-arbetet, vilket innebär 

att medarbetarna förstår de ord och begrepp som används. Vidare behöver medarbetaren se 

relevansen av CSR i sin arbetssituation, det vill säga att medarbetaren har direkta 

arbetsuppgifter som kan kopplas till CSR-arbetet. Den tredje aspekten innebär att det kan 

uppstå ökade krav på att medarbetaren ska prestera i och med ett allt mer omfattande CSR-

arbete. Fler arbetsuppgifter kan tillkomma och krav på hur medarbetaren ska agera kan 

uppstå. Den sista aspekten handlar om normativitet. Att gemensamma uppfattningar, om vad 

som är rätt och fel, finns inom företaget spelar stor roll för CSR-arbetet. I denna studie 

kommer Frostenson (2007) fyra aspekter användas som perspektiv för att få förståelse för hur 

medarbetare upplever det interna CSR-arbetet på det företag de arbetar på. För att undersöka 

medarbetarnas upplevelser har intervjuer utförts på två stora svenska företag, som idag arbetar 
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aktivt med CSR. Med detta syftar denna studie till att bidra med en ökad förståelse för vilka 

upplevelser medarbetare har kring det interna CSR-arbetet. 
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2. Litteraturgenomgång  

Redan på 1960–70 talen talades det om företagens ansvar gentemot samhället, men inte förrän 

runt millennieskiftet växte Corporate Social Responsibility (CSR) fram (Borglund, De Geer & 

Hallvarsson, 2009). Grankvist (2009) menar att CSR bygger på tre olika ansvarstaganden som 

tillsammans bildar företagens samhällsansvar, socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Detta har 

inom forskningen kallats för Triple bottom line (TBL) och kan ses som ett ramverk, vilket 

företag utvecklar sina CSR-strategier ifrån (Gimenez, Sierra & Rodon, 2012) Borglund et al. 

(2012) menar att CSR-arbetet även bör riktas till deras intressenter. Ett företags intressenter är 

de som påverkar eller påverkas av företagets aktiviteter (Löhman & Steinholtz, 2004). 

Företags intressenter delas ofta in i interna och externa, där medarbetare ses som de interna 

medan till exempel kunder, media och samhället ses som de externa. Att kommunicera ut 

CSR-arbete till sina externa intressenter är viktigt för att förstärka företagets image och leva 

upp till de ökade kraven på transparens (Ferrell, Fraedrich & Ferrell, 2013). I studier har det 

påvisats ett samband mellan CSR och konkurrensfördelar på marknaden, kundlojalitet och 

förbättrad image, vilket är attraktivt för företag (Kryger Aggerholm, Esmann Andersen & 

Thomsen, 2011). För att möta de externa intressenternas krav har företags CSR-arbeten 

utvecklats till ett allt mer avancerat och strategiskt arbete som involverar hela företaget 

(Carroll, 2008). För att uppnå ett lyckat CSR-arbetet krävs det även intern kommunikation 

och att hela företaget involveras (Borglund et al. 2012). Att medarbetarna involveras är viktigt 

då de har kompetens, som kan gå förlorad om medarbetarna inte uppmärksammas (Löhman & 

Steinholtz, 2004). Frostenson (2012) menar även att om medarbetarna inte känner igen sig i 

eller förstår vad som marknadsförs utåt kan detta försvåra medarbetarnas möjlighet att skapa 

det etiska och ansvarstagande företaget. 

 

Medarbetare är idag mer medvetna och ställer högre krav på arbetsgivarens arbete med CSR 

(Waddock & Googins, 2011). Lee, Park och Lee (2013) menar att medarbetare på företag, där 

ett uttalat CSR-arbete finns, har högre lojalitet till arbetsplatsen och sannolikheten att 

medarbetarna stannar kvar i företaget är större. I sin studie undersöker Lee, Park och Lee 

(2013) medarbetares uppfattningar kring sitt företags CSR-arbete. Forskarna undersöker dels 

uppfattningar om företagets förmåga att genomföra CSR-arbetet och dels uppfattningar om 

hur CSR-arbetet passar med företagskulturen. Studiens resultat tyder på att ett aktivt CSR-

arbete har en positiv effekt på medarbetarnas uppfattningar om företaget och att deras lojalitet 

därmed ökade till företaget. 
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Mueller, Hattrup, Spiess och Lin-Hi (2012) har studerat hur medarbetares uppfattningar om 

deras företags sociala ansvar påverkar deras känslomässiga engagemang för företaget. Det 

känslomässiga engagemanget definieras i studien som medarbetarens emotionella koppling 

till, identifiering med och engagemang i organisationen. Detta menar forskarna spelar en 

nyckelroll i medarbetares arbetsbeteende och prestation. Studien som är gjord på 1084 

medarbetare i 17 länder visade att CSR hade ett positivt samband med medarbetarnas 

känslomässiga engagemang. Forskarna påpekar därför att företag kan vinna på att rikta mer 

fokus av CSR-arbetet internt. Frostenson (2007) diskuterar vidare i sin studie hur CSR-arbetet 

kan påverka medarbetare. Han beskriver att det kan uppstå fyra problem i ett internt riktat 

CSR-arbete. Medarbetarna antas förstå och ha kunskap om de begrepp som används i CSR-

arbetet och se relevansen av arbetet i sin arbetssituation. De förväntas även prestera utifrån de 

krav som CSR-arbetet medför och dela företagets uppfattningar om vad som är rätt och fel 

gällande CSR. Frostenson (2007) menar även att CSR-arbete i ett företag kan ha en positiv 

inverkan, då det i hans studie visade sig att medarbetarna identifierar sig med företaget i större 

utsträckning, då företagen börjat arbeta mer aktivt med CSR. 

 

I Kim et al. (2017) studie undersöker de vilka effekter CSR har på medarbetarnas “Quality of 

work life” (QWL). QWL är definierat i studien som medarbetarnas arbetstillfredsställelse. I 

studien har 442 medarbetare, i hotellbranschen, besvarat enkäter om sin uppfattning om 

företagets CSR-aktiviteter och sin arbetstillfredsställelse. Resultaten visade att CSR hade en 

viss positiv effekt på medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Utifrån detta menar forskarna att 

företag bör engagera medarbetarna i CSR och på så sätt öka deras arbetstillfredsställelse. 

 

Hur företagens arbete med CSR ser ut skiljer sig då CSR behöver tolkas, förtydligas samt 

anpassas till det enskilda företaget och dess verksamhet (Røvik, 2000). CSR-strategier arbetas 

fram genom att prioritera frågor, utifrån de tre ansvarstaganden, som verksamheten ska 

engagera sig i (Borglund et al. 2012). Strategierna ska sedan implementeras i företaget, vilket 

Borglund et al. (2012) menar är en krävande process, då CSR-strategierna måste göras 

begripliga för och kommunicerbara internt till företagets medarbetare. Aguinis och Glavas 

(2012) menar att införlivande av CSR-strategier kräver stort engagemang av medarbetare, 

vilket även Collier och Esteban (2007) styrker i sin artikel. Där beskriver de vikten av 

medarbetare, då det är de som bär ansvaret för att förverkliga ledningens ambitioner kring 

CSR. 
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2.1 Problemdiskussion 

Shen och Benson (2016) menar att medarbetare är en av de viktigaste komponenterna i ett 

CSR-arbete, då de ska utföra arbetet i praktiken. De ökade kraven på att företag ska utveckla 

sitt CSR-arbete kan förändra medarbetarnas arbetssituation (Mory, Wirtz & Göttel, 2016). 

Dock har få studier tolkat medarbetarnas upplevelser av det interna arbetet (Morgeson, 

Aguinis, Waldman & Siegel, 2013). De Roeck, Marique, Stinglhamber och Swaen (2014) 

menar att forskning om medarbetares upplevelser är bristfällig, då forskning sällan tittar på de 

psykologiska mekanismerna som påverkar medarbetares attityder till CSR. Detta styrker 

Mueller et al. (2012) som konstaterar att det behövs fler tolkande studier av hur medarbetare 

upplever CSR-arbetet, då deras uppfattningar påverkar deras attityd till sitt arbete. Då Collier 

och Esteban (2007) menar att medarbetares uppfattningar formar deras beteende behövs större 

förståelse för medarbetarna, då deras uppfattningar kan påverka hur de utför sitt arbete. Att 

forskning inom detta område är begränsad gör att förståelsen för vilken effekt CSR har i den 

interna verksamheten inte är tillräcklig (Aguinis & Glavas, 2012). Borglund et. al (2012) 

menar att medarbetare behöver involveras för att CSR ska kunna integreras i verksamheten. 

Brist på förståelse för hur medarbetare upplever det interna CSR-arbetet kan därmed leda till 

att CSR inte fullt ut kan integreras i verksamheten, vilket är en förutsättning för att CSR-

arbetet ska få effekt. 

 

2.2 Syfte  

Utifrån fyra perspektiv, kunskap, relevans, prestation och normativitet avser denna studie att 

undersöka hur medarbetare upplever företagets interna CSR-arbete. Då medarbetarna är en av 

företagets viktigaste intressenter och ska utföra CSR-arbetet i praktiken, syftar denna studie 

till att skapa en större förståelse kring hur medarbetarna upplever det interna CSR-arbetet på 

det företag de arbetar på.  
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3. Teori  

3.1 CSR och Triple bottom line 

Ett begrepp som används flitigt inom CSR-forskningen är The triple bottom line (TBL) som 

skapades av Elkington år 1998 (Gimenez, Sierra & Rodon, 2012). TBL beskriver de tre 

ansvarstaganden som bör ingå i ett företags CSR-arbete; ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

ansvar (Glavas & Mich, 2015). Den ekonomiska aspekten är en förutsättning för att företagen 

ska överleva. Dock innebär TBL att företag även tar hänsyn till det sociala och miljömässiga 

ansvarstagandet, utöver det ekonomiska ansvarstagandet, för att kunna fortsätta att vara 

verksamma i framtiden (Isil & Hernke, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Triple bottom line  

 

Gimenez, Sierra och Rodon (2012) menar att den miljömässiga aspekten innebär att företag 

bör ta ansvar för sin påverkan på miljön och använda materiella resurser som finns i 

verksamheten på ett effektivt sätt. Aktiviteter som företag ofta utför för att ta hänsyn till 

miljöaspekter är minskade avfall och utsläpp, energieffektivisering och minskad förbrukning 

av skadliga material (Gimenez, Sierra & Rodon, 2012). Aktiviteter som utförs med hänsyn till 

den sociala aspekten kan rikta sig både internt i verksamheten och externt, det vill säga mot 

samhället. Den sociala aspekten i den interna verksamheten innebär att företag tar hänsyn till 

medarbetarnas välbefinnande, främjar mångfald och arbetar för rättvisa, jämställdhet och 

medarbetarnas säkerhet (Chong, 2009). Det externa sociala ansvarstagandet menar Chong 

Miljö 

Ekonomisk 

Social 
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(2009) innebär att företag framförallt engagerar sig i välgörenhetsaktiviteter. Bredden och 

möjligheterna inom ansvarstagandet gör att CSR måste anpassas till varje enskilt företag och 

ser därför olika ut beroende på hur företagens verksamhet och i vilken bransch de är 

verksamma (Røvik, 2000).   

 

3.2 Teoretisk referensram  

Aguinis och Glavas (2012) beskriver i sin översiktsartikel att tidigare forskning sällan skilt 

medarbetares upplevelser av det externt och internt riktade CSR-arbetet, utan studerat 

medarbetares upplevelser kring CSR-arbetet i sin helhet. Kim et al. (2017) menar att 

medarbetarnas arbetstillfredsställelse ökar, oavsett om CSR-initiativen är externt eller internt 

riktade. För att förstå vilken effekt CSR har i ett företag behövs större förståelse kring hur de 

internt riktade CSR-arbetet upplevs av medarbetarna (Mory, Wirtz & Göttel, 2016). Ferreira 

och Real de Oliveria (2014) menar att den forskning som finns kring CSR, i den interna 

verksamheten, främst har studerat ifall CSR ökar engagemanget hos medarbetarna, men 

menar även att medarbetarnas engagemang och involvering i CSR-arbetet bör skiljas åt. 

Forskning tenderar att använda dessa begrepp synonymt vilket kan vara missledande (Ferreira 

& Real de Oliveria, 2014). För att medarbetarna ska involveras har Frostenson (2007) kommit 

fram i sin studie till att det finns fyra aspekter som måste tas hänsyn till i det interna arbetet 

med CSR. Denna studie kommer att bygga vidare på och utveckla Frostensons resonemang 

för att kunna undersöka hur det interna CSR-arbetet upplevs av medarbetare.  

 

3.2.1 Kunskap 

 

CSR-arbete har ingen mall på vad det ska innehålla, vilket gör att ledningar definierar vad 

samhällsansvar innebär för företaget för att skapa ett förtydligande (Löhman & Steinholtz, 

2004). Definitionerna sker ofta på en övergripande nivå som ska gälla för hela företaget 

(Grafström, Göthberg & Windell, 2008). Detta kan leda till att CSR-arbetet inte blir 

tillräckligt tydligt, då ledningen använder begrepp som medarbetarna inte förstår innebörden 

av (Windell, 2007). Kunskapen skiljer sig då inom företaget och processen för att öka 

kunskapen om verksamhetens CSR-arbete försvåras för medarbetarna (Frostenson, 2007). 

Frostenson (2007) beskriver att medarbetare måste ha kunskap om de ord och begrepp som 

företaget använder i CSR-arbetet. Han menar även att definitionen av CSR inom företaget kan 
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vara svår för medarbetarna att förstå om de inte har kunskap om den allmänna diskussionen 

om CSR. Slack, Corlette och Morris (2015) har i sin studie undersökt medarbetares generella 

kunskap om sitt företags CSR-arbete. Företaget som medarbetarna arbetade på är ett brittiskt 

företag, som hade ett omfattande och aktivt CSR-arbete. Studiens resultat visade att 

medarbetarna hade relativt låg kunskap, trots att företaget i sin årliga hållbarhetsredovisning 

påstod att CSR ska vara integrerat i varje aspekt i företaget. De upptäckte även att 

medarbetare som var väldigt intresserade hade högre kunskap än de som var måttligt 

intresserade av CSR-arbetet i företaget. Studien visade även att medarbetare ofta avfärdade 

kommunikation från ledningen, som skulle uppmuntra medarbetarna att arbeta med CSR, då 

de ansåg att kommunikationen var ineffektiv. Medarbetarna angav även att bristande intern 

kommunikation ledde till att deras engagemang minskade.  

 

Kunskap överförs i organisationer på två sätt, kunskapsöverföring och 

informationsöverföring (Connelly & Kelloway, 2003). Jablin och Sias (2001) menar att det är 

viktigt att kommunikation sker på flera sätt för att nå medarbetare på alla nivåer. 

Kunskapsöverföring är en interaktion mellan personer där det sker utbyte av information, 

vilket innebär att interaktionen involverar alla parter och är en 

tvåvägskommunikation. Detta skiljer sig från informationsöverföring där ledningen överför 

information som blir tillgänglig för hela företaget (Connelly & Kelloway, 2003). 

Informationsöverföring är oftast enkelriktad, då den ska nå ut från få till många personer. 

Denna typ av kommunikation förhindrar möjligheten för mottagaren att få information 

motiverad och förklarad (Kirkhaug, 2015). Connelly och Kelloway (2003) menar även att 

kunskap kan tappa värde och innehåll om den är långt ifrån sin kontext, det vill säga om den 

inte tas upp och bearbetas. Chong (2009) menar däremot att om medarbetare får kunskap, som 

möjliggör internalisering av CSR-arbete, så ökar engagemanget hos medarbetarna. 

Internalisering av CSR innebär, enligt Chong (2009), att medarbetarna tar till sig de normer 

och värderingar som CSR-arbetet innebär och gör dem till en del av sin personlighet. Detta 

bidrar till att medarbetarna lättare förstår hur de kan integrera CSR-arbetet i sina 

arbetsuppgifter och på så sätt involveras i arbetet.  
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3.2.2 Relevans 

 

Røvik (2000) menar att företag bör översätta abstrakta mål inom CSR till specifika 

arbetsuppgifter för att CSR ska få effekt i verksamheten. Enligt Frostenson (2007) innebär 

relevans att medarbetaren kan koppla de begrepp och mål som företaget har inom CSR till 

den egna arbetssituationen. Medarbetaren kan ha kunskap om företagets CSR-arbete, men för 

att begreppen och målen ska vara relevanta behöver de förstå hur de ska tillämpa dem i 

praktiken. Enligt Löhman och Steinholtz (2004) vill människor arbeta utifrån mål och känna 

en mening med dessa mål. Om medarbetaren förstår hur det gemensamma CSR-arbetet är 

relevant i dennes arbetsuppgifter är det mer sannolikt att denne vill och kan förverkliga 

företagets CSR-mål (Chong, 2009). Scrima, Lorito, Parry och Falgares (2014) förklarar i sin 

studie att det finns en relation mellan involvering, engagemang och anknytning till företagets 

CSR-arbete. Medarbetarnas involvering i CSR-arbetet definieras som medarbetarens 

uppfattning av sin förmåga att kontrollera och påverka sitt arbete, medan engagemang innebär 

medarbetarnas entusiasm och vilja att anstränga sig i arbetet. Dessa två variabler menar 

forskarna påverkar medarbetarnas anknytning till företaget. Att medarbetaren upplever att hen 

har en anknytning till företaget innebär att hen upplever sig delaktiga i arbetet. Detta leder i 

sin tur till att medarbetarnas vilja att arbeta för företagets mål ökar (Scrima et al. 2014).  

 

3.2.3 Prestation 

 

CSR-arbete kan medföra större krav på medarbetarens prestation, i form av ökad 

arbetsbelastning och mer kontroll av medarbetaren. Kraven kan komma från både hård och 

mjuk reglering (Frostenson, 2007). Hård reglering innebär lagstiftning, som är tvingande för 

företag att följa. Lagstiftning inom CSR-området, kan göra att företag behöver anpassa sin 

verksamhet (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009). Mjuk reglering innebär reglering som 

är frivillig för företag att utforma men som medarbetaren förväntas följa, till exempel interna 

riktlinjer (Jacobsson, Mörth & Sahlin-Andersson, 2004). Mjuk reglering kan på grund av 

förväntningar från företaget upplevas som hård reglering (Frostenson, 2007). Detta beror på 

att mjuk reglering kan vara konkret definierade och därmed upplevas som lagstiftning 

(Jacobsson, Mörth & Sahlin-Andersson, 2004). Oavsett var kraven kommer ifrån kan krav på 

medarbetarnas prestation öka i och med ökad mjuk och hård reglering (Frostenson, 2007). 
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Korschun, Bhattacharya och Swain (2014) beskriver i sin artikel att arbetsprestation innebär 

hur mycket medarbetaren bidrar till företagets effektivitet, utifrån de förväntningar som finns 

på medarbetaren i hens arbetsroll. Forskarna kommer i sin studie fram till att identifikation 

med företaget kan kopplas ihop med arbetsprestation. Om medarbetaren identifierar sig med 

sitt företag, kommer hen prestera i en större utsträckning för att bidra till företagets framgång. 

Medarbetaren kommer även uppleva att företagets framgångar som en del av sin egna 

framgång.  

 

3.2.4 Normativitet  

 

Normativitet innebär uppfattningar kring hur saker bör vara (Kirkhaug, 2015). Frostenson 

(2007) menar att det är av betydelse om medarbetarna delar uppfattningar med ledningen 

kring vad som är rätt och fel. Barakat, Isabella, Boaventura och Mazzon (2016) beskriver i sin 

artikel att tidigare forskning har kommit fram till att medarbetare föredrar att arbeta på ett 

företag som har samma värderingar som de själva. Då Lee, Park och Lee (2013) menar att 

medarbetare ofta anser att ett CSR-arbete hos ett företag är positivt, leder detta till att 

medarbetarna lättare kan associera sig med företaget och tror att företaget kommer behandla 

dem bättre. Barakat et al. (2016) menar även att om medarbetarna upplever att deras 

värderingar går i linje med företagets kan detta skapa en positiv attityd till alla initiativ som 

företaget tar. Medarbetare som har en positiv attityd till sitt företag är även mer villiga att 

utföra de aktiviteter som är i linje med företagets värderingar (Barakat et al. 2016).  

 

Collier och Esteban (2007) menar att det finns tre faktorer som påverkar medarbetares 

uppfattning om företagets CSR-arbete. Den första faktorn berör ifall medarbetarna identifierar 

sig med företaget, det vill säga i vilken utsträckning medarbetarnas mål och värderingar kring 

CSR stämmer överens med företagets mål och värderingar. Om medarbetarna delar 

värderingar med ledningen kan medarbetarna i större utsträckning identifiera sig med 

företaget (Tullberg, 2005). Den andra faktorn som Collier och Esteban (2007) beskriver, 

handlar om ifall medarbetaren uppfattar att medarbetare och chefer i företaget agerar rättvist 

och etiskt. I ett internt CSR-arbete utvecklas ofta riktlinjer, utifrån företagets värderingar, för 

att gemensamma perceptioner om vad som är rätt och fel ska finnas (Kirkhaug, 2015). Ifall 

medarbetare väljer att agera utifrån riktlinjerna behöver de uppleva att andra inom företaget 

gör detsamma (Collier & Esteban, 2007). Den sista faktorn innefattar hur medarbetarna 

https://www.emeraldinsight.com/author/Isabella%2C+Giuliana
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upplever ledningens intentioner med CSR-arbetet. För att CSR-arbetet inom ett företag ska nå 

framgång krävs det att medarbetarna delar ledningens uppfattning om vilka initiativ som är de 

rätta, vare sig det gäller inom företaget eller de aktiviteter som företaget engagerar sig i 

utanför verksamheten (Frostenson, 2007). De aktiviteter som företag ägnar sig åt utanför 

företaget, såsom välgörenhet, är en del av företagets CSR-strategi, men kopplas sällan direkt 

till medarbetarnas arbetsuppgifter. Dock behöver även dessa företagsinitiativ stödjas av 

medarbetarna, då det är viktigt för att CSR-arbetet ska upplevas som genuint (Löhman & 

Steinholtz, 2004). 

 

4. Undersökningsfrågor  

Utifrån de fyra perspektiven har följande undersökningsfrågor utformats:  

• Hur upplever medarbetare sitt företags interna CSR-arbete?  

o Hur upplever medarbetare sin kunskap om CSR-arbetet?  

o Hur upplever medarbetare relevansen av CSR-arbetet i sin egna 

arbetssituation? 

o Hur upplever medarbetare krav på sin prestation i och med CSR-arbetet? 

o Hur upplever medarbetare företagets värderingar gällande CSR-arbetet? 
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5. Metod 

5.1 Kvalitativ forskningsdesign  

Trots det ökade intresset för CSR i näringslivet finns det begränsat med forskning som tolkar 

hur medarbetare upplever CSR-arbetet. Detta motiverade författarna att studera CSR ur ett 

medarbetarperspektiv. Då syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur medarbetare 

upplever CSR-arbetet på det företag de arbetar på användes kvalitativ forskningsdesign som 

grund för genomförandet. Bryman och Bell (2017) menar att den kvalitativa 

forskningsdesignen ger möjlighet att fånga individers upplevelser, vilket är av stor vikt för att 

uppfylla studiens syfte. 

 

5.2 Fallstudie   

En fallstudie innebär att studien fokuserar på ett avgränsat fall samt att fallet studeras på en  

ingående nivå (Merriam, 1994). Denna studie har fokuserat på medarbetares upplevelser av 

två företags interna CSR-arbeten. Då upplevelserna studerats på en så ingående nivå som 

möjligt, har två fallstudier utförts. Att använda fallstudie som strategi ger möjlighet att kunna 

besvara undersökningsfrågor av en tolkande karaktär, såsom “hur?” och “varför?” (Saunders, 

Lewis & Thornwill, 2012). Då studien har undersökningsfrågor som är av tolkande karaktär 

är fallstudie den mest lämpade forskningsstrategin. 

 

5.3 Operationalisering 

Operationalisering i en studie sker genom att befintlig teori ligger som grund för insamling av 

data och analys i studien (Saunders et al., 2012). Operationalisering har i denna studie gjorts 

genom att Frostensons (2007) fyra perspektiv; kunskap, relevans, prestation och normativitet 

har använts som teoretisk referensram och är genomgående i studien. Utifrån denna teoretiska 

referensram har fyra undersökningsfrågor, som ska bidra till att uppfylla studiens syfte 

formulerats. De fyra perspektiven har även använts som frågeområden under studiens 

intervjuer. Detta för att säkerhetsställa att intervjuerna höll sig inom studiens ramar. 

Insamlade data har sedan analyserats utifrån de fyra perspektiven.  
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5.3.1 Kodning 

 

Insamlade data har kodats genom att relevanta ord, som använts av respondenterna i 

intervjuerna, plockats ut. De relevanta orden, i transkriberingarna, markerades i olika färger 

beroende på vilket av de fyra perspektiven som orden passade in under. Författarna letade 

sedan efter gemensamma kännetecken bland de ord som hade samlats in. Detta för att hitta 

gemensamma nämnare bland orden för att kunna dela in dem i kategorier. Dessa kategorier 

blev övergripande begrepp för hur medarbetarna upplevde de fyra perspektiven, vilket innebar 

att kategorierna kopplades ihop med studiens teori. Kodning har gjorts i denna studie, då det 

förenklar processen att hitta gemensamma drag i respondenternas svar och minskar risken för 

inkonsekventa tolkningar i analysen (Yin, 2013). 

 

I tabell 1 nedan visas de ord som plockats ut från intervjuerna med respondenterna från 

Företag 1 och vilka kategorier som orden sedan delades in i. Under kunskap valdes öppen 

dialog som kategori då orden som valts ut tyder på detta. Kategorin som kopplades ihop med 

relevans var delaktighet då ord som välja, besluta och påverka användes av respondenterna. 

Under prestation och normativitet valdes personligt engagemang respektive förtroende som 

kategorier.  

 

Tabell 1. Sammanställning av kodning, Företag 1 

 

Teori Kunskap Relevans Prestation Normativitet 

Kategori 
Öppen dialog Delaktighet Personligt 

engagemang 

Förtroende 
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Ord Begriplig 

kommunikation, 

erfarenhetsåterföring, 

konkret information, 

fråga andra, nära 

kontakt 

 

Mål, får 

besluta, välja 

egna 

alternativ, 

bestämma, kan 

påverka, 

fluffigt,  

konkreta 

exempel 

 

 

Eget initiativ, 

kultur där jag 

får göra vad jag 

vill, krävs viss 

kreativitet, 

självklarhet 

med krav från 

det externa    

 

Common sense, 

Genuint, sunt, 

helhjärtat, 

verklig ambition, 

tar det på stort 

allvar, äkta 

 

 

 

 

Nedan visas kodning som gjorts utifrån intervjuerna med respondenterna i Företag 2. Orden 

från intervjuerna som kan kopplas till kunskap bildade en kategori som författarna valde att 

kalla för svårtolkat, då detta var det starkaste kännetecknet mellan orden. Kategorin 

övergripande valdes under relevans då de utplockade orden indikerade på detta. Personligt 

engagemang blev kategorin under prestation. Detta då respondenterna i företag 2 använde 

liknande ord som respondenterna i Företag 1. I det sista perspektivet, normativitet valdes 

förtroende som kategori. Även denna kategori är samma som valdes för Företag 1, då 

liknande ord användes av respondenterna i företagen.  

 

Tabell 2. Sammanställning av kodning, Företag 2 

 

Teori Kunskap Relevans Prestation Normativitet 

Kategori 
Svårtolkat Övergripande Personligt 

engagemang 

Förtroende 
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Ord Luddigt, saknar 

kommunikation, 

behöver mer konkret, 

mottagare, luddiga 

uttryck, mycket 

snack, banalt, hög 

nivå, diffust, vill 

kunna förankra, 

mjuka fluffiga värden  

 

Perifert, inte så 

delaktig, dra 

ner det 

operativt, bli 

mer naturligt i 

vardagen, 

krävs en 

ansträngning  

 

 

Självdrivande 

medarbetare, 

upp till var och 

en, eget ansvar, 

engagerad i 

frågor utanför 

arbetsuppgiften, 

upp till mig  

 

Sunt förnuft, 

värderingsstyrda, 

jordnära, 

kommer bli 

bättre, att det är 

på riktigt 

 

 

 

5.4 Urval 

5.4.1 Urval företag  

I denna studie har medarbetare på två olika företag deltagit som respondenter. Företagen som 

respondenterna arbetar på verkar i olika branscher och är stora företag enligt Bolagsverkets 

(2012) definition. Därmed har båda företagen omfattande verksamhet med olika funktioner. 

De valda företagen ansågs lämpliga för studien då båda arbetar aktivt med CSR och har 

profilerat sig som ansvarstagande företag. 

 

5.4.1.1 Företag 1  

 

Företag 1 är ett tillverkande och tjänsteföretag i byggbranschen. Företag 1 tar stor hänsyn till 

miljöaspekter inom produktionen, detta genom att de arbetar med t.ex. miljöcertifieringar. 

Företag 1 arbetar även med den sociala aspekten och vill denna integrera mer i sin 

verksamhet, både i produktionen och på huvudkontoret. Företag 1 arbetar även med FN:s 

Global Compact, som innebär att de följer FN:s tio principer för mänskliga rättigheter, 

arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning (United Nations Global Compact, 2018). 
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5.4.1.2 Företag 2  

 

Företag 2 är ett tjänsteföretag i finansbranschen som främst arbetar med den sociala aspekten 

av CSR i sin affärsverksamhet, med stort fokus på transparens och öppenhet mot kund. 

Företaget arbetar utifrån FN:s 17 globala mål och har valt ut några som anpassas till deras 

verksamhet. Företag 2 satsar även på miljöaspekter, som till exempel att medarbetare 

uppmuntras till att ta tåget istället för flyg vid tjänsteresor. Vidare har företagets cafeteria 

produkter som både är etiska och miljömärkta, i så stor utsträckning som det går. Företaget 

har även samarbete med välgörenhetsorganisationer.  

 

5.4.2 Urval respondenter  

I denna uppsats användes ett bekvämlighetsurval. Det innebär att urvalet skett genom att 

kontakter som fanns nära till hands har använts för att underlätta processen (Denscombe, 

2016). Författarna började med att höra av sig till kontakter på företag där det läggs stort 

fokus på CSR. På Företag 1 mailade författarnas kontakt ut förfrågan om deltagande i studien 

till ett antal kollegor. Författarna fick sedan kontaktuppgifter till dem som tackat ja till att 

delta i studien. Detta resulterade i fyra respondenter från Företag 1. På Företag 2 valde 

författarnas kontakt ut de sex respondenter som deltagit i studien. Därmed har författarna 

använt ett snöbollsurval för att komma i kontakt med studiens 10 respondenter. Enligt 

Denscombe (2016) innebär snöbollsurval att urvalet växer fram genom att en individ hänvisar 

vidare till nästa individ. Snöbollsurval är vanliga inom den kvalitativa forskningen, då det är 

ett effektivt sätt att få tag på respondenter i rätt urvalsgrupp. Detta har varit en fördel i denna 

studie med hänsyn till tidsramen. Studiens respondenter har olika arbetsroller i företagens 

verksamhet. Författarna valde respondenter med olika arbetsroller då de ville få en bild av hur 

CSR upplevs av medarbetare, oavsett vilken arbetsroll de har.   

 

Tabell 3. Sammanställning av respondenter 

 

Respondent Företag Tjänst 

R1 Företag 1 Projektledare 

R2 Företag 1 Projektledare 
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R3 Företag 2 Projektledare GDPR 

R4 Företag 2 Projektledare CRM 

R5 Företag 2 Systemspecialist 

R6 Företag 1 Ansvarig sociala medier 

R7 Företag 1 Ansvarig sociala medier 

R8 Företag 2 Chef Data Science 

R9 Företag 2 Receptionist 

R10 Företag 2  Produktägare 

 

5.5 Datainsamling  

I studien har semi-strukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod. Denna 

insamlingsmetod valdes då den gav respondenterna möjlighet att prata fritt och reflektera över 

sina svar. Då förståelse för medarbetarna är viktigt för att kunna uppfylla studiens syfte var 

semi-strukturerade intervjuer den mest lämpade insamlingsmetoden. Metoden tillåter också 

att frågorna och frågeområdena i intervjuerna inte behöver tas i ordning, utan kan anpassas 

utifrån respondenternas svar (Bryman & Bell, 2017). Författarna valde att utföra alla 

intervjuer ansikte mot ansikte, detta för att uppmärksamma sådant som är svårt att fånga om 

intervjuer utförts, till exempel över telefon (Eriksson & Hultman, 2014). 

 

5.6 Genomförande 

Författarna började med att leta efter tidigare forskning inom ämnet då de ville samla 

förståelse och insikter kring vad tidigare forskning fokuserat på. Insamlande av tidigare 

forskning hämtades från olika databaser, främst Business Source Premier och SöderScholar. 

Vid sökning i databaserna har nyckelord såsom corporate social responsibility, employee och 

perceptions använts. Författarna har även i stor utsträckning använt tryckta källor för att samla 

information. 
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Samtidigt som insamlande av tidigare forskning pågick sökte författarna information om olika 

företag på Internet där de hade kontakter. Detta för att ta reda på vilka av dessa företag som 

arbetar aktivt med CSR och som därmed var aktuella studieobjekt. När två företag valts ut 

hörde författarna av sig till sina kontakter som kunde bidra med kontakter i företagen. I båda 

fallen hänvisades författarna till en kontakt inom företagen som sedan förde författarna vidare 

till potentiella respondenter. Till en början hade författarna mailkontakt med respondenterna, 

där syftet med studien förklarades och vilken roll respondenten skulle ha i studien. Efter att 

respondenten tackat ja till att delta bokades en intervju in. 

 

Studiens teoretiska referensram utformades efter Frostensons (2007) fyra perspektiv. Utifrån 

denna referensram skapade sedan författarna en intervjuguide där de fyra perspektiven 

används som övergripande frågeområden. Under varje frågeområde fanns öppna frågor. 

Dessa områden och öppna frågor skapades för att intervjuerna skulle bli flexibla och 

anpassningsbara till respondenternas svar. För att kontrollera att intervjuguiden hade 

utformats på ett bra sätt gjordes en testintervju, vilket ledde till några korrigeringar av 

intervjuguiden. Testintervjun utfördes på en medarbetare från Företag 1, som sedan inte 

deltog som respondent i studien. Testintervjun ledde till att författarna insåg att de hade 

utformat fler frågor som gick att besvara med ja och nej. Detta gjorde att författarna ändrade 

vissa frågor till mer öppna frågor och la till fler följdfrågor, så som “varför då?” och “kan du 

utveckla det?”. Detta för att i större utsträckning få förståelse för respondenternas 

upplevelser.   

 

Intervjuerna skedde på respondenternas respektive arbetsplats under perioden 16:e april till 

4:e maj 2018. Den ena författaren höll intervjun och ställde därmed frågorna till 

respondenten, medan den andra författaren observerade och kryssade för de frågor som ställts 

till respondenten. Intervjuerna, som var 25-35 minuter, spelades in och transkriberades av 

författarna en kort period efter att intervjuerna ägt rum. Dokumenten med de transkriberade 

intervjuerna användes sedan som underlag för att genomföra studiens analys. För att 

underlätta analysprocessen markerade författarna respondenternas svar i olika färger utifrån 

vilket frågeområde som respondenten svarat på. Därefter kodades transkriberingarna genom 

att relevanta ord plockades ut som sedan delades in i kategorier. Dessa kategorier användes  

därefter för att beskriva medarbetarnas upplevelser och besvara studiens undersökningsfrågor.  
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5.7 Forskningsetik  

I denna studie har Vetenskapsrådets (2002) fyra principer om forskningsetik använts. Dessa 

principer innefattar krav om hur information, konfidentialitet, nyttjande och samtycke 

hanteras (Vetenskapsrådet, 2002). Med hänsyn till dessa principer informerades studiens 

respondenter före intervjuerna om studiens syfte och vilken roll respondenten hade i 

studien. Detta för att respondenten skulle kunna avgöra ifall denne ville delta eller 

inte. Respondenterna informerades även om att intervjuerna endast skulle användas i 

forskningssyfte. Respondenten skulle vara medveten om att de uppgifter som respondenten 

ger ut inte kommer användas i icke-vetenskapligt syfte. Då respondenterna lämnade ut 

personlig information spelades ett muntligt godkännande in på att intervjun fick användas i 

denna studie. Detta innebär att en bindande överenskommelse mellan respondenterna och 

författarna skapades. Respondenterna erbjöds även anonymitet i studien i början av 

intervjuerna. Detta för att det inte ska vara möjlighet att koppla respondentens 

uttalanden till studien. Vidare spelades intervjuerna in på en av författarnas telefoner och 

sparades sedan ner på båda författarnas privata datorer.  

 

5.8 Trovärdighet  

I denna studie har författarna valt att diskutera studiens trovärdighet utifrån tre delkriterier, 

överförbarhet, pålitlighet och objektivitet (Bryman & Bell, 2017).  

 

5.8.1 Överförbarhet  

Att dra generaliserade slutsatser ur fallstudier ska göras med största försiktighet (Denscombe, 

2016). Därför bör inte generaliseringar göras av resultaten från denna studie, då studien har 

utförts på ett litet antal respondenter i två specifika företag (Bryman & Bell, 2017). Det 

innebär att resultaten från denna studie är unika för detta specifika fall (DePoy & Gitlin, 

1999). Syftet med studien är dock att ge insikt i hur medarbetare upplever CSR-arbete i detta 

specifika fall snarare än att generalisera och överföra till andra sammanhang. 
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5.8.2 Pålitlighet  

Pålitlighet innebär att författarna skapar transparens i studien och redogör för alla moment i 

arbetsprocessen (Bryman & Bell, 2017). Detta har gjorts genom att beskrivning av 

genomförandet av studien har presenterats för att redogöra hur processen har gått till. 

Pålitligheten har även ökats genom att opponenter har granskat studien för att bedöma 

studiens kvalitet och transparens. 

 

5.8.3 Objektivitet 

En kvalitativ studie är alltid öppen för tolkning (Denscombe, 2016). Det är vanligt 

förekommande att den som utför studien påverkar genomförandet på olika sätt, vilket 

påverkar objektiviteten i studien (Bryman & Bell, 2017). För att en kvalitativ studie ska vara 

trovärdig behöver den som utför studien vara objektiv i sina beslut, antaganden och slutsatser 

(Bryman & Bell, 2017). För att minska författarnas påverkan på studien har de under 

intervjuerna försökt vara objektiva, det vill säga hålla sig försiktiga till respondenternas 

uttalande, för att en intervjuareffekt inte ska uppstå. Intervjuareffekten innebär att 

respondentens svar kan skifta beroende på hur denne upplever intervjuaren (Eriksson & 

Hultman, 2014). 

 

Denscombe (2016) understryker vikten av att spela in en intervju då han menar att människan 

har en tendens att vilja förvränga information. Detta kan bidra till att felaktig information kan 

uppstå om en inspelning av intervjun inte finns. Med grund i detta spelades alla intervjuer in 

och har även transkriberats. Detta minimerar risken för författarna att påverka analysen 

genom feltolkning av respondenternas svar. Trots detta går det inte att komma ifrån att 

författarna kan ha påverkat studien med sina egna uppfattningar om vad som är mer viktigt än 

något annat, vilket gör att fullständig objektivitet inte kunde uppnås i studien (Bryman & Bell, 

2017). 
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6. Empiri och analys 

6.1 Företag 1  

6.1.1 Kunskap  

 

Respondenterna i Företag 1 upplevde att de hade kunskap kring företagets CSR-arbete samt 

att de hade ett stort intresse för dessa frågor. Detta kan kopplas ihop med det Slack, Corlette 

och Morris (2015) kommer fram till i sin studie, att medarbetare som har ett stort intresse för 

CSR har mer kunskap. R6, som är ansvarig för sociala medier beskrev att hennes 

informationsflöde om vad företaget gör inom CSR är stort och att hon därmed har mycket 

kunskap om detta. Detta menade hon beror på att företagets verksamheter vill fronta sina 

projekt: 

 

“Alla vill fronta allt gott som görs inom Företag 1”   

 

R7, som arbetar på samma avdelning som R6, beskrev att han också har stor kunskap om 

företagets CSR-arbete då de på hans avdelning samlar in information om vad olika 

verksamheter inom företaget gör. Detta för att de ska kunna lägga upp, de projekt som 

verksamheterna gör, på sociala medier:   

 

“Vi har ett arbetssätt där vi dels systematiskt samlar in information från organisationen 

genom mina kollegor på kommunikationsavdelningen och har nära kontakt med folk ute i 

organisationen.” 

 

R1 berättade att de på företaget har seminarier där de tar upp etiska dilemman och 

diskuterar dessa utifrån olika avdelningars perspektiv och vad de kan göra för att blir mer 

delaktiga. Kommunikationen som respondenten beskrev menar Jablin och Sias (2001) är en 

tvåvägskommunikation, vilket innebär att det sker ett utbyte av information. Båda parterna 

har möjlighet att uttrycka sig men måste även lyssna på varandra. R2 beskrev också att en 

tvåvägskommunikation förekommer på hennes avdelning:  
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“Inom den avdelningen som jag jobbar på, där pratar vi mycket tillsammans om vad vi vill 

göra eller ska göra, jag tycker vi har en bra dialog” 

 

Enligt Jablin och Sias (2001) kan informationsöverföring även ske via envägskommunikation, 

där informationen endast löper i en riktning, från en part till den andra. Den 

envägskommunikation som respondenterna på Företag 1 fick bestod till största del av mail 

och information på intranätet. R2 berättade att denna typ av kommunikation var bra då 

informationen oftast var kortfattad och begriplig. Hon beskrev även att det kan vara bra att 

komplettera envägskommunikation med en tvåvägskommunikation för att förstå 

informationen ännu bättre:  

 

“Man kan förstå ytan när man läser ett nyhetsbrev eller att någon skickar ett mail om det här 

gjorde vi, men sen behöver man nog diskutera det för att förstå, om man vill lära sig på ett 

djupare plan och kanske använda det som ett exempel i ett annat projekt. Men jag tycker 

många är duktiga på att bara skicka ut information kortfattat och begripligt.” 

 

R7 beskrev att viss information kunde vara svår att förstå, främst information om 

miljöaspekterna, då den kunde innehålla tekniska begrepp som var avancerade. R7 upplevde 

då, precis som R2, att denna typ av information kunde behöva kompletteras med 

tvåvägskommunikation för att förstå. Detta gjorde han oftast genom att att fråga någon 

kollega inom företaget med mer kunskap. R7 menade att det alltid fanns någon att fråga om 

han inte förstod:  

 

“ Det beror lite på vilken nivå det är alltså om är det väldigt tekniskt. [...] Men ja, jag skulle 

säga att det oftast är begripligt och så, det man inte förstår frågar man ju om då.” 

 

Frostenson (2007) beskriver att medarbetare måste ha kunskap om de ord och begrepp som 

företaget använder i CSR-arbetet. Både R1 och R2 upplevde att de hade god kunskap om 

miljö-aspekten av företagets CSR-arbete men att den sociala biten var svårare. Detta menade 

respondenterna berodde på att Företag 1 har kommit längre i sitt arbete att utveckla riktlinjer 

för hur de ska arbeta med miljö än med de sociala aspekterna. R2 upplevde därför att det var 

lättare att ge konkreta exempel på hur de har integrerat miljöaspekter av CSR än de sociala 

aspekterna. Hon beskrev att detta berodde på att miljöaspekter, än så länge, är lättare att mäta 
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och därför är lättare att integrera i arbetet. R1 beskrev att hon var mer bekväm med att berätta 

om miljö-aspekten, när hon mötte kunder, än den sociala aspekten:  

 

“Jag behöver aldrig känna mig otrygg när jag träffar kunder och berättar om vårt 

miljöarbete. [...] Sen det här med sociala aspekten, det upplever jag är något som någonting 

lite nyare.” 

 

R1 beskrev även att de hade fler styrdokument och handböcker inom miljöarbetet, vilket hon 

upplevde underlättade arbetet då hon själv kunde söka upp information. Hon berättade även 

att medarbetarna på företaget kan ringa specialister inom miljöområdet för att få hjälp att 

integrera miljöaspekter i sina projekt. Däremot menade hon att det inte finns alls lika mycket 

riktlinjer inom den sociala aspekten:   

 

“Medans inom den sociala delen, där har vi en grupp med folk som jobbar och jag vet ju 

några i alla fall och vilka dem är liksom.” 

 

Både R1 och R2 menade att den sociala delen inte kändes lika konkret beskriven vilket bidrog 

till att de hade svårt att förstå hur de skulle koppla den till sina egna arbetsuppgifter. Detta kan 

kopplas till det Frostenson (2007) säger, att om kunskapen mellan ledning och medarbetarna 

skiljer sig försvåras medarbetarens möjlighet att öka sin kunskap. Detta visas tydligt i R2 

beskrivning om arbetet med att integrera de sociala aspekterna i sitt arbete:  

 

“Det är fortfarande så här att man trevar sig fram lite, vad kan man göra? Vad ska vi inte 

göra liksom? Vad är det som ger resultat?” 

 

R1 beskrev att hon tagit hjälp av kollegor inom företaget som har större kunskap om de 

sociala aspekterna för att öka sin egna kunskap inom området: 

 

“Det har ju jag fått reda på genom att jag gick högre upp, bad dem att komma till mitt projekt 

och hjälpa till där och vi skulle göra den här sociala konsekvensanalysen, innan de visste jag 

ju inte.” 
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Genom att fråga sina kollegor om hjälp ökar R1 sin kunskap vilket Chong (2009) menar 

möjliggör för R1 att internalisera CSR-arbetet. Chong (2009) menar även att internalisering 

av CSR leda till att engagemanget hos medarbetarna ökar. 

 

R1 och R2 menade även att de skulle vilja ha mer erfarenhetsåterföring, det vill säga 

lära sig av hur andra inom företaget arbetat med CSR. Detta genom att projekt som lyckats 

integrera CSR inom företaget läggs upp på företagets intranät där alla kan ta del 

av det. R1 beskrev att hon skulle vilja se mer av vad andra inom företaget gör inom CSR då 

hon sade:  

 

“Folk hittar på sina egna aktiviteter, som är jättebra men alltså låt oss inspireras av dem 

istället för att börja om på nytt varje gång” 

 

R2 beskrev detta på ett liknande sätt då hon tycker att kommunikationen kan vara bristande 

om vad alla gör inom företaget och att hon skulle vilja veta mer om hur hon skulle kunna dra 

nytta av andras projekt, vilket hon beskrev i sin intervju:  

 

“Lite dålig kommunikation ibland om vad alla gör för jag upplever när man pratar med folk 

som jobbar på andra ställen då säger dem: jamen vi gjorde det här. [...] Ibland känns det som 

man återuppfinner hjulet och det finns kanske jättemånga bra beprövade metoder så man inte 

hade behövt göra det varje gång.”  

 

Detta går att koppla ihop med det som framkommer i Slack, Corlette och Morris (2015) 

studie, att medarbetarnas engagemang minskade om den interna kommunikationen hade 

brister. I både R1 och R2 fall finns det tendenser till att engagemanget hos dessa respondenter 

påverkas när den interna kommunikationen är bristfällig. Respondenterna upplever inte att 

själva engagemanget minskat men känner en ineffektivitet, vilket skulle kunna minska 

engagemanget med tiden. Genom att skapa en plattform där medarbetarna skulle kunna utbyta 

information och på så sätt få mer erfarenhetsåterföring, menar R1 och R2 skulle bidra till att 

fler skulle integrera CSR-arbetet i sina egna arbetsuppgifter. Detta då de på ett enklare sätt 

skulle kunna söka upp information och öka sin kunskap. 
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6.1.2 Relevans  

 

För att medarbetare ska kunna se relevansen av företagets CSR-arbete, krävs enligt 

Frostenson (2007) att de kan koppla de begrepp och mål som CSR-arbetet innefattar till den 

egna arbetssituationen. Dessutom måste medarbetarna känna att de involveras i företagets 

CSR-arbete vilket Scrima et al. (2014) definierar som medarbetarnas uppfattning av sin 

förmåga att kontrollera och påverka sitt arbete. Alla respondenter i Företag 1 upplevde att de 

kunde påverka sitt arbete och därmed kände sig involverade. R2 upplevde att hon var 

involverad då hon beskrev:  

 

“Jag känner att i min roll så är jag högst delaktig i att besluta i sådana frågor” 

 

Även R1 beskrev att hon känner att hon kan kontrollera och påverka sitt arbete då hon har 

stort inflytande i sina projekt. Detta beskrev hon ger henne mål att arbeta mot, vilket stämmer 

överens med det Löhman och Steinholtz (2004) menar om att människor vill ha mål i sitt 

arbete och känna mening med dessa mål:  

 

“Speciellt i mina projekt, jag menar man kommer ju få en palett men man får ju alltid välja 

inriktning och det tror jag ändå är viktigt för att det ska ju finnas ett mål.” 

 

R7 förklarade att eftersom han är med och påverkar vad Företag 1 kommunicerar ut kring 

CSR-frågorna så upplever han en relevans mellan CSR-arbetet och sina arbetsuppgifter, trots 

att han inte arbetar direkt med CSR-frågorna:  

 

“Det är en viktigt del i det som ligger mitt jobb nära, inte rent faktiskt vad vi gör utan att jag 

kommunicerar det Företag 1 gör” 

 

Även R6 upplevde att hon var involverad i CSR-arbetet:  

 

“Det här med Me too, med jämställdhetsarbetet och kvinnor i branschen, vi har jobbat 

mycket med det. I och med att jag har externt perspektiv så får jag dem större frågorna till 

mig som Företag 1 vill driva.”  
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Scrima et al. (2014) menar även att involvering och engagemang påverkar anknytning till 

företaget. Då alla respondenter inom Företag 1 upplevde att de var involverade i CSR-arbetet 

kan därför tolkas att de upplever en större anknytning till företaget och därmed känner sig 

delaktiga i arbetet. R2 beskrev vidare hur hon känner att hon är med och bidrar till företagets 

CSR-arbete: 

 

“Vi har några sådana exempel i det projektet jag håller på med nu där vi faktiskt, förra 

veckan, beslutade om till exempel solceller, vilket är jättekul att man kan känna att man 

faktiskt gör någonting som kan förbättra.” 

 

Att respondenterna känner sig delaktiga i CSR-arbetet kan även kopplas till det Chong (2009) 

beskriver i sin artikel. Han menar att det är mer sannolikt att medarbetare vill och kan 

förverkliga företagets mål med CSR om de förstår hur det är relevant i sitt arbete. Trots att 

respondenterna i Företag 1 upplevde att de förstod hur CSR var relevant i deras 

arbetssituation så beskrev R1 vissa svårigheter att integrera just den sociala aspekten av CSR:  

 

“Ner till där jag är som individ så finns inte riktigt den kartan, det finns tankar och man 

jobbar på det, men vi är inte nere på att jag liksom kan gå internt hos oss och säga vad ska 

jag göra, var kan jag börja leta, var kan jag läsa. […] Det är lite mer fluffigt eller liksom det 

är ju väldigt fluffigt uppe och då blir det inte konkret nere.” 

 

Här beskriver R1 att det kan vara svårt att integrera de sociala aspekterna av företagets CSR-

arbete i sina arbetsuppgifter, trots att miljöaspekterna känns självklara. Detta innebär att det 

kan bli svårare för R1 att förverkliga Företag 1 mål med CSR-arbetet, vilket hon menar beror 

på att det inte finns några konkreta exempel på vad den sociala aspekten innebär inom 

företaget.   

 

R6 upplevde att de inom hennes avdelning förstod hur de skulle arbeta för att integrera CSR, 

men att hon ändå ville ha mer konkreta exempel:  

 

“Vi behöver ju konkreta saker på vad vi gör för en mer hållbar situation liksom, för annars 

kan ju inte vi prata om det här. Det blir ju bara en massa ord annars.” 
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Då alla respondenter upplever sig delaktiga i CSR-arbetet bör de även känna en anknytning 

till företaget, vilket Scrima et al. (2014) menar bidrar till ökad lojalitet samt ökad vilja att 

arbeta mot företagets mål inom CSR.  

 

6.1.3 Prestation  

 

Frostenson (2007) menar att ökade krav på medarbetarnas prestationer kan uppstå i och med 

ökad hård och mjuk reglering. Att krav på respondenternas prestation hade ökat i och med 

hård reglering var det ingen av respondenterna som upplevde. Respondenterna beskrev dock 

att de upplevde att företaget lade allt mer fokus på CSR-arbetet, då förväntningarna från 

företagets externa intressenter ökat under den senaste tiden. Respondenterna beskrev att 

Företag 1 arbetar allt mer CSR och att förväntningarna på dem att arbeta med CSR ökat. R2 

förklarade att hon upplevde mer externa förväntningar på företaget men att hon inte såg det 

som krav, utan mer som en självklarhet att ta in CSR i sina projekt:  

 

“Kanske inte mer krav men att det blir mer, en självklarhet, ibland kan det vara så att ingen 

ens frågar om det, det är så självklart för alla, att ja men vadå ni certifierar väl? För alla gör 

det, det ska vara bäst certifieringar och det ska vara top-notch.” 

 

Att förväntningar från de externa intressenterna har ökat var även något som R6 och R7 märkt 

då de ansvarar för att svara på kommentarer i Företag 1 sociala medier. R7 berättar att vissa 

projekt får mer uppmärksamhet än andra i deras sociala medier: 

 

“Det finns ju vissa projekt som har mer negativ uppmärksamhet kopplat till sig än andra och 

då måste man ju hantera det.” 

 

R6 beskrev att de får mer feedback från individer på sociala medier som är väldigt pålästa, 

men upplevde att det var något positivt för Företag 1 och hennes avdelning:  

 

“Jag märker behovet av att kommunicera det vi gör men jag märker också kraften utifrån, vi 

får ju såklart mycket feedback in från sociala medier. [...] De är pålästa individer som 
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verkligen är intresserade av de här frågorna och där är jag glad att vi kan bidra med våra 

perspektiv.” 

 

Detta styrkte R7, då han berättade att det är prioriterat att kommunicera och återspegla vad 

företaget gör inom CSR på företagets sociala medier. Han upplevde dock inte att hans 

arbetsuppgifter har förändrats på grund av detta: 

 

“Ja det blir väl snarare att arbetsuppgifterna är densamma men det är mer att det innehåll vi 

producerar ska återspegla inriktningen” 

 

R7 berättade vidare att initiativen att kommunicera ut CSR-arbetet mer, dels kom uppifrån 

och dels från dem själva. Initiativen som kommer uppifrån kan utifrån respondenternas 

beskrivningar tolkas som mjuk reglering, då de upplever en förväntan uppifrån samtidigt som 

de frivilligt väljer hur de ska utforma initiativen i arbetsuppgifterna (Borglund, De Geer & 

Hallvarsson, 2009). R7 sade att de själva nyligen bestämt att de ska börja mäta hur stor andel 

av kommunikationen som är kommunikation kopplat till CSR. Han berättade att de har vissa 

förväntningar uppifrån men tar även mycket egna initiativ: 

 

“Vi har vissa områden som vi behöver kommunicera så det är viktigt att veta ungefär hur 

mycket man pratar om varje fråga så att det, det kommer från oss men parallellt finns det en 

annan press, det är väl ofta som vi säger ”vi kan göra så här” och då är det ”amen det där 

är jättebra, gör det” så det kommer från båda håll.   

 

R6, som arbetar på samma avdelning, berättar vidare att de på avdelningen har stor frihet att 

ta egna initiativ. Hon upplevde att hon hade stor frihet i hur hon skulle integrera CSR-arbetet i 

sin arbetssituation: 

 

“Jag upplever väl en kultur där jag får göra vad jag vill, men det är ju också svårt, såhär när 

man får göra vad man vill, vad gör man då?” 

 

Korschun, Bhattacharya och Swain (2014) menar att arbetsprestation beskriver i vilken 

utsträckning medarbetaren bidrar till företagets effektivitet, utifrån de förväntningar företaget 

har på medarbetaren i sin arbetsroll. Vad som kan antas, utifrån vad R6 och R7 beskrev, är att 
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respondenterna i Företag 1 förväntas ta egna initiativ för att integrera CSR i sin 

arbetssituation. Även R1 antydde att det personliga engagemanget spelar roll då hon sade: 

 

“Beroende på vilket driv jag har, hur jag brinner för de här frågorna så kan jag påverka, på 

gott och ont. [...] Om jag utgår bara från min bild och min situation så känner snarare att jag 

driver på de frågorna och jag vill göra det här nu, men just nu är det lite upp till var och en 

att identifiera vad vi behöver göra här.”  

 

R1 diskuterar vidare hur det personliga engagemanget kan påverka hur mycket eller lite CSR 

integreras i företagens projekt: 

 

“Nu känns det som att jag är tillbaka mycket på individnivå att om jag har ett intresse då kan 

jag leta mig fram och hitta svaren i Företag 1, men om man är lite, jag skulle kunna göra lite 

såhär i mitt projekt, eh jag orkar inte för det var lite jobbigt. [...] Ett projekt där projektchef 

och projektledare tycker det här är jätteviktigt då kommer det bli fantastiskt bra men om man 

är i ett projekt där det fokuset, man kanske inte har det, då blir ju den frågan inte så viktigt 

och då blir det ingen utveckling där.” 

  

Utifrån respondenternas beskrivningar kan tolkas som att alla respondenter upplevde 

förväntningar av olika slag, men att detta inte påverkat deras arbetssituation eller deras 

arbetsuppgifter på ett negativt sätt.  

 

6.1.4 Normativitet  

 

Frostenson (2007) menar att det är viktigt att medarbetarna delar ledningens värderingar om 

vad som är rätt och fel. Detta styrker Barakat et al. (2016) då de menar att medarbetare vill 

arbeta på ett företag som delar medarbetarens personliga värderingar. Dessutom menar 

Tullberg (2005) att medarbetare kan identifiera sig med företaget om gemensamma mål och 

värderingar finns. Då respondenterna i Företag 1 hade positiv bild av företagets värderingar 

inom CSR-arbetet och menade att de gick i linje med sina personliga värderingar, tyder detta 

på att de att kan identifiera sig med företaget. Barakat et al. (2016) menar även att en positiv 

attityd till företagets alla initiativ kan skapas om medarbetarnas värderingar går i linje med 

företagets, vilket stämmer överens med det R6 berättade i sin intervju:  
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“Man är duktig här att berätta hur man gör och vad man gör, utmaningen också, ni vet 

sårbarheten i att allt kanske inte är riktigt top notch. Så det är jag väldigt glad över, jag står 

hundratio procent för det.” 

 

R6 beskrivning stämmer även överens med Löhman och Steinholtz (2004) teori om att det är 

viktigt att medarbetarna stödjer företagets alla delar av CSR-arbetet för att det ska upplevas 

som genuint. Även R2 beskriver detta då hon menar att hon är trygg med Företag 1 

värderingar inom CSR:  

 

“Jag känner mig trygg med dem värderingarna, att Företag 1 verkligen står för de sakerna. 

Jag känner liksom inte att det är något sånt här hittepå som man bara har slängt upp där på 

väggen.” 

 

Collier och Esteban (2007) menar att medarbetarnas uppfattningar kring CSR-arbetet 

påverkas av tre olika faktorer. Den första faktorn, Collier och Esteban (2007) beskriver, är att 

de mål och värderingar som finns i företaget stämmer överens med medarbetarnas personliga 

värderingar. R2 berättar att hennes värderingar går i linje med företaget och att detta har 

förstärkts med tiden då Företag 1 utökat sitt CSR-arbete:  

 

“Speciellt nu när man börjat jobba mer med den sociala aspekten.” 

 

R1 beskrev också att hennes värderingar gick i linje med företagets och att hon ville känna 

stolthet över sitt jobb: 

 

“Det handlar ju om att kunna känna stolthet över det jag gör, jag lägger ner mycket tid på 

mitt jobb och mycket engagemang.” 

 

Den andra faktorn som Collier och Esteban (2007) tar upp handlar om att medarbetarna 

behöver känna att alla inom företaget agerar rättvist och etiskt, det vill säga agerar utifrån de 

gemensamma riktlinjerna. Alla respondenter ansåg att det inom företaget fanns en tydlig bild 

på hur de skulle uppföra sig, vad som ansågs vara rätt och fel beteende samt att detta 

efterföljdes inom företaget. R1 beskrev att hon upplevde att hon fick stöd från kollegor i sitt 

arbete:  
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“Det upplever jag att man får, stöttning i sina värderingar så att om man vill driva någon 

fråga som är viktig, får man det.” 

 

R2 beskrev att de gemensamma riktlinjerna var integrerade i verksamheten och att det kändes 

tryggt för henne:  

 

“Man är uppfostrad med att det är så man jobbar på det här företaget och det känns ju 

superbra, både att man har stöd från sina chefer och deras chefer.” 

 

Att R6 upplever att medarbetare på företaget agerar rättvist då hon berättar:  

 

“För det är såklart att jag har suttit i möten där jag varit ensam tjej, men jag upplever också 

att det inte är så många som bryr sig om det, alltså att man ändå blir en i gänget, det blir 

ingen skillnad mellan man och kvinna och det är ju positivt.”  

 

Även R1 upplever att företagets gemensamma riktlinjer är en bra grund för hur medarbetarna 

inom företaget ska bete sig mot varandra då det i företaget finns olika kulturer: 

 

“Sen är det många saker som jag tycker är, vad ska man säga commonsense, men det är ju 

för att vi har ju många olika kulturer i vårt företag också och det här med vad jag kan tycka 

är självklart, i en annan kultur kanske det faktiskt inte är självklart.” 

 

Collier och Estebans (2007) sista faktor handlar om hur medarbetarna upplever ledningens 

intentioner med CSR-arbetet. Här var respondenterna helt ense. Alla upplevde att ledningens 

intentioner kändes äkta. Detta var R6 tydlig med då hon upplevde att företagets CSR-arbetet 

var på riktigt och att hon aldrig tidigare arbetat på ett företag som tagit dessa frågor på så stort 

allvar: 

 

“Jag har jobbat på många andra företag som bör ha ett starkt CSR-arbete, men här upplever 

jag att det är på riktigt och det har jag inte gjort förut innan jag började jobba här.” 
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R7 beskrev det som att han upplevde att det finns en verklig ambition, från Företag 1, att 

arbeta aktivt med CSR på företaget och försöka integrera det i verksamheten. Vilket han 

uttrycker i sin intervju:  

 

“Jag upplever i varje fall ett genuint intresse att försöka få detta att integreras i 

verksamheten.”  

 

R7 berättade vidare att han tycker att det viktigt för honom att företaget inte målar upp en bild 

som inte stämmer överens med verkligheten, utan att det finns en sanning i det företaget visar 

utåt: 

 

“Jag personligen tycker det är viktigt att det inte bara handlar om att man ska framstå bra, 

utan att det finns något underliggande bevis på att man faktiskt arbetar med det här på 

riktigt” 

 

Den positiva attityden, till Företag 1 interna CSR-arbete, som genomsyrade alla intervjuer 

berodde till stor del på respondenternas förtroende för företagets förmåga att arbeta med CSR. 

Alla respondenter uttryckte att deras förtroende till företagets CSR-arbete var stort och att de 

upplevde arbetet som genuint. Detta menar Barakat et al. (2016) leder till att respondenterna 

är mer villiga att utföra de aktiviteter som är i linje med företagets värderingar.   

 

6.2 Företag 2  

 

6.2.1 Kunskap  

Alla respondenterna på Företag 2 talade om att de kunde ha svårt att förstå hur ledningen 

definierar CSR-arbetet, det vill säga förstå vad som ingår i företagets interna CSR-arbete. 

Detta menar Grafström, Göthberg och Windell (2008) kan bero på att företags definitioner av 

CSR ofta sker på en övergripande nivå, för att inkludera hela företaget. R3, R4, R9 och R10 

berättade att arbetsgivarens CSR-arbete ofta var svårtolkat då begrepp och ord, som fanns i 

den interna kommunikationen om CSR-arbetet, ibland upplevdes vara tomma på innehåll. R3 

menade att begrepp inom CSR-arbetet ibland är svåra att förstå då hon beskrev: 
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“Det är ju de här mjuka, fluffiga värdena, de är ju svåra liksom.” 

 

Även R4 upplever detta och beskrev att det är svårt att ta till sig:  

 

“Det är för diffust för att det ska fastna.” 

 

Dessa upplevelser stämmer överens med Windells (2007) påstående om att ledningen i 

företag har en tendens att använda sig av begrepp och ord som medarbetarna inte förstår. R4 

beskrev att det talades mycket om CSR på arbetsplatsen, både mellan medarbetare och 

chefer, men att diskussionerna var på olika plan. På till exempel månadsmöten ansåg hon att 

cheferna pratade på ett sätt som kunde göra det svårt för medarbetarna att förstå. Det 

var dock inte själva orden och begreppen som var svåra att förstå utan deras innehåll. Ord 

som “luddigt”, “diffust” och “avancerat” kom upp i intervjuerna och kan tolkas som att något 

annat än svåra begrepp och ord låg bakom respondenternas svårigheter att förstå CSR-arbetet. 

Svårigheterna som medarbetarna upplever kan istället tolkas utifrån Grafström, Göthberg och 

Windells (2008) idé om att företags definitioner av CSR ofta ligger på en övergripande nivå 

och inte bryts ner till medarbetarnas arbete på avdelningarna. Att CSR-arbetet inom Företag 2 

inte bryts ner tillräckligt beskrev R3:  

 

“Det så stort och då är det så svårt och få ner det till vad det faktiskt betyder för oss konkret 

och det har vi börjat jobba med, men det är jättesvårt att få mål som är mätbara och känns 

relevanta i det dagliga arbetet”  

 

Även R5 upplever detta och beskrev att vissa uttryck kan vara luddiga:  

 

“[...]ibland har det varit kanske varit lite luddiga uttryck [...]” 

 

I vilken utsträckning respondenterna fick information kring CSR-arbetet skiljde sig mellan 

respondenterna. R9 och R10 menade att det inte får så mycket information, R10 beskrev att 

informationen kommer sporadiskt och mest på månadsmöten: 

 

“Nja, ganska sporadiskt faktiskt, inte så jättemycket. [...]Det tas upp på en del, vi har ju 

månadsmöten med företaget.” 



 34 

 

R9 beskrev att hon inte är delaktig i företagets månadsmöten och liknande, då hon sitter i 

receptionen, utan får istället information via företagets intranät:  

 

“Det läggs ut på vårt intranät en del sen får man nog söka lite grann också, ska inte säga att 

det är någon som mailar mig direkt” 

 

De andra respondenterna menade att de fick information oftare och att denna information 

främst kom från månadsmöten, intranätet och mail. R5 menade att hon får information från 

flera olika håll men att hon mestadels är mottagare av information, inte delaktig i någon 

diskussion: 

 

“Jag får information.[...]Jag är liksom inte delaktig i något av det utan jag är bara mottagare 

och lyssnar.” 

 

Kommunikationstypen, som R5 ovan beskriver, menar Jablin och Sias (2001) är en 

envägskommunikation då informationen endast löper i en riktning. Denna typ av information 

är svårare att ta till sig, då den ena parten endast meddelar informationen medan den andra tar 

emot (Jablin & Sias, 2001). Risken med att medarbetarna mestadels informeras via 

envägskommunikation är att de inte, i samma utsträckning, kan diskutera och reflektera över 

vad CSR innebär i företaget (Connelly & Kelloway, 2003). Detta kan i sin tur innebära att de 

inte får ställa de frågor och diskutera i den mån de behöver för att förstå företagets CSR-

arbete. R3 beskrev att de på hennes avdelning inte pratar om CSR så ofta. Hon menade att de 

endast pratade om CSR när ledningsinitierade aktiviteter utfördes:   

 

“Nej det är det inte, utan det är aktiviteter som startas från någon ledare, inte som vi går runt 

och pratar om så.” 

 

Även R10 uttryckte att de på hans avdelning diskuterar CSR-frågorna väldigt lite. R10 

menade att företagets CSR-arbete ligger väldigt långt ifrån hans avdelnings arbetsuppgifter 

och därför sällan diskuteras. Han hade även svårt att beskriva företagets CSR-arbete och 

upplevde att han hade lite kunskap om arbetet:  

 



 35 

“Ja, inte så jättemycket faktiskt förutom att det har hållt på något år nu tror jag och det har 

lyfts upp till en strategisk nivå men inte så mycket mer än så faktiskt.” 

 

De andra respondenterna kunde berätta om CSR-arbetet men på olika sätt. R4 beskrev att hon 

hade viss kunskap men att den låg på en mycket övergripande nivå:  

 

“Inte så där jättemycket, eller jag känner till det på ett övergripande plan och att det just nu 

är en av de tre stora delarna som vi ska fokusera på under 2018.” 

 

R8 beskrev att hon har en hel del kunskap då hon är chef och därför går på fler möten och får 

mer information än de anställda som hon har ansvar för:  

 

“Ja, jag vet väl ganska mycket genom att jag är chef och går på alla chefsmöten och får veta 

det här kanske lite mer än en anställd, det blir mera sändningstid hos mig än hos anställda.” 

 

Skillnaden mellan dessa tre respondenter, R10, R4 och R8, visade sig även vara i vilken 

utsträckning de pratar om CSR-arbetet på sina avdelningar. Både R4 och R8 berättade att de 

pratar om CSR på sin avdelning medan de på R10’s avdelningen inte gör det, vilket kan 

kopplas ihop med det Connelly & Kelloway (2003) säger om att kunskap kan tappa värde om 

den är långt ifrån sitt sammanhang. För att kunskapen inte ska tappa i värde krävs enligt R3 

att man pratar om, går igenom och bryter ner CSR-arbete för att lättare ta till det:  

 

“Det är så viktigt tror jag att man faktiskt pratar om det och går igenom och försöker bryta 

ner det. För ju mer man pratar om det desto lättare kan man nog hitta det i projektet.” 

 

Det som R3 uttrycker går även att koppla ihop med det Chong (2009) säger om kunskap och 

internalisering. Genom att utföra dessa tre steg; prata om, gå igenom och bryta ner CSR, som 

R3 beskrev, kan kunskapen öka hos medarbetarna och göra det möjligt för medarbetarna att 

internalisera CSR-arbetet, och på så sätt förstå hur de ska tillämpa arbetet i sina 

arbetsuppgifter. Detta kan även leda till att medarbetarna känner sig mer involverade i arbetet 

vilket enligt Borglund et al. (2012) krävs för att ett företag ska lyckas med sitt CSR-arbete.  

 



 36 

6.2.2 Relevans  

 

För att medarbetare ska kunna se relevansen av CSR-arbetet måste de kunna koppla begrepp 

och mål till sina egna arbetsuppgifter (Frostenson, 2007). Utifrån respondenternas svar visade 

sig detta vara aningen problematiskt, då alla respondenter förutom en upplevde att det var 

svårt att integrera det övergripande CSR-arbetet i sin egna arbetssituation. För att 

medarbetarna ska förstå CSR-arbetet och för att det ska få effekt i verksamheten bör företag 

enligt Røvik (2000), översätta abstrakta mål för CSR till specifika arbetsuppgifter. Detta 

håller R3 med om då hon tror att det är viktigt att företaget bryter ner visionerna till mer 

konkreta mål. Hon upplevde att det var svårt att hitta kopplingen mellan CSR-arbetet och 

hennes arbetsuppgifter: 

 

“Jag tror man måste hitta den här kopplingen mellan de här liksom stora visions-målen och 

liksom vad betyder det i vardagen.” 

 

R5 upplever att hennes svårigheter, att koppla CSR-arbetet till sina arbetsuppgifter, handlar 

om hennes arbetsroll och hennes arbetsuppgifter, då hon anser att dessa inte går att koppla 

ihop med CSR:  

 

“Det är svårt när man sitter och jobbar med kravställning, alltså jag har väldigt svårt att 

koppla det till mina arbetsuppgifter överhuvudtaget. [...] Det går inte som jag känner det, jag 

vet inte, nej.” 

 

R5 och R10 upplevde att CSR-arbetet, än så länge är mer anpassat till andra 

avdelningar och även andra branscher. R5 berättade att CSR-arbetet var svårt att koppla till 

sina egna arbetsuppgifter då det inte fanns något konkret uttalat om vad de skulle göra på 

hennes avdelning:  

 

“Då skulle man kunna lägga ner tid men det finns ju inget uttalat att vi ska sitta och göra det. 

Nej… några andra avdelningar har så mycket mer, de jobbar närmare kunden att då kanske 

det är en helt annan sak.”  
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R10 hade också svårt att se relevansen av CSR-arbetet i sina egna arbetsuppgifter då han inte 

riktigt förstod hur Företaget 2, på grund av deras verksamhet, skulle arbeta med detta:  

 

“Det är lättare i vissa branscher tror jag, just i denna bransch är det inte så himla lätt och 

komma med något.” 

 

Löhman och Steinholtz (2004) menar att meningsfulla mål i arbetet är viktigt för människor. 

Då respondenterna i Företag 2, förutom en, hade svårt att se relevansen av CSR-arbetet i sina 

arbetsuppgifter saknar de inom detta område meningsfulla mål, vilket enligt Chong (2009) 

gör det mindre sannolikt för medarbetarna att vilja och kunna förverkliga företagets CSR-

arbete. R8 beskrev dock att hon känner sig delaktig i arbetet och att hon kunde se relevansen i 

sina arbetsuppgifter: 

 

“Att det jag utvecklar är förvaltningsbart, att det är hållbart så att någon annan förstår min 

kod, det är ju fortfarande väldigt långt ifrån de andra bitarna, det att rädda världen, men det 

är ju det som är hållbart i det dagliga.” 

 

Hon beskrev även att det är viktigt att belysa de små delarna av CSR-arbetet och att även 

detta bidrar:  

 

“Jag tror väl snarare att vi brukar belysa att det här bidrar till ett hållbart samhälle, dem här 

bitarna som man gör. Okej, jag behöver inte gå ut och plocka plast i skogen, kan man ju 

också göra, men genom att vi jobbar med dem här lösningarna, erbjuder dem här 

produkterna och säkerställer att det här blir okej, så bidrar vi ju också till ett mer hållbart 

samhälle.” 

 

Det som dock bör tas hänsyn till är att R8 tidigare beskrivit att hon är chef och kan därför 

kontrollera och påverka sin arbetssituation i stor utsträckning. Hon beskrev även att hon har 

tillgång till mycket information om CSR-arbete:  

 

“För att ju högre upp man sitter i företagsledningen desto mer, närmare jobbar man ju med 

dem här lite större frågorna.”  
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Scrima et al. (2014) menar att en medarbetares engagemang och involvering påverkar 

medarbetarens upplevelse av delaktighet. Ju mer engagerad och involverad individen blir 

desto större sannolikhet är det att medarbetaren vill arbeta för företagets mål och lojaliteten 

till företaget blir större. Men att känna sig delaktig i ett arbete där det är svårt att se relevansen 

kan vara komplicerat, detta uttrycker R3 då hon menade att det krävs en ansträngning för att 

få in CSR i sina projekt:  

 

“Det krävs en ansträngning för att tänka på det och ta in det i projektet så delaktig kanske jag 

är på ett hörn men inte jättedelaktig.”   

 

Detta beskrev även R4 då hon upplever att det hon gör i sina arbetsuppgifter känns väldigt 

banalt och litet:  

 

“Ja, jag hittar ju på och jag försöker få in det på något sätt men det blir ju väldigt banalt, det 

är väldigt enkelt och litet i det stora hela, så lite så känner jag. [...] Det är väl där det brister, 

att jag kanske inte vet exakt vad CSR är.” 

 

Att de flesta respondenter i Företag 2 hade svårt att se relevansen kan bero på deras kunskap 

kring det interna CSR-arbetet. Då det krävs kunskap för att kunna se relevansen av CSR-

arbetet i sina egna arbetsuppgifter, kan tolkas som att kunskapen hos medarbetarna gjorde det 

svårt för dem att se relevansen i sitt arbete.  

 

6.2.3 Prestation  

 

Respondenterna på Företag 2 talade om att de till stor del själva fick ta reda på information 

om hur CSR kan kopplas till deras arbetssituation. Detta beskrev vissa respondenter var en 

relativt krävande och krånglig process. Både R3, R5 och R10 beskrev det som att det var svårt 

att få tid till att ta reda på denna information, då andra arbetsuppgifter behövde prioriteras 

högre. Detta går ihop med det Frostenson (2007) säger om att CSR-arbetet i ett företag kan 

medföra ökad arbetsbelastning. I detta fall handlar det om mjuk reglering, som Jacobsson et 

al. (2004) menar är något som företagen frivilligt sätter upp och som medarbetarna förväntas 

följa. Respondenterna menade att de framförallt upplever detta när de försöker få in CSR-



 39 

arbetet i sina arbetsuppgifter och menar även att det krävs ansträngning för att lyckas med 

detta. R3 beskrev: 

 

“Då måste man lägga ett ganska stort jobb och titta på liksom vad är det för någonting och 

vad betyder det i just det här projektet.” 

 

Även R5 upplever detta och menade att hon inte hinner söka upp information om CSR-arbetet 

då hon har för många andra uppgifter som ska utföras:  

 

“Känner man att man har tid då finns det ju absolut möjligheter att avsätta tid för det men nu 

finns det inte i min agenda, det går inte att få in. [...] Många kanske skulle vilja engagera sig 

men det är svårt, alltså när man har en deadline och så sjukt mycket så hinner man inte.” 

 

R10 beskrev att medarbetarna på Företag 2 ofta förväntas ta tag i saker själva och menade att 

detta påverkar arbetet:  

 

“Det pratas väldigt mycket om den självdrivande medarbetaren, att det är upp till en själv 

och ta tag i saker och ting. Det är både för och nackdelar med det, mest fördelar skulle jag 

säga men det kan ju göra att sådana här initiativ kanske hamnar längre ner i prioriteringen.” 

 

Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) menar även att lagstiftning, det vill säga hård 

reglering, kräver mer av medarbetarna då företaget behöver anpassa sin verksamhet så att 

CSR-arbetet sträcker sig utöver lagen. Detta var inget som respondenterna på Företag 2 

upplevde. Frostenson (2007) menar dock att mjuk reglering kan upplevas som hård reglering, 

vilket Jacobsson, Mörth och Sahlin-Andersson (2004) menar kan bero på att den mjuka 

regleringen är konkret definierad och förväntas följas av medarbetaren. Detta kan kopplas 

ihop med det R8 berättade om att hon har fler arbetsuppgifter, som ligger utanför hennes 

arbetsroll, i och med företagets CSR-arbete. Hon upplevde att dessa arbetsuppgifter 

förväntades av henne, vilket kan tolkas som att hon upplevde detta som hård reglering. Att 

hon hade fler arbetsuppgifter ställde hon sig dock mest positiv till men upplevde att det ibland 

kunde vara stressigt att CSR-arbetet lades som en extra aktivitet i hennes schema: 
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“Det är roligt, man får en ny syn på saker och ting eller alltså, det kan ju vara jobbigt, så här 

man känner att oj nu ska jag göra det här också.”  

 

Även R9 menade att CSR-arbetet påverkar hennes arbetsuppgifter och trots att uppgifterna 

inte ökat i mängd så måste hon ändå tänka mer på CSR:  

 

“Nej, men man har fått gräva djupare i det, inte större men det blir ju mer, mer jobb i att 

tänka.” 

 

R4 menade också att hon märker av att företaget förväntar sig att CSR-arbetet inkluderas mer 

i arbetsuppgifterna. Hon menade att detta framförallt märks av då kunder till Företag 2 vill se 

mer CSR i verksamheten, samt att hon ännu inte känner att det är helt naturligt att få in det i 

hennes arbetsuppgifter: 

 

“För det faller inte naturligt ännu, att jag bara gör det utan det blir såhär aa juste, det där 

också, och att kunderna vill att vi ska få in det.” 

 

Att CSR-arbetet förväntas integreras mer i arbetet är tydligt utifrån respondenternas 

beskrivningar. Dock upplevde R3 att det var svårt att få in CSR i hennes projekt, då hon 

sällan hade tid att ta reda på information som hon behövde för att få in CSR i projekten. Hon 

beskrev att det i många av hennes projekt ansågs viktigare att hålla tidsplan och budget än att 

få in CSR-aspekter i projekten, vilket ledde till att CSR-aspekterna ofta prioriteras bort:  

 

“Ja men då försöker man ju hålla deadlinen, för då får man mer cred och det är det man mäts 

på. Och sen kan man ju som projektledare puffa på och trycka ganska hårt på att CSR ska in. 

Det kan man ju göra men då måste man ofta bygga in det i någonting annat som styrgruppen 

ser nytta med också för att få den här utökade budgeten eller tiden.” 

 

Trots att respondenterna i Företag 2 upplevde att de hade svårt att få in CSR i sina 

arbetsuppgifter, då det krävdes en ansträngning, ansåg de att CSR-arbetet var något positivt. 

Alla respondenter beskrev att de ville prestera utifrån företagets förväntningar att integrera 

CSR i arbetsuppgifterna men upplevde att det kunde vara problematiskt att göra detta. Detta 

kan kopplas ihop med Korschun, Bhattacharya och Swains (2014) artikel om arbetsprestation. 
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Forskarna menar att medarbetare, som kan identifiera sig med företaget, i större utsträckning 

kommer att försöka prestera utifrån företagets mål och på så sätt uppleva framgång i och med 

företagets framgång. R8 beskrev att hon försöker uppfylla företagets förväntningar och 

upplever att det i slutändan ger henne en kick:  

 

“Man känner att man får en kick och det är rolig och man känner, nej men det var värt att 

göra dem här bitarna”  

 

6.2.4 Normativitet  

 

Alla respondenter på Företag 2 ställde sig mycket positiva till företagets CSR-arbete och 

menade att deras personliga värderingar gick i linje med företagets. R3 menade att det skulle 

vara svårt att arbeta på Företag 2 om hon inte tyckt om företagets värderingar:  

 

“Det gör dem absolut, jag tror att dem inte gör det har man väldigt svårt att jobba här i och 

med att det är så värderingsdrivet.” 

 

R4’s värderingar går också ihop med företagets och hon upplever att det är viktigt då det är en 

stor del av vardagen: 

 

“Ja, det gör det annars hade jag nog inte valt att jobba här. För att det är en så stor del av 

ens vardag och känns det inte bra så blir det ju bara jobbigt att komma hit om man inte 

känner att man håller med.” 

 

R5 upplever att det mesta handlar om sunt förnuft och att hon kan stödja företagets 

värderingar: 

 

“Jag tycker ju allting är, det är mycket sunt förnuft och jag kan absolut stödja alla 

värderingarna som vi har.” 

 

Att respondenterna kan identifiera sig med och stödja företagets värderingar är enligt 

Frostenson (2007) av stort vikt för företaget. Barakat et al. (2016) stödjer detta i sin artikel 
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och menar att gemensamma värderingar, mellan medarbetare och företag, kan leda till att 

medarbetarna får en positiv attityd till företagens alla CSR-initiativ. Collier och Esteban 

(2007) menar även att identifikation är en av de tre faktorer som påverkar hur medarbetarna 

uppfattar ett företags interna CSR-arbete. Den andra faktorn menar Collier och Esteban 

(2007) handlar huruvida medarbetare upplever att medarbetare och chefer i företaget handlar 

etiskt och rättvist. Detta beskrev R9 då hon hade uppfattningen att det var bra företagsklimat 

på Företag 2:  

 

“Generellt är hela företagets tänkesätt väldigt sunt och alla grejer man gör liksom. […] Vi 

har ju alltid haft grundvärderingar, hur vi jobbar med varandra eller mot varandra eller vad 

man ska säga internt överhuvudtaget. Det har det alltid varit en väldig bra stämning.”  

 

Respondenterna från Företag 2 berättade även att de hade fullt förtroende för att företaget i 

framtiden kommer nå de mål som är uppsatta inom CSR-arbetet. R8 menade att företaget är i 

en fas där CSR-arbetet inte är helt naturligt i vardagen ännu, men tror att att de kommer med 

tiden:  

 

“Jag menar på något sätt att när tiden går så kommer det bli naturligt. [...] Gränslandet 

suddas ut mer mellan nu jobbar jag hållbart och och nu jobbar jag ickehållbart.  

 

Även R10 menade att han tror att CSR kommer integreras i arbetet mer naturligt med tiden:  

 

“Just nu känner jag mig inte delaktig för det håller på att byggas upp men jag fattar, det 

kommer ju… det här kommer bli någonting som genomsyrar hela Företag 2 längre fram. Men 

just nu känns det lite perifert.” 

 

Att respondenterna upplever att företagets interna CSR-arbete är påväg i rätt riktning och att 

de har förtroende för företaget går att koppla ihop med Collier och Estebans (2007) sista 

faktor som påverkar medarbetarnas uppfattning om företagets interna CSR-arbete. Forskarna 

menar att medarbetarna måste uppleva att ledningens intentioner med CSR-arbetet är ärliga, 

vilket alla respondenter i Företag 2 ansåg. R10 upplevde att företagets CSR-arbete kändes 

genuint och att ledningen verkligen satsade på dessa frågor: 
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“Det känns väldigt genuint tycker jag. Det känns inte som något man bara gör för saken skull 

utan det känns som att det verkligen satsas på det här.”       
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7. Slutsatser  

Respondenterna på Företag 1 upplevde att de hade kunskap om företagets CSR-arbete. Det 

kunde dock vara svårt att förstå vad den sociala aspekten av CSR innebar konkret i arbetet, då 

arbetet med detta inte var lika utvecklat som arbetet med miljöaspekterna. Respondenterna i 

Företag 1 upplevde även att kunde se relevansen av CSR-arbetet i sin arbetssituation. Ingen 

av respondenterna i Företag 1 upplevde negativa krav på sin prestation, i och med det allt mer 

omfattande CSR-arbetet. Däremot upplevde flera respondenter från Företag 1 att de hade 

frihet att integrera CSR i sitt arbete, vilket kunde upplevas svårt då CSR-arbetet inom 

företaget i vissa fall var abstrakt definierat och utrymme för tolkning gavs.  

 

I Företag 2 upplevde flera respondenter att CSR inte var tillräckligt definierat inom företaget, 

vilket påverkade deras kunskap kring CSR. Detta ledde även till att respondenterna hade svårt 

att koppla det övergripande CSR-arbetet till sina egna arbetsuppgifter, det vill säga se 

relevansen av CSR-arbetet i sin arbetssituation. Respondenterna menade att de inte upplevde 

någon form av ökade krav på sin prestation i och med CSR-arbetet. Dock upplevde 

respondenterna att det förväntades att de skulle ta eget initiativ till att integrera CSR i sina 

arbetsuppgifter.  

 

Alla respondenter i studien ställde sig positiva till företagens interna CSR-arbete och 

upplevde att deras värderingar gick i linje med företagets. Respondenterna menade även att de 

hade stort förtroende för företagens utveckling och fortsatta arbete med de interna CSR-

frågorna.  
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8. Slutdiskussion  

Syftet med denna studie är att skapa en större förståelse för hur medarbetare upplever 

det interna CSR-arbetet på det företag de arbetar på. Av det som framkommit i studien så är 

tvåvägskommunikation viktig för att kunskapen kring CSR ska öka hos medarbetarna. 

Informationsmöten kan vara bra för att sprida information om CSR-arbetet i stort, men 

kommer förmodligen inte leda till att medarbetarna får mer kunskap om hur de ska integrera 

CSR i sitt arbete. Medarbetarna behöver ha en dialog om hur CSR-arbetet ska integreras i 

deras arbetssituation för att de ska se relevansen av det i sitt arbete. Det framkom även i 

studien att respondenterna upplevde att det lades stor vikt på deras personliga engagemang i 

dessa frågor. Att medarbetaren förutsätts ha förståelse och eget engagemang för dessa frågor 

kan ställa krav på medarbetarna att prestera. Flera respondenter upplevde att insamlande av 

information om hur CSR-arbetet kan integreras i sitt arbete var en relativt krånglig process. 

Risken är att informationsinsamlingen inte blir av, då andra arbetsuppgifter behöver 

prioriteras högre eller att medarbetaren inte har engagemang till att integrera CSR mer i sina 

arbetsuppgifter. Detta kan vara ett hinder för att CSR ska integreras fullt ut i verksamheten. 

Trots att alla respondenter i denna studie ställde sig mycket positiva till att företagen arbetade 

med CSR och upplevde att deras värderingar gick i linje med företaget, så kom denna studie 

fram till att kunskap, relevans, prestation och normativitet är aspekter som är relevanta att ta 

hänsyn till i det interna CSR-arbetet. Denna studie visar att medarbetare kan vara mycket 

positivt inställda till att ett internt CSR-arbete finns, men ändå uppleva att det är svårt att 

arbeta med CSR i praktiken. Därmed bidrar denna studie till en ökad förståelse för hur 

medarbetare kan uppleva ett internt CSR-arbete.  

 

8.1 Framtida forskning 

• Eftersom respondenterna i denna studie upplevde att de var positivt inställda till att ett 

internt CSR-arbete fanns, men upplevde ändå att det kunde vara svårt att arbeta med 

det i praktiken bör vidare forskning studera medarbetares upplevelser utifrån de tre 

perspektiven; kunskap, relevans och prestation. Detta för att få djupare förståelse för 

hur varje enskilt perspektiv påverkar medarbetares upplevelser.   
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• Eftersom CSR-arbetet skiljer sig mellan företag bör framtida forskning även studera 

medarbetare inom olika branscher och företag för att skapa större förståelse för 

medarbetarnas upplever i olika kontexter.  

 

• Vidare forskning skulle även kunna utföra en jämförande studie där medarbetarnas 

upplevelser kring det interna CSR-arbete jämförs med de upplevelser som ledningen 

har kring arbetet. Då det i denna studie framkom att medarbetarna upplevde att de 

förväntades ha personligt engagemang i CSR-frågorna, skulle en sådan studie kunna 

skapa större förståelse kring relationen mellan de upplevda förväntningarna från 

ledningen och det personliga engagemanget.  

 

8.2 Metodkritik  

I och med att semi-strukturerade intervjuer valdes har respondenterna haft möjlighet att svara 

fritt på frågorna och berätta om sina upplevelser. Detta är både en fördel och nackdel, då 

författarna kan få med omfattande underlag från intervjuerna, men det kan även bidra till att 

viss information inte blir tillräckligt ingående. En reflektion som författarna har gjort är att 

alla respondenter har ställt sig väldigt positiva till företagens CSR-arbete, trots att flera 

upplevde att de inte hade stor kunskap eller kunde se relevansen av det i sina arbetsuppgifter. 

Författarna kom därför fram till att de skulle ifrågasatt respondenternas upplevelser mer. Att 

ställa mer ingående frågor om detta hade kunnat bidra till en större förståelse för 

medarbetarnas upplevelser. I studien har respondenter från Företag 1 och Företag 2 

intervjuats. Företagen har arbetat med CSR olika länge vilket påverkade respondenternas 

upplevelser. Författarna har reflekterat över att resultatet troligtvis sett annorlunda ut om de 

istället undersökt respondenter på ett företag. Att undersöka respondenter på ett företag tror 

författarna hade kunnat ge en mer ingående förståelse för deras upplevelser.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide  
 

Intervjuguide  
Den här intervjun kommer handla om hur du upplever ditt företags CSR-arbete då syftet med 

vår studie är att undersöka hur medarbetare upplever deras företags CSR-arbete.  
 
Den här intervjun kommer att användas i vår c-uppsats inom ämnet företagsekonomi.  
 
Intervjun består av ett antal öppna intervjufrågor där du får prata fritt och är max 45 min lång. 

Du har möjlighet att vara anonym i undersökningen, är detta något du vill vara?  
Har du några frågor innan vi startar? 
 

• Berätta hur länge du jobbat på Företag 1/2 och vilken roll du har 

 
• Vad innefattas i den rollen?  

 
• Berätta det du vet om Företag 1/2 CSR-arbete 

 
Kunskap:  

• Berätta om hur du upplever informationen om Företag 1/2 CSR-arbete inom företaget 
• Vem…  

• På vilket sätt… 

• När…  

 
• Tycker du informationen är begriplig? 

• Alla delar…?  

• Varför är den (inte) begriplig… 

• Upplever du att kommunikationen är tillräcklig  

• Hur skulle du gjort för att förbättra kommunikationen 

 
Relevans: 

• Känner du att du kan koppla CSR till dina egna arbetsuppgifter?  
• På vilket sätt…  

• Ge ett konkret exempel från dagligt arbete…  

 
• Upplever du att du är delaktig i CSR-arbetet? 

• Hur är du delaktig… 

• Varför känner du så... 

• Upplever du att dina kollegor känner på samma sätt? Utveckla.  
 
Prestation: 

• De senaste åren har mer fokus lagts på CSR i den allmänna debatten, på vilket sätt 

märker du av i ditt arbete?  
• Hur…  

• Exempel…  

 

• Har det blivit förändrade krav på dig i och med CSR-arbetet?  
• På vilket sätt?  
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• Hur uppmuntras du till att arbeta med dessa frågor?  
• Får du feedback…  

 
Värderingar: 

• Skulle du säga att det är viktigt för dig att Företag 1/2 arbetar med CSR? 
• Varför? 

• Hur påverkar det dig/ditt arbete? 

 
• Upplever du att Företag 1/2 CSR-arbete går i linje med dina (personliga) 

värderingar?  
• Vad passar ihop med dina värderingar? 

• Konkreta exempel 

• Kan du identifiera dig med företaget? 
 

• Har din inställning till företaget förändrats i och med CSR-arbetet?  
• Hur då? 

• På vilket sätt? 

• Kan du beskriva din inställning till företaget: Positivt/negativt, 

förbättrad/försämrad  

 
• Upplever du att det är viktigt att företaget du jobbar för arbetar aktivt med CSR-

frågor? 
• Är detta ett krav för dig vid nytt jobb 

• Varför är det viktigt 

 

Slutet 
• Jag har inga fler frågor, är det något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 

• Godkännande: Godkänner du att denna intervju används i forskningssyfte, i detta fall 

vår C-uppsats?  

• Namn, datum, tid 

 
Tack för att du ställde upp på intervju!   
 

 

 


