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Syfte: Syftet med arbetet är att söka förståelse för de utmaningar organisationer står inför vid 

CSR-implementering, och hur de utmaningarna kan mötas med förändringsagenter.  

Metod: Uppsatsen baseras kring en kvalitativ metod där tematisk analys appliceras. Via 

relevant teoretiskt material identifieras de tre övergripande temana Tolkning, 

Förändringsagent och Implementering, vilka agerar strukturell grund vid redovisning samt 

analys av insamlad empirisk data. Empirisk data har samlats in genom semistrukturerade 

intervjuer utförda på en svensk människorättsorganisation.     

Resultat & slutsats: Uppsatsens resultat indikerar att skapandet av organisationsbreda 

förståelser av begreppet CSR underlättas då konceptet knyts till organisationens egen kontext. 

Uppsatsen visar hur den egna kontexten i form av faktorer som värdegrund, 

organisationsklimat och historik agerar vägledande drivkrafter då en specifik 

begreppstolkning ska formeras. Vidare belyses förändringsagentens roll i processen med 

speciell betoning kring informella förändringsagenters betydelse vid tolkning av CSR. 

Uppsatsen visar då hur engagerade personer inom organisationen med naturlig passion och 

kompetens effektivt kan förmedla en gemensam uppfattning om begreppets innebörd i den 

egna kontexten.   

Förslag till fortsatt forskning: Uppsatsens begränsning utgörs av valet av studieobjekt. Den 

studerade människorättsorganisationen omges av faktorer som kan anses vara unika i ett 

bredare organisationsperspektiv, varför generalisering av forskningsresultaten kan anses 

problematisk. Därför bör framtida forskning riktas mot att vidare utforska uppsatsens 

framkomna insikter i ett sammanhang av privata företag.  

Uppsatsens bidrag: Uppsatsens bidrag består dels i en ökad förståelse kring betydelsen av 

informella förändringsagenter och hur organisationer som första steg i orienteringen mot CSR 

bör vända blicken mot den egna organisationen. Vidare framkommer att personer samt 

faktorer som redan existerar inom organisationen, exempelvis värdegrund, historik eller 

organisationsklimat, redan kan utgöra en solid grund mot förståelse av den egna kontexten vid 

tolkning av CSR.   

Nyckelord: Corporate social responsibility, socialt ansvarstagande, förändringsagent, 

tolkning, implementering, kontext 
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Aim: The purpose of this thesis is to gain insight into the challenges that faces organisations 

when implementing CSR, and how those challenges can be met with change agents. 

Method: This thesis is based around a qualitative method wherein a thematic analysis is 

applied. Through relevant theoretic ground the three overall themes of Interpretation, Change 

agents and Implementation is identified, further acting as a structural basis for the account as 

well as analysis of the empirical data. The empirical information has in turn been collected 

through semistructured interviews conducted at a Swedish human rights organisation.   

Result & Conclusions: The findings of this thesis indicate that the creation of an organisation-

wide understanding of CSR is facilitated by attaching the concept to the individual context of 

the organisation. The context in the form of factors such as basic values, organisational climate 

and overall history is then acting as a guiding force towards forming a specific conceptual 

interpretation. The procedural role of the change agent is further highlighted, with an emphasis 

on the importance of raising awareness around informal change agents through the process of 

interpreting CSR. The findings then demonstrate how dedicated persons within the 

organisation through natural passion and competence, effectively can convey unified 

understandings of the concept within the own context.  

Suggestions for future research: The limitations of the thesis consist of the chosen study 

example. The human rights organisation studied is surrounded by factors that can be viewed 

as rather unique in a wider organisational perspective. Generalising the results can therefore 

prove to be problematic. Future research should in that sense be aimed towards exploring the 

insights of this thesis in the context of private corporations. 

Contribution of the thesis: The contribution of this thesis consist in part of the increased 

understanding around the importance of informal change agents and how organisations as a 

first step in the orientation to CSR should direct focus towards the own organisation. The 

thesis further suggests that several factors already existing within the organisation, such as 

basic values, history and organisational climate, can provide a solid framework upon building 

heightened understandings of the own context in terms of interpreting CSR. 

Key words: Corporate social responsibility, change agents, interpretation, implementing, 

context 
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1. Introduktion 
 

I detta kapitel redogör vi för uppsatsens bakgrund. Forskningsproblemet presenteras och 

diskuteras i relation till intresse och kunskapsutveckling inom området. Vidare diskuteras det 

identifierade forskningsgapet och de insikter som tidigare forskning har bidragit med. 

Slutligen presenteras arbetets syfte och de forskningsfrågor som vi genom studien ämnar 

besvara. 

  

Den 1 juli 2016 trädde en ny lag ikraft angående större företags redovisning av icke-finansiella 

upplysningar inom verksamheten (www.riksdagen.se). Specifikt består den nya lagen av ett 

instiftat krav om inkluderande av rapportering om företagens sociala ansvarstagande samt 

hållbara utveckling. Ur samhällssynpunkt finns det ett värde i att företagens verksamhet 

återspeglar en tillväxt som baseras utifrån en hållbar utveckling. Ansvarstagande gällande 

exempelvis långsiktig miljöpåverkan, sociala förhållanden eller mänskliga rättigheter är därför 

högaktuella aspekter av företagens styrning samt generella framfart. 

 

Företags sociala ansvarstagande betecknas ofta inom det företagsekonomiska området som 

Corporate Social Responsibility (CSR). Definitionen av begreppet är mångfacetterad men 

beskrivs ofta ur ett helhetsperspektiv som företagens ansvarstagande i dimensionerna 

ekonomisk, social samt miljömässig påverkan på samhället (Vidal & Kozak, 2015). 

Konkretiserat kan därför CSR antas vara de aktioner, handlingar eller operationer som 

implementeras av företag i syfte att främja verksamhetens hållbara utveckling, med hänsyn 

tagen till bidragande implikationer för den interna samt externa miljön. 

 

Barthorpe (2009) menar att företag behöver uppmärksamma konceptet CSR då dess verkan ur 

ett finansiellt samt strategiskt perspektiv inbegriper ett substantiellt värde för alla 

organisationer. Fokus för den affärsmässiga verksamheten riktas inte längre enbart mot 

ekonomisk vinning eller produktionseffektivitet, där istället ett socialt ansvarstagande för 

organisationens avtryck i det övergripande samhället intar en allt högre prioriterad ställning. 

 

Knippenberg & de Jong (2010) konstaterar samtidigt att det är omöjligt att finna en approach 

mot CSR som passar in i alla företagsmodeller. Förutsättningarna för kompatibilitet är helt 

enkelt för olikartade mellan organisationer. Författarna menar att det möjligtvis inte ens 

existerar en önskan att finna en form av ”standardiserat” angreppssätt mot konceptet. 
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Begreppet CSR får istället utgöra ett slags eftersträvansvärt mål för företag att uppnå gällande 

det verksamhetsmässiga ansvarstagandet. Vidal & Kozak (2015) följer upp resonemanget och 

tillägger att problemen vid skapandet av en universell förhållning mot CSR utgörs av 

konceptets multidimensioner, dess beroende av ett kontextuellt sammanhang, samt det faktum 

att begreppets definition är under konstant förändring. 

 

En fråga som därför varit aktuell inom termer av CSR utgörs av hur organisationer ska gå 

tillväga för att implementera konceptet i den egna verksamheten, i förlängning hur arbetet 

formas kring att medvetandegöra innebörden av ett socialt ansvarstagande. På grund av 

begreppets mångtydighet samt varierande dimensioner blir då implementeringen avhängig det 

specifika företagets kontextuella förutsättningar (Vidal & Kozak, 2015).   

 

Detta arbete hanterar därmed hur organisationer implementerar CSR med avseende på 

organisatorisk kontext, tolkning av begreppet och hur förändringsagenter översätter samt 

vidareförmedlar budskapet i organisationer.  

 

Van der Heijden, Driessen & Cramer (2010) menar vidare att mångtydigheten kring CSR-

konceptet skapar ett behov av en intern organisationstolkning för att utforma den egna CSR-

kontexten. Tolkningsfrågan riktas stort fokus i sammanhanget, då organisationers specifika 

och individuella tolkning av det sociala ansvarstagandet anses avgörande vid frågan om hur 

väl konceptet operationaliseras inom verksamheten. Knippenberg & de Jong (2010) 

framställer CSR-konceptets många alterationer gällande just tolkningen av begreppets 

innebörd, samt de implikationer som därtill skapar den mängd valmöjligheter som erbjuds då 

konceptet ska implementeras i ett företags verksamhet. 

 

Det kan därför antas att själva implementeringen av CSR varierar från företag till företag, med 

hänsyn till var organisations individuella förutsättningar samt det sammanhang den verkar ur. 

Rådande konsensus (Barthorpe, 2010; Knippenberg & de Jong, 2010; Perry, 2012; Vidal & 

Kozak, 2012) tycks bestå i uppfattningen att CSR implementeras efter ett grundläggande 

fundament som utgörs av den kontext (exempelvis tolkning, värdegrund eller bransch) vari 

den specifika organisationen rör sig inom. Empiriska undersökningar kommer därför fram till 

högst varierande resultat gällande de styrande mekanismer som utövar störst inflytande i CSR-

konceptets implementering. 
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Att hitta ett entydigt svar på vad CSR innebär för den enskilda organisationen är således inte 

möjligt. Frågar man tio organisationer får man förmodligen tio olika svar. Mångtydigheten 

tycks även förlängas till åsikterna om hur konceptet bör implementeras inom själva 

organisationen. För att motverka tolknings- och definitionsproblematiken rörande CSR-

begreppet vid implementering i verksamheten lyfts därför konceptet om förändringsagenter. 

 

Van der Heijden et al. (2010) framhäver hur CSR-implementering i organisationer kan 

underlättas via förändringsagenter. Förändringsagenternas roll vid implementering avspeglas 

hos författarna genom en tre-stegs cykel bestående av utforska, översätta och bädda in CSR. 

Vidal & Kozak (2015) samt Van der Heijden, Cramer & Driessen (2012) belyser vikten av att 

förändringsagenten lyckas tolka samt bädda in konceptet om socialt ansvarstagande enligt 

organisationens specifika kontext för skapandet av en tillfredsställande CSR-implementering. 

Kontexten utgörs i sammanhanget av de faktorer som är unika för organisationen rörande 

exempelvis bransch, organisationskultur, policys, rutiner och processer, värdegrund eller 

liknande (Lindgreen, Swaen, Harness & Hoffmann, 2011). Implementeringen av CSR blir 

därför unik för varje organisation då förändringsagenternas synpunkter, åsikter, personligheter 

och olika funktioner påverkar hur CSR ska implementeras. 

 

CSR eller socialt ansvarstagande framgår därför som mångtydiga begrepp och 

kontextberoende för varje individuellt företag. Därför blir den interna tolkningen avgörande 

för hur implementering av begreppet ser ut. Även organisationers olika drivkrafter såsom 

värdegrund, övergripande organisationskultur och verksamhetsområde blir instrumentala i 

utvecklingen mot hållbarhet. Utifrån begreppets mångtydighet samt organisationers olika 

förutsättningar och egenskaper kan det då uppstå problem i skapandet av en lyckad CSR-

implementering. Detta komplex står många organisationer inför då ett socialt ansvarstagande 

ämnas införlivas i verksamheten. 

 

Med basis ur ovan diskussion vill vi skapa djupare förståelse för hur organisationer 

implementerar CSR-konceptet i den egna verksamheten, med fokus ur tolkningen av socialt 

ansvarstagande. Utifrån vad Lindgreen et al. (2011), Van der Heijden et al. (2010) och Van 

der Heijden, Cramer & Driessen (2012) fastslår är de enade om att den process 

förändringsagenter arbetar utifrån är avgörande för en lyckad CSR-implementering. Därför 

vill vi bredda insikterna kring hur medarbetare inom en organisation kan fungera som formella 

eller informella förändringsagenter i förmedlingen av de drivkrafter som ska utgöra grund för 
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det sociala ansvarstagandet. Oberoende av en organisations storlek eller sammansättning 

framträder problematiken kring tolkning av socialt ansvarstagande, vidare själva 

implementeringen av CSR (Van der Heijden et al., 2010). 

 

Ur problematiken identifierar vi ett forskningsgap där vi ställer oss frågan hur organisationer 

bearbetar information, tolkning samt inbäddning av socialt ansvarstagande i syfte att 

implementera CSR ur den egna kontexten. I befintlig teori avhandlas organisationens 

individuella kontext som avgörande vid implementering av socialt ansvarstagande. Dock 

framträder ingen utförlig bild kring kontextens inneboende egenskaper eller ur vilken specifik 

organisationsaspekt CSR-engagemanget kan tänkas utmynnas. Sambandet mellan den 

individuella kontextens effekt på tolkningen av CSR, vidare hur implementeringen av 

begreppet utformas, ser vi därför som särskilt intressant. Vi vill skapa förståelse för hur det 

sociala ansvarstagandet medvetandegörs och utformas relativt organisationens egen kontext, 

dess interna drivkrafter samt hur eller om organisationer använder sig av förändringsagenter 

som verktyg för att möta utmaningarna kring CSR-implementering i verksamheten. 

 

1.2 Forskningsfrågor 
Vilka interna faktorer i den egna organisatoriska kontexten är mest framträdande vid tolkning 

av socialt ansvarstagande? 

 

Hur förmedlas och översätts CSR-begreppet internt i organisationer med hjälp av 

förändringsagenter? 

 

1.3 Syfte     
Syftet med arbetet är att söka förståelse för de utmaningar organisationer står inför vid CSR-

implementering, och hur de utmaningarna kan mötas med förändringsagenter.  

 

1.4 Avgränsning 
Inom den teoretiska ramen för CSR används ofta orden “integration” och “implementering” 

synonymt i sammanhanget av hur organisationer medvetandegör samt operationaliserar CSR-

begreppet i den egna verksamheten. Integration kan dock tolkas som de rena åtgärder som ett 

socialt engagemang kan resultera i, exempelvis policys, projekt eller liknande ansträngningar 

som specifikt riktas mot en praktisk tillämpning av konceptet (Lindgreen et al., 2012). Då 

denna aspekt till viss del ryms i vårt angreppssätt mot frågeställningen fokuserar vi dock på 
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de processer som föranleder den rena integrationen. Framförallt hur organisationer formar en 

individuell tolkning samt förhållning mot socialt ansvarstagande. De resulterande åtgärderna 

finns därför med i vår holistiska ansats mot CRS-implementering, dock i den mån de kan anses 

vara bärande i relation till tolkningsarbetet. 

 

Vidare vill vi förtydliga att ordet “socialt ansvarstagande” alltjämt genom detta arbete används 

synonymt med begreppet CSR. I sammanhanget kan socialt ansvarstagande anses vara en 

“försvenskning” av den engelska motsvarigheten Corporate Social Responsibility 

(regeringen.se). Samtidigt kan ordvalet “socialt ansvarstagande” skapa förvirring då det kan 

uppfattas som att vi avgränsar oss mot den sociala dimensionen av CSR. Så är inte fallet, där 

ordet istället endast fungerar som en någorlunda utbredd svensk beteckning för begreppet 

CSR. 
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2. Metod    
 

Metodkapitlet redogör för hur vi gått tillväga i vår studie utifrån vår forskningsansats och 

vårt metodval. Vi presenterar valet av organisation som studien ämnas riktas mot samt valet 

av respondenter. Avslutningsvis presenteras studiens analysmetod och en analys kring hur 

arbetet upplevs utifrån ett antal kvalitetskriterier. 

 

2.1 Forskningsansats 
Då studiet av de företeelser vi sökte förståelse för till största del baserades kring individuella 

samt kollektiva begreppstolkningar, antog vi en ontologisk ståndpunkt som utgick från ett 

konstruktionistiskt perspektiv. Bryman & Bell (2013) förklarar med hänvisning till den 

konstruktionistiska uppfattningen hur sociala egenskaper då utgör resultat av det samspel som 

äger rum mellan individer, samt hur frukten av det samspelet bildar verkligheten som studeras. 

Sohlberg & Sohlberg (2013) vidhåller resonemanget och betonar just tolkningen av 

verkligheten som central kring förståelsen av företeelser. Enligt den konstruktionistiska 

traditionen menar författarna att kontextuellt skapade definitioner samt uppfattningar utgör 

grunden i det sociala sammanhang som ämnas studeras. 

 

Som tidigare nämnt fokuserades våra forskningsansträngningar mot den kontextuella 

tolkningen av CSR. Begreppets mångtydighet bottnar till viss del i faktumet att var individ 

samt organisation definierar begreppet på ett högst egenartat sätt. Enligt teoretiska 

uppfattningar konstrueras definitionen som en gemensam process, där grunden för tolkningen 

utgår från organisationens specifika kontext i form av exempelvis verksamhetsområde, 

organisationsklimat eller värdegrund. Själva tolkningen kan därför anses vara en produkt av 

det sociala samspel som äger rum mellan individerna i organisationen, där arbetet tar formen 

av en kollektiv utforskning mot begreppets innebörd för den egna organisationen. I det 

avseendet ansåg vi vår valda forskningsansats som passande i sammanhanget.         

 

2.2 Kvalitativ metod 
På grund av den starka betoningen mot de socialt skapade aspekterna kring CSR-

implementering valde vi att angripa forskningsproblemet ur ett tolkande perspektiv, med en 

kvalitativ metodapparat. Bryman & Bell (2013) beskriver hur fokus vid kvalitativa studier i 

de flesta fall åläggs den beskrivande arten av insamling, bearbetning samt analys av empirisk 

data. Strategin utgår från att tolka de företeelser som studeras med betoning på hur deltagarna 
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i den undersökta miljön formar sin verklighet utefter de sociala parametrar som skapas i det 

kollektiva samspelet mellan individerna. 

   

2.3 Semistrukturerade intervjuer 
Bryman & Bell (2013) understryker att ett primärt fokus hos den kvalitativa forskaren utgörs 

av målsättningen att betrakta världen ur undersökningspersonernas perspektiv. I de flesta fall 

använder sig då forskaren av kvalitativa intervjuer för att skapa bilden av hur verkligheten i 

sammanhanget ser ut. Betraktelsen som utgångspunkt innebär därför inte sällan att den 

kvalitativa forskningen något strukturlöst enbart fokuseras mot observation av 

undersökningsmiljön, utan vidare riktning eller specifika frågeställningar (Bryman & Bell, 

2013). Flexibiliteten medför visserligen att forskaren kan tillskansas en helhetlig betraktande 

bild av miljön samt dess deltagare, samtidigt som risken dock framställs att datainsamlingen 

blir riktningslös. 

 

För att skapa struktur och riktning kring datainsamlingen, samtidigt som betraktelsens krav på 

flexibilitet kvarhålls, framträder den semistrukturerade intervjuformen som ett fullgott 

alternativ. Bryman & Bell (2013) beskriver hur forskaren vid semistrukturerade intervjuer 

använder sig av ett par i förväg bestämda teman som kan tillåtas styra intervjuerna övergripligt, 

samtidigt som intervjupersonen har stor frihet att utforma samt associera svaren på eget sätt. 

Författarna menar att den forskare som i undersökningens initiala skede redan arbetar med en 

någorlunda klar riktning gagnas av att införliva semistrukturerade intervjuer i studien. 

Specifika frågeställningar, forskningsfrågor och övergripande fokus får då möjligheten att 

influera samt i viss mån styra datainsamlingens struktur och process.   

  

Att enbart betrakta undersökningsmiljön och dess innevarande deltagare utan någon i förväg 

planerad struktur gagnade inte vårt ändamål med studien, då vi redan i inledningsfasen av 

undersökningen arbetade med ett tydligt fokus och inriktningsområde. För att fånga den 

sociala verklighet som kollektivt skapats i den undersökningsmiljö vi studerade, samtidigt som 

betraktelserna strukturerades kring implementering samt tolkning av CSR-begreppet, valde vi 

därför att närma oss frågeställningarna med den semistrukturerade intervjuformen.   

 

En viktig aspekt gällande intervjuerna utgjordes av att de genomfördes personligt, på plats i 

organisationens lokaler. Irvine, Drew & Sainsbury (2012) fastslår att vid ett personligt 

intervjumöte tycks den fysiska närvaron mellan intervjuare – intervjuobjekt bidra till en 
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avslappnad stämning där empirisk data kan formas i kollaboration. Vidare tenderar 

telefonintervjuer att skapa en dialogsituation där associationer och tolkningar hämmas, där 

fokus istället från intervjuobjektets sida riktas mot upprepande samt förtydligande av ställda 

intervjufrågor. 

  

Då vi i studien till stor del eftersökte den interna begreppsbildningen kring organisationens 

CSR- och hållbarhetsarbete behövde vi förebygga naturliga omständigheter kring den 

empiriska datainsamlingens utformning. Fri association och tolkning kring 

undersökningsfrågorna kändes nödvändig då den semistrukturerade intervjuformen i sin natur 

redan tillgav studien en passande inramning. För att fånga spontanitet och informella 

förhållningar kring CSR-tolkningen valde vi därför att bedriva intervjuerna personligt.    

 

Strukturen kring intervjuerna skapades genom att vi utgick från en i förväg utformad 

intervjuguide (Bilaga A). Bryman & Bell (2013) beskriver hur intervjuguiden i den 

semistrukturerade intervjuformen kan tänkas utgöra en löst sammansatt lista över de teman 

forskaren vill avhandla. Fokus för oss var att skapa väldigt övergripande teman då vi ville 

bibehålla respondenternas förmåga att lämna fria svar utifrån deras upplevda verklighet. 

Samtidigt såg vi det fördelaktigt att för vår egen del inneha en områdesmall med syftet att 

övergripligt kunna föra samtalen i olika riktningar. Till viss del anpassades intervjuguiden i 

stunden efter varje individuell respondent då de uppbar olika befattningar eller 

ansvarsområden inom organisationen. På så sätt kunde vi vid inledningen av varje intervju 

rikta diskussionen mot sammanhanget av den aktuella respondentens huvudområde. 

Intervjuerna varade i cirka 45-60 minuter. Vi upplevde att rikligt med information kunde 

insamlas under den tidsramen, samtidigt som viss svarsmättnad uppvisades under de sista 

minuterna. Därför ansåg vi att vald tidsram var passande för att tillgodoses tillräckligt med 

data.  

 

Gällande utformandet av intervjuguiden försökte vi undvika problematiken kring att ställa för 

ledande och specifika frågor (Bryman & Bell, 2013). Då respondenternas eget perspektiv kring 

hur CSR-tolkningen förmedlades inom organisationen var av avgörande karaktär för 

besvarandet av våra forskningsfrågor, ämnade vi skapa enkelt utformade frågor som kunde 

agera underlag för den kommande diskussionen.    

        



 

9 

 

2.4 Val av organisation 
För att fokusera arbetet mot den rena tolkningsfrågan av generellt CSR-arbete riktade vi denna 

studie mot en människorättsorganisation. Människorättsorganisationer kan i sin natur anses 

vara utformade med ett klart och tydligt CSR-arbete som central verksamhetskärna, varför vi 

ville vidare utforska hur den interna begreppstolkningen ter sig i det sammanhanget. För en 

organisation som verkar och baserar sitt arbete kring CSR ansåg vi att betydelsefulla insikter 

förmodligen kunde hämtas kring den egna kontextens utformning och betydelse vid 

tolkningsarbetet. När CSR-relaterade frågor till stor del utgör grund för verksamhetens syfte, 

och vidare operationaliseras i det vardagliga arbetet, var vi vid tron att information kunde 

insamlas vilken beskrev avgörande faktorer inom organisationen som styrde hur CSR 

kollektivt uppfattades. 

 

Därför sökte vi efter en organisation som uppbar en tydlig identitet kring CSR. Valet föll 

slutligen på Erikshjälpen. Med världsomspännande verksamhet samt över 70 år som 

hjälporganisation uppfyllde organisationen de kriterier vi eftersökte. Organisationens uttalade 

ställning i förhållande till mänskliga rättigheter, tillika vilja att hjälpa de mest utsatta i 

samhället, placerade den i kategorin av verksamheter som har CSR som ett verksamhetssyfte. 

Att vidare söka förståelse för hur den interna tolkningen samt implementeringen utformades i 

organisationens sammanhang föreföll därför naturligt för oss. 

 

2.5 Val av respondenter 
Vår avsikt med studien var att formera en holistisk bild av de bidragande faktorerna bakom 

organisationens tolkning av det sociala ansvarstagandet, hur eller om de arbetade med 

förändringsagenter, samt om det resulterande arbetet påverkade implementeringen av det 

sociala ansvarstagandet. Därför ämnade vi intervjua personer i ledande ställning inom 

organisationen som samtidigt uppbar olika befattningar eller positioner. På så sätt kunde vi 

tillskansa oss en form av övergripande bild av individernas olika åsikter, samstämmighet eller 

eventuella motsättningar gällande det sociala ansvarstagandet. Allt i relation till den avdelning 

eller sektion de inom organisationen tillhörde.  

 

Listan av de befattningshavare inom Erikshjälpen som intervjuades tog till slut följande form: 

·            Styrelseordförande 

·            Generalsekreterare 

·            Utvecklingsansvarig 
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·            HR-ansvarig 

·            Programavdelningsansvarig 

·            Ekonomiansvarig 

·            Verkställande chef 

·            HR-ansvarig 

·            Kommunikationsansvarig 

·            HR-medarbetare 

 

Respondenterna anonymiserades av etiska skäl (Bryman & Bell, 2013) då de personliga åsikter 

som tillkännagavs inte skulle kunna spåras till den individuella intervjupersonen. När vi 

redogör för vår empiri har vi därför, utan inbördes ordning, numrerat respondenterna från 1-

10 vid citering. 

 

2.6 Analysmetod 
Insamlad empirisk data analyserades med en tematisk analysmetod. Enligt Bryman & Bell 

(2013) kan den tematiska analysen kopplas till ett antal olika analysformer som brukas vid 

kvalitativa studier. Närmast besläktad anses grundad teori med kodning vara. Kodningen i 

sammanhanget kan utgöras av att forskaren bryter ned insamlad data i dess beståndsdelar, för 

att sedan föra den samman i olika namn eller etiketter. På så sätt bildas kategorier av data som 

hör samman eller behandlar liknande teman. 

 

Braun & Clarke (2016) framställer vidare att de teman som är resultatet av kodningen kan vara 

utformade både innan och efter själva kodningen. Då forskaren bearbetar kvalitativ data med 

en på förväg bestämd mall för de teman som ska identifieras, anses det troligt att de faktiskt 

existerar. I de fall används ofta en guide som på något sätt är strukturerad efter en 

grundläggande teoretisk modell, varför aktuella teman som används endast behöver bekräftas 

av insamlad data.   

  

Resultaten av vår insamlade empiri via intervjuerna transkriberades initialt, varpå vi något 

rudimentärt för hand styckade upp transkriberingarna som sedan kodades enligt de teman vi 

etablerat genom vår teoretiska modell samt intervjuguiden. Från den teoretiska referensramen 

fann vi då sambanden mellan tolkning, förändringsagent och implementering, vilka utgjorde 

våra övergripande teman. I enlighet med Braun & Clarke (2016) var alltså våra teman 

utformade innan själva kodningen, framkomna ur det teoretiska underlaget. Empirisk data, i 
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form av intervjusvaren, som samlades in kunde därmed sorteras enligt den kategori/tema de 

tillhörde. Svaren som intervjupersonerna lämnade under respektive tema analyserades sedan 

rörande samstämmighet, motsättningar och generella åsikter. På så sätt fick vi en tydlig 

struktur kring analysen av data, varpå vi sedan kunde framställa våra identifierade teman i 

konkretiserad form enligt de resultat vi uppnådde. 

 

Den rena analysen av dataunderlaget baserades således efter den modell vi konstruerat enligt 

de teoretiska insikterna. Processen fortgick sedan genom en matchning mellan dels det 

teoretiska ställningstagandet, dels den insamlade empiriska informationen. På så vis kunde vi 

forma våra egna insikter kring hur CSR-implementeringen i Erikshjälpen såg ut vid en direkt 

jämförelse med etablerade teorier. Genom förfarandet kunde vi identifiera och vidare diskutera 

de likheter, skillnader och nyanserade aspekter av CSR-implementering som slutligen utgjorde 

resultatet av vår analys. Till stor del kunde vi uppnå våra insikter eftersom vi redan innan 

själva analysen arbetade med i förväg etablerade teman (Braun & Clark, 2016). Då 

analysarbetet på så sätt antog en initial form av bekräftande kring redan fastslagna teorier, 

ansåg vi det underlättande att finna nya faktorer av CSR-implementering ur den basen. Den 

tematiska analysformen utgjorde i det avseendet ett avgörande verktyg som möjliggjorde 

framkomsten av vår ökade förståelse kring organisatorisk CSR-implementering.            

 

2.7 Kvalitetskriterier 
Reliabilitet och validitet är viktiga kriterier för bedömning av kvantitativa undersökningar. 

Begreppen är även anpassade för att kunna tillämpas på en kvalitativ studie, om än de blir 

något diffusa. Den kvantitativa forskningen utgår ifrån att det finns en absolut sanning om den 

sociala verkligheten, där utgångspunkten i den kvalitativa forskningen snarare centreras kring 

alternerande sanningsbeskrivningar. Forskare har därför i egenskap av kvalitativ forskning 

tagit fram specificerade termer och metoder för att kunna göra en rättvis bedömning. De två 

huvudsakliga kriterierna för att bedöma den kvalitativa undersökningen utgår från begreppen 

trovärdighet och äkthet. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Vår kvalitativa undersökning utgick från det mångtydiga begreppet CSR. Från tidigare 

forskning, samt vår egen datainsamling, fann vi flertalet olika sanningsbeskrivningar kring 

CSR:s sociala verklighet. Utifrån forskningens, och vår egen, syn kring att det kan finnas mer 

än en sanning valde vi därför att bedöma vår undersökning utifrån kriterierna trovärdighet och 

äkthet. 
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2.7.1 Trovärdighet 

Inom trovärdighet finns det fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

bekräftelse, vilka vi använde som bas i vår bedömning. 

 

Tillförlitlighet 

Bryman & Bell (2013) beskriver vikten av resultatets tydlighet när det kommer till att det 

faktiskt kan finnas fler än en beskrivning av den sociala verkligheten. Vidare menar författarna 

att det därför blir ett viktigt skede för forskarna att det finns en tillförlitlighet i resultaten och 

att forskningen gjorts enligt de regler som finns för den valda metoden. För att vårt arbete 

skulle anses vara tillförlitligt skapade vi oss, genom metodlitteratur samt tidigare forskning, 

en tydlig förförståelse för de regler som existerade kring den valda metoden så att vi 

omisskännligt kunde genomföra studien på ett tillförlitligt tillvägagångssätt. Vi skickade även, 

som Bryman & Bell (2013) rekommenderar, empiribeskrivningen, analysen och resultatdelen 

till organisationen vars sociala verklighet vi studerat för att säkerställa att vi som forskare 

uppfattat verkligheten på ett korrekt sätt. 

 

Överförbarhet 

Kvalitativa undersökningar fokuseras vanligtvis på en liten grupp av individer vars egenskaper 

är gemensamma, där syfte ofta utgörs av att gå in på djupet i en kontextuell situation snarare 

än att nå bredden (Bryman & Bell, 2013). Redan från starten i utformandet av vår 

intervjuguide, vidare våra semistrukturerade intervjuer till den redovisade empirin, arbetade 

vi ständigt efter att erhålla så fylliga och täta redogörelser som möjligt. Med hjälp av denna 

täta beskrivning menar Bryman & Bell (2013) att kvalitativa studier kan uppnå kriteriet av 

överförbarhet då det tillhandahåller en stor databas som andra personer kan utgå ifrån vid 

bedömning om resultatet går att överföra till en annan miljö. 

 

Pålitlighet 

Delkriteriet pålitlighet utgår från ett granskande synsätt där forskarna ska se till att det finns 

en tillgänglig och fullständig beskrivning av alla steg i forskningsprocessen (Bryman & Bell, 

2013). För att öka vår pålitlighet strukturerade vi arbetet på ett så tydligt sätt som möjligt med 

start i inledning, genom bakgrundsbeskrivning, vidare problemformulering och sedan till 

syfte. I teorin och empirin försökte vi att på ett så korrekt sätt som möjligt redogöra för den 

mängd data vår kvalitativa metod gav oss. I de avslutande delarna förankrade vi våra ansatser 

i teori och empiri med återkoppling till de inledande frågeställningarna för att öka pålitligheten 

i våra slutsatser. Under arbetets gång granskades arbetet av både studenter, handledare, 
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examinator samt utomstående så att vi ständigt fick feedback och genom pålitlighet höll oss 

inom vår ram. 

 

Bekräftelse 

Bekräftelse menar Bryman & Bell (2013) utgår ifrån att forskarna ska kunna påvisa huruvida 

de arbetat under god tro och inte låtit personliga värderingar påverka utförandet och slutsatsen. 

Vi anser att vi med hjälp av den förkunskap vi anskaffats i form av studerande av andras 

uppsatser, teorier och metodlära gav oss en sanningsenlig bild kring vår insamlade 

information. Utifrån undersökningspersonernas ögon kunde vi sedan dra likheter eller 

olikheter till tidigare teorier. Under arbetets gång förde vi två författare daglig kommunikation 

med varandra där vi vred och vände på detaljerna för att gemensamt säkerställa att vi 

redogjorde korrekt för den sociala verklighet vi undersökte. 

2.7.2 Äkthet 

Inom äkthet finns delkriterier där rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, 

katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet beaktades i vår bedömning (Bryman & Bell, 

2013). 

 

Rättvis bild 

För att ge en så rättvis bild som möjligt kring det undersökta fallet bör man enligt Bryman & 

Bell (2013) fundera kring vilka människor som studerats. Utifrån de teorier kring 

implementeringens olika segment av CSR vi studerade, kunde vi se att det var de högre 

cheferna/ledningen som innehade avgörande roll huruvida organisationen överhuvudtaget 

arbetade med våra ställda frågor. Vi ansåg därför att vårt val att intervjua 10 personer ur 

Erikshjälpens ledning borde ge en så rättvis bild som möjligt utifrån de uppfattningar och 

åsikter som intervjupersonerna redogjorde för. Vi kände dock att det hade varit intressant att 

exempelvis besöka några butikschefer för att ytterligare verkställa trovärdigheten kring vår 

redogörande bild, ur ett rättvist perspektiv. Då vårt arbete utformades under tidsbegränsning 

fanns dock inte möjligheten att genomföra vidare undersökning. 

 

Bryman & Bell (2013) beskriver ontologisk autenticitet som en bedömning av huruvida 

studien kan hjälpa personerna som medverkat att erhålla djupare förståelse för sin sociala 

situation. Utifrån den feedback vi fick under i princip alla intervjuer, samt det färdiga material 

som skickats ut till studerad organisation, utgick vi från att vår studie tillgivit ökad förståelse 

kring ämnet hos Erikshjälpen. 
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Pedagogisk autenticitet menar Bryman & Bell (2013) handlar om huruvida undersökningen 

bidragit till att intervjupersonerna fått en tydligare bild av hur andra personer i organisationen 

upplever situationen. Då vi skickade vårt färdiga arbete till Erikshjälpen så kunde materialet 

leva upp till pedagogisk autenticitet då möjligheten att läsa beskrivningen av empirin, 

utgåendes från medarbetarna, gav vidare förståelse kring övriga deltagares upplevda situation. 

 

Katalytisk autenticitet innebär huruvida studien gett tillgång till att medverkande kan förändra 

sin situation (Bryman & Bell, 2013). Vi tror att vårt bidrag till Erikshjälpen i form av 

utveckling av det studerade ämnet kan rikta den interna tillämpningen av begreppet CSR. Att 

organisationen förhoppningsvis erhållit bredare kunskap kring begreppet, samt att konceptet 

kan vidare implementeras och formuleras inom verksamheten. 

 

Taktisk autenticitet handlar, till följd av ovanstående, om arbetet gett deltagarna ökade 

möjligheter att vidta åtgärder (Bryman & Bell). Då respondenterna inom ledningen själva fick 

utveckla och diskutera sina CSR-perspektiv upplevde vi att det formerades nya förhållningar 

hos många av deltagarna kring den rena applikationen av begreppet, varför vi tror att en ökad 

möjlighet till framtida åtgärder lyckades planteras inom organisationen. 
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3. Teori 
 

Detta kapitel avhandlar de teorier vi funnit relevanta för att underlätta förståelsen för vår 

grundläggande forskningsidé. Avsnittet utgår från tidigare forskning kring CSR:s tre 

dimensioner, mångtydigheten och tolkningen av begreppet, implementering av CSR samt 

implementering via förändringsagenter. Avsnittet sammanfattas i en egenutformad modell 

som ämnar beskriva de uppkomna teoretiska sambanden. 

 

Inom den teoretiska ramen för CSR används ofta orden “integration” och “implementering” 

synonymt i sammanhanget av hur organisationer medvetandegör samt operationaliserar CSR-

begreppet i den egna verksamheten. Integration kan dock tolkas som de rena åtgärder som ett 

socialt engagemang kan resultera i, exempelvis policys, projekt eller liknande ansträngningar 

som specifikt riktas mot en praktisk tillämpning av konceptet (Lindgreen et al., 2012). Då 

denna aspekt till viss del ryms i vårt angreppssätt mot frågeställningen fokuserar vi dock på 

de processer som föranleder den rena integrationen. Framförallt hur organisationer formar en 

individuell tolkning samt förhållning mot socialt ansvarstagande. De resulterande åtgärderna 

finns därför med i vår holistiska ansats mot CRS-implementering, dock i den mån de kan anses 

vara bärande i relation till tolkningsarbetet.     

 

3.1 CSR:s tre dimensioner 
Lindgreen, Swaen & Harness (2011) utvidgar de tre CSR-dimensionerna och förklarar 

konkretiserat hur de ska samspela i organisationernas arbete mot hållbarhet. Fokus i hela CSR-

konceptet kan då uttalas som företagets balans mellan dess vinstskapande möjligheter 

(ekonomiska dimensionen), dess roll som en ansvarstagande samhällsaktör (sociala 

dimensionen), och dess ansvar mot att värna om miljön (miljömässiga dimensionen). 

Drivkraften bakom företags generella CSR-arbete ska då utvinnas ur den egna ekonomiska 

tillväxten, för att sedan allokera de skapade resurserna mot att uppnå de sociala samt 

miljömässiga ansvarsmålen. I dagens samhälle räcker det inte med, som förr, att bara uppnå 

fastslagna ekonomiska resultat. Ett framgångsrikt företag måste även beakta dess avtryck och 

påverkan på samhället i dess direkta närhet. Lindgreen et al. (2011) fastslår därför att 

omfattande organisationskulturella förändringar kan behöva införlivas i de flesta företag om 

de ska kunna utveckla ett tillfredsställande socialt ansvarstagande.  
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3.2 Utmaning kring mångtydighet och tolkning av CSR 
En stor del av diffusheten kring CSR-konceptet härleds till den interna tolkningen av begreppet 

inom organisationen. Van der Heijden et al. (2010) och Porter & Kramer (2007) menar att 

problemet kring mångtydigheten och den kontextuella bundenheten vid implementering av 

CSR kan bekämpas genom att man underlättar den organisationsinterna tolkningen av 

begreppet, då specifikt efter de förutsättningar som gäller för just den organisationen. Vidare 

menas att tolkningen av begreppet CSR får stor betydelse för hur implementeringen ska 

verkställas, härlett ur begreppets definition från individerna i organisationen. Den initiala 

utmaningen för organisationen identifieras därför som processen mot att skapa en egen 

definition av begreppet. 

 

Skoulodis, Avlonitis, Malesios & Evangelios (2015) betonar framförallt hur tolkningen av 

CSR-begreppet måste konkretiseras inom organisationen, där fokus bör riktas mot att utgå från 

den egna organisationsmiljön när tolkningen utformas. På grund av begreppets 

multidimensioner anser författarna att CRS-orienteringen måste grundas samt anpassas kring 

den egna verksamheten. Var medlem i organisationen uppfattar och tolkar fenomen på ett 

högst subjektivt sätt, varför den resulterande mångtydigheten bör begränsas genom skapandet 

av ett kollektivt perspektiv mot CSR-fenomenet (Lauring & Thomsen, 2009; Maon, Lindgreen 

& Swaen 2008; Skoulodis et al, 2015). Specifikt betonas ledningsaspekter inom 

organisationen där utredningen av begreppets kontextuella grundvalar primärt måste utgå från 

de personer som innehar ledande positioner (Kraisornsuthasinee & Swierczek, 2006; 

Skoulodis et al., 2015; Zollo, Minoja, Casanova, Hockerts, Neergaard, Schneider & Tencati, 

2009). Tolkningen som där fastställs eller utformas bör sedan resonera vidare till 

medarbetarna. Framförallt till dem som har en direkt medverkan i utvecklingen av CSR-arbetet 

(Athanasopoulou, 2012). 

 

Maon et al. (2008) knyter problematiken kring den övergripande hållbarhetsorienteringen till 

den uppsjö av tillgängliga CSR-prioriteringar som framställs av organisationers interna samt 

externa miljö. Författarna framställer organisationens många intressenter som primära källor 

till de initiativ som bör aktiveras. Mångtydigheten blir därmed ett resultat av alla dessa 

varierande viljor som drar åt olika riktningar (Kraisornsuthasinee & Swierczek, 2006; Maon 

et al., 2008). Initialt måste därför organisationen i den rena definitionsprocessen etablera vad 

hållbarhet och arbetet med CSR innebär för den egna verksamheten, samt identifiera de 

nyckelområden vari organisationen bör investera resurser. Än en gång bör 
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operationaliseringen av begreppet utgå från ett ledarskapsperspektiv, där ansträngningar 

initieras av övre ledningsskikt i syfte att vidareförmedla den organisationsbreda förståelsen 

kring arbetet mot hållbarhet.   

   

I sammanhanget av CSR-begreppets tolkning och mångtydighet i organisationer framträder 

skillnader kring den formella vision som förmedlas gällande hållbarhetsarbetet, kontra den 

faktiska uppfattningen som existerar hos medarbetarna (Lauring & Thomsen, 2009; Lindgreen 

et al., 2011). Konstruktionen av en enhetlig, kollektiv identitet kring de värderingar samt 

åsikter som ämnas genomsyra organisationen bör därför utformas genom social interaktion 

(Lauring & Thomsen, 2009). Centralt är dock att kommunikationen bedrivs ur en bilateral 

förhållning (Crane & Glozer, 2016; Lauring & Thomsen, 2009). 

 

Hierarkiskt styrda uppmaningar enligt överordnad-underordnad misskrediterar syftet med 

kommunikationen, varpå risken finns att organisationsmedlemmarna inte känner koppling till 

eller mandat för de ideal som framställs. Istället måste hållbarhetsarbetet definieras 

dialogdrivet där ledande/styrande kontextbundet förmedlar tolkningen av visionen i det 

sammanhang organisationen verkar ur, exempelvis genom att integrera vardagssituationer 

eller lokala förhållningssätt i förmedlingen. Athanasopoulou (2012) framhäver då de positiva 

effekter som träder in om budskapet sedan resonerar vidare genom organisationen, där fler 

medlemmar engageras och tar del av hållbarhetsvisionen. Det sociala kapitalet inom 

organisationen expanderar då genom spridningsmekanismen, samtidigt som kollektiva 

attityder mot etiskt ställningstagande förbättras.                  

    

Vlachos, Papagopoulous & Rapp (2013) menar vidare att visionstolkningen bakom det sociala 

ansvarstagandet förmedlas bäst genom att ledningen skapar samt knyter an till gemensamma 

förhållningssätt och värdegrunder inom organisationen. Som inspirationskälla hamnar 

ledarskapet i fokus vid frågan om hur organisationer kan medvetandegöra samt initiera ett 

socialt engagemang genom verksamheten. Engagemanget ska dock inte grundas i de 

verksamhetsmässiga fördelar som kan följas av ett ökat socialt engagemang, exempelvis hur 

medarbetare eller organisationen rent praktiskt nyttjas av det (Ismail, Kassim, Amit & Rasdi, 

2014). Istället bör det utmynnas från medarbetarnas inneboende känsla av att göra gott. För 

att väcka sådana känslor föreslår Vlachos et al. (2013) att ledningen fokuserar på intern 

gemenskap och sammanhållning. Kontinuerlig promotion av värderingar samt 
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klimatstärkande aktiviteter anses då avgörande vid konstruktionen av ett ökat socialt 

ansvarstagande.    

                   

3.3 Utmaning kring implementering av CSR 
Diskussionen kring hur företag praktiskt väljer att implementera CSR-konceptet i 

verksamheten pågår ständigt (Barthorpe, 2010; Knippenberg & de Jong, 2010; Perry, 2012; 

Vidal & Kozak, 2012; Fenwick, 2010). Begreppets varierande dimensioner och mångtydighet 

skapar olika kontextuella förutsättningar för var organisation. Flertalet valmöjligheter ges 

därför kring tolkning av begreppet, vidare hur processen ser ut vid den rena implementeringen 

av konceptet. Implementeringen styrs därmed utifrån organisationens individuella 

förutsättningar och det sammanhang som den är verkar ur, vilket leder till att de aspekter som 

studeras varierar stort från företag till företag. En vidare utmaning vid CSR-implementering 

utgörs därför av sökandet efter begreppets individuella innebörd för organisationen.    

 

Vid implementering av CSR eller generellt hållbarhetsarbete framställs ofta frågeställningar 

som följer ”The Corporate Social Performance model” (Carroll, 1979). Tre dimensioner kan 

där urskönjas med hänvisning till det övergripande arbetet mot att implementera CSR i 

verksamheten (Vidal et al., 2015). Modellen utgår från grundförhållningen att företaget eller 

organisationen initialt måste definiera vad CSR-konceptet innebär enligt de egna 

förutsättningarna. I denna identifikationsprocess riktas fokus mot att skapa förståelse kring 

begreppets grundvalar och hur de kontextuellt knyter an till den egna organisationens 

sammansättning.  

 

Vidal et al. (2015) och Kittilaksanawong (2011) framhäver att kontexten i det interna 

sammanhanget kan hänföras till de interna drivkrafter samt faktorer som kan utöva inflytande 

på organisationens förutsättningar att anamma CSR-relaterat förändringsarbete. Interna 

faktorer/drivkrafter hänvisar till organisationsspecifika aspekter såsom ledningsstruktur, 

arbetsbeskrivning gällande de anställda samt generell beslutsprocess i relation till företagets 

arbete med CSR-implementering. För att organisationsmedlemmarna ska ha möjlighet att bli 

påverkade av de interna drivkrafterna måste de översättas och förmedlas på ett sätt som 

överensstämmer med den aktuella organisationens förutsättningar. 

 

Efter identifikationen följer processen av att etablera en strategi som ger respons på de 

uppkomna frågeställningarna. I denna fas härleds arbetet till att engagera exempelvis 
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medarbetare, resurskällor och beslutsfattare i syfte att initiera handlingar som kan svara mot 

de sociala frågeställningar som framkommit (Carroll, 1979; Kittilaksanawong, 2011). 

Avslutningsvis ska specifika program eller policys utformats i enlighet med det individuella 

företagets CSR-kontext (Carroll, 1979; Vidal et al., 2015). Castka, Balzarova, Bamber & 

Sharp (2004) hävdar att det är styrelsen, företagsledare eller chefen som bör ta upp processen 

på dagordningen och välja den strategiska inriktningen. 

 

Knippenberg & de Jong (2010) riktar liknande uppmärksamhet mot den egna verksamheten, 

där författarna menar att den avgörande faktorn vid implementering av hållbarhetsarbete är 

den specifika organisationen. CSR ses som en ideologisk grundförhållning, varför initiativ 

måste växa fram och utvecklas från den individuella verksamhetskärnan. Universella 

riktlinjer, ISO-standarder och liknande anses alltför allmänna i sin utformning. Istället hamnar 

det egna perspektivet om organisationens varande i fokus. Utgörs resurserna av det sociala 

kapitalet inom verksamheten, eller är det en fråga om rena ekonomiska värden? 

Implementeringen måste i det avseendet föranledas av organisationens utredning av CSR-

begreppet inom den egna kontexten, samt vidare hur den följande insikten påverkar själva 

operationaliseringen. Ting, Ramasamy & Ging (2010) och Léon-Soriano, Munoz-Torres & 

Chalmeta-Rosalen (2009) påstår dock att etablerade standarder såsom ISO kan vara ett 

grundläggande stöd för organisationen vid implementering av CSR. 

  

Maon et al. (2009) utvidgar det inledande CSR-arbetet bortom den rena kontextuella 

definitionen av begreppet. Författarna framhäver särskilt den sociala interaktionen i den 

övergripande processen. En lyckad implementering måste grundas kring att organisationsbrett 

medvetandegöra de sociala värderingar som man eftersträvar. Ansvariga/styrande inom 

organisationen bör då dialogdrivet förmedla i nedåtgående led det förändringsarbete som ska 

införlivas och agera som förebilder (Johannsdottir, Olafsson & Davidsdottir, 2015). Likväl 

måste en förståelse formas kring de anställda och deras förutsättningar att anamma 

förändringsprocessen i sin helhet. 

 

3.4 Implementering genom Förändringsagenter 
Benn, Dunphy & Griffiths (2014) och Amaeshi (2010) påpekar vikten av förändringsagenter 

i arbetet med att implementera CSR. Van der Heijden et al. (2010) påvisar hur olika företag 

implementerar CSR i organisationen genom förändringsagenter. Författarna karaktäriserar 

implementeringen av CSR bestående av en tre-stegs cykel som får en viktig roll i 
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förändringsagenternas arbete. Cykeln består av stegen utforska, översätta och bädda in, vilka 

blir förändringsagenternas huvudområden. Förändringsagenternas första steg vid 

implementering av CSR blir att fungera som en mellanhand mellan informationsinsamlingen 

och organisationen i sökprocessen av CSR. 

 

Därefter verkar förändringsagenterna genom att ta in den relevanta informationen och sedan 

översätta den till ett passande språk för den egna organisationen. Den sista processen i 

förändringsagenternas arbete vid implementering av hållbarhetsarbetet blir att bädda in CSR i 

organisationen. Detta menar författarna görs genom att kommunicera och engagera fler 

människor från organisationen till processen. Syftet blir då att skapa en växande övertygelse 

om CSR och därifrån vidta åtgärder. Förändringsagenterna kan strukturera dessa åtgärder 

utifrån trodrivande och/eller åtgärdsdrivande interaktioner. Trodrivande åtgärder innebär att 

förändringsagenterna samspelar med ledningen och styrelsen och därifrån definierar 

organisationens prioriteringar. Det åtgärdsdrivna handlar om hur förändringsagenter upprättar 

verksamheten och kommunicerar med människorna. Förändringsagenternas uppdrag i det sista 

steget härrörs från behovet av att mobilisera intresse samt stöd från ledningen och de anställda 

för att sedan börja så kallade pilotprojekt där utvecklade aktiviteter tar form. 

3.4.1 Översätta 

Zollo et al. (2009) påvisar hur viktigt det är att en del av den organisatoriska kapaciteten ägnar 

sig åt förvaltning av den interna förändringen i form av dynamiska funktioner. Högre 

beslutsfattare bör därför betrakta och verkställa de förväntningar som begreppet CSR 

framställer för att organisationen ska kunna anpassa sig till förändringsarbetet. Författarna 

menar att olika dynamiska funktioner kan vara bidragande till att CSR implementeras med 

organisationens operativa rutiner. Författarna förklarar även att framgång nås bäst när 

cheferna, de högre beslutsfattarna, står för införlivandet av CSR då deras bedömning/tolkning 

av socialt ansvar agerar vägvisare. 

 

Cramer, Van Der Heijden & Jonker (2006) påvisar genom sin studie att genomförandet av 

CSR-implementering kräver en skräddarsydd strategi. Genom deras analys dras slutsatsen att 

förändringsagenter spelar en samordnande och ofta ledande roll i arbetet med att skapa mening 

för CSR. När organisationer börjar ta CSR på allvar och vill påbörja processen av 

implementering utses det oftast en intern person för att samordna verksamheten och fungera 

som en initiativtagare (Cramer et al., 2006; Grandia, 2015). Förändringsagentens viktigaste 
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och första steg är att agera mellanhand genom att kontinuerligt översätta begreppet till ett språk 

som passar organisationens avdelningar, för att sedan kommunicera ut CSR-konceptet vidare 

i organisationen (Cramer et al, 2006; Van der Heijden et al., 2012). 

 

Detta steg menar Cramer et al. (2006) handlar om att kollektivt mobilisera intresse hos 

människorna i organisationen, vilket beskrivs som processen då förändringsagenten söker stöd 

inom organisationen för att skapa intersubjektiva betydelser av CSR. Det är först då som CSR 

anskaffar en företagsspecifik betydelse med emotionella, funktionella och praktiska värden. 

Den slutsatsen kan jämföras med Van der Heijden et al. (2010) som framställer hur osäkerhet 

och tvetydighet kan leda till sökandet efter mening. Där krävs information och personliga 

samtal för att starta processen av social interaktion i arbetet med CSR. 

 

Cramer et al. (2006) menar vidare att förändringsagenter generellt strävar mot samma mål men 

det som skiljer dem åt är på vilket sätt de ser på CSR i sin organisation. Det synsättet kan 

kopplas till Zollo et al. (2009) som beskriver hur avgörande tolkningen av begreppet är för en 

lyckad implementering. Cramer et al. (2006) säger även att förändringsagenter nästan alltid 

fokuserar sin direkta kommunikation till autentiska aktiviteter och mål. Vad det gäller 

autentisk ledarstil påvisar Angus-Leppan, Metcalf, & Benn (2010) att det inom ramen för 

implicit CSR är den stil som växer fram. Även Murillo & Lozano (2006) betonar vikten av 

integration och legitimitet som nyckelfaktorer för att främja CSR arbetet. 

3.4.2 Bädda in 

Jonker, Cramer & Heijden (2004) uttrycker sin syn på förändringsagenters roll vid steget 

inbäddning. Författarna menar att förändringsagenter är nyckelmoderatorer vid utvecklingen 

mot att bädda in CSR i organisationen. Deras viktigaste uppgift är att bilda allmänna 

föreställningar om företagens samhällsansvar lämpade till det egna organisatoriska 

sammanhanget. Denna process är inte alltid helt given utan anses vara ganska rörig, men tar 

form utifrån var och en av organisationens olika egenskaper där den således växer fram på ett 

inkrementellt vis. 

 

Lindgreen et al. (2011) avhandlar samtidigt att inbäddningen av CSR i organisationer beror på 

organisationers olika policys, rutiner och processer. Implementering av CSR kräver därför en 

kulturell förändring och en alteration av affärsmodellen för att rymma principer för företagens 

sociala ansvar. En process som i sin tur bör bedrivas av förändringsagenter. Författarna anser 
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att CSR endast blir ett PR-verktyg om inte implementeringen av CSR görs ingående. 

Implementeringen blir därav unik för varje organisation då förändringsagenternas synpunkter, 

åsikter, personligheter och olika funktioner utgör avgörande faktorer i utformningen. 

Egenskaper som gör förändringsagenter attraktiva är både högpotentiella och socialbaserade 

kompetenser. Inom dessa ryms bland annat självförtroende, ambition, medvetenhet, 

motivation och engagemang, tydliga mål, kommunikation och social kompetens, analytiska 

och problemlösande färdigheter, teambuilding, kreativitet och flexibilitet, självständighet och 

förmågan att kunna hantera och organisera. 

 

Jenkins (2009) har utifrån flertalet fallstudier på små och medelstora företag kommit fram till 

att de som äger eller driver organisationen har ett stort inflytande på den strategiska 

inriktningen. Författaren skriver att den som är förändringsagent i små och medelstora företag 

oftast är en enskild entreprenör i form av ägaren, eller det team som från början startade 

organisationen. Vidare påvisas att de hållbarhetsstrategier och den inriktning av CSR som 

fastslås i små och medelstora organisationer beror mycket på de personliga värderingarna hos 

ägaren, vilken i detta sammanhang agerar förändringsagent. 

 

Jenkins (2009) tydliggör ytterligare hur ledande genom eget socialt ansvarstagande visar ett 

starkt ledarskap för att bana väg för nya idéer och koncept. CSR:s förändringsprocess bör 

vägledas av någon av dessa högre aktörer men operationen kan delegeras till någon som har 

stort organisatoriskt stöd och får tillträda förändringsagent (Jenkins, 2009). Ett krav är då att 

inneha social kompetens vid skapandet av relationer både internt och externt för att kunna 

identifiera, skapa tillgång och sprida nya kunskaper om förändringsarbetet. För att 

förändringsprocessen ska fungera effektivt i små och medelstora organisationer bör även 

förändringsagenten fungera självständigt. 

3.4.3 CSR-Kommunikation 

Det finns mycket teori kring CSR-kommunikation och därtill forskare som anser det behövas 

under arbetet av implementeringen av CSR som ett senare steg i processen. Morsing & Schultz 

(2006) talar om hur CSR är ett rörligt mål och därmed kräver en ständig anpassning efter 

intressenternas förväntningar. Det är därmed viktigt med kommunikationen när nya chefer, 

ledare eller förändringsagenter tar sig an CSR-kommunikation som ett steg i deras 

implementeringsfas. Framförallt behöver cheferna utöka sin informationsstrategi till en nivå 

där allmänheten hålls informerad om CSR för att uppnå legitimitet och ett gott rykte. Samtidigt 
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är den interna kommunikationen mellan chefer och medarbetare extremt viktigt för att uppnå 

organisationens CSR-mål (Golob & Podnar, 2014; Morsing & Schultz, 2006; Van der Heijden 

et al., 2010). Framförallt belyses även vikten i att involvera externa intressenter i den 

meningsskapande kommunikationen (Fifka, 2013). Lepoutre & Heene (2006) har liknande 

tankar kring medvetandegörande då författarna förespråkar att delta i nätverk för att öka 

kunskapen kring ansvarsfrågor för att sedan kunna delegera ansvaret för att lösa dem. Ellerup 

Nielsen & Thomsen (2009) ser CSR i första hand som en etisk och moralisk fråga vars 

strategiska kommunikation kan ses som isolerad istället för att vara ett strategiskt instrument 

(Ellerup Nielsen & Thomsen, 2009; Jenkins, 2009).  

 

3.5 Sammanfattning 
För att sammanfatta den teoretiska bilden så kan CSR-begreppet anses vara grundat ur ett 

sammanhang av mångtydighet. De individuella förutsättningarna för det sociala 

ansvarstagandets innebörd varierar från organisation till organisation. Den egna kontexten i 

form av exempelvis bransch, verksamhetsidé, värdegrund och organisationsklimat styr till stor 

del utformningen av hur organisationer tolkar och översätter begreppet i den egna 

verksamheten. Utmaningarna utgörs därför av problematiken kring att forma en individuell 

utformning av begreppets definition och innebörd. 

För att möta utmaningarna kring CSR-konceptets mångtydighet föreslås användningen av 

förändringsagenter, personer som formellt eller informellt svarar mot att översätta och bädda 

in begreppet i organisationen på ett förståeligt vis. Med kontextuell utgångspunkt ur 

organisationens miljö och verksamhet kan förändringsagenten underlätta tolkningen då 

begreppet knyts till faktorer som organisationsmedlemmarna kan relatera till, sprunget ur den 

verksamhetsprocess de dagligen befinner sig i.  

Slutligen ska den resulterande tolkningen utmynna i ett specifikt införlivande av begreppet 

som knyter an till det sociala ansvarstagande som organisationen identifierat. 

Implementeringen av begreppet kan därför anses vara det svar som inledningsvis fick 

organisationen att fundera kring CSR-konceptets specifika betydelse. 
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Figur 1: Teoretisk modell för CRS-implementering med fokus ur tolkningsprocessen. 
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4. Empiri 
 

Detta kapitel inleds med en grundläggande beskrivning av Erikshjälpens historia, vars 

innebörd och relevans tydliggörs i de tre teman som kapitlet är strukturerat efter; Tolkning, 

Förändringsagent och Implementering. De tre temana är ett resultat av den teori vi samlat in 

och utgör de tre begrepp som vi sammanfattar vårt teorikapitel genom, (figur 1). De teman 

som avhandlas baseras på vår utförda tematiska analys, härledda ur den empiriska 

datainsamlingen. Allt författande i detta kapitel är en sammanställning och beskrivning av 

vad respondenterna framförde under respektive intervju, förtydligat genom utvalda citat från 

respektive respondent. 

 

4.1 Erikshjälpen 
Nedanstående beskrivning av Erikshjälpens historia har vi sammanfattat utifrån intervjuer 

med respondent 1,3 och 10. 

 

Erikshjälpen grundades 1946 i ett litet samhälle beläget i östra Småland. Erikshjälpen har ett 

uttalat samt omfångsrikt syfte att hjälpa utsatta människor i nöd. Vare sig det handlar om ett 

fattigt barn i en mindre utvecklad del av världen eller en socialt utsatt person i Sverige vill 

organisationen genom sitt arbete påverka den omkringliggande världen. Omtanke om 

människan och ett orubbligt upprätthållande om allas lika rättigheter genomsyrar 

organisationen i dess verksamhet. 

 

Organisationens grundare Erik Nilsson riktade trots sin egen blödarsjuka ett enormt 

engagemang mot att hjälpa de svaga i samhället. Sjukdomen tvingade Erik till sjukhusvistelse 

under nästan en tredjedel av sitt liv. Han fick höra att han aldrig skulle kunna inneha ett riktigt 

jobb och blev erbjuden invalidpension redan vid 16 års ålder. Under sjukhusvistelsen fick han 

i unga år via radioprogrammet ”Barnens Brevlåda”, lett av Sven Jerring, höra om andra barn 

som var utsatta och befann sig på sjukhus. Istället för att ligga och tycka synd om sig själv 

ville Erik göra vad han kunde för att stötta och muntra upp dessa barn. Erik antecknade 

adresserna till barnen och började skriva brev samt skicka små presenter till dem. Ur denna 

gest föddes idén till vad som skulle bli en av Sveriges mest framträdande hjälporganisationer. 

 

Efter några år blev Erik intervjuad angående hans engagemang av just Sven Jerring, varpå 

ordet om hans arbete spreds över hela landet. Människor inspirerades av Erik och hur han trots 
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sitt eget lidande ämnade hjälpa andra utsatta barn. De började själva skicka pengar och 

leksaker till Erik med syftet att han skulle vidareförmedla gåvorna till de behövande. På så sätt 

lades grunden till den verksamhet som idag, 70 år senare, i samma anda genererar samt 

förvaltar resurser som riktas vidare till utsatta människor i hela världen. Erik Nilsson dog 1966, 

endast 37 år gammal. Hans arbete lever dock än idag vidare genom den verksamhet han en 

gång grundade i syfte att göra världen till en bättre plats.     

      

Erikshjälpens verksamhet växte således fram ur denna vilja att hjälpa andra genom 

åsidosättandet av det egna behovet. Grunden till det sociala ansvarstagandet, och en av de 

primära drivkrafterna bakom organisationens ambition att främja en hållbar utveckling, härrör 

därför från den sociala värdegrund som organisationen vuxit fram ur. 

 

Som organisation är Erikshjälpen uppdelat i två sektioner: Second Hand verksamheten som 

har ett ekonomiskt syfte att generera överskott som sedan allokeras ut till de behövande, samt 

Stiftelsen som ansvarar för biståndet. Tidigare var organisationerna relativt åtskilda, 

utgörandes två separata enheter med en lägre grad av organisatoriskt samarbete. 

 

Under de senaste åren, i takt med att organisationen vuxit explosionsartat, har dock initiativ 

tagits att sammanföra verksamheterna för att skapa en mer enhetlig och kollektiv rörelse. Som 

en samlad organisation initieras nu ett delat ledarskap och en mer koncentrerad styrning kring 

Erikshjälpen ur ett helhetsperspektiv. Det innebär bland annat att kooperativa ansträngningar 

aktiveras i arbetet kring exempelvis varumärke, värdegrund och organisationsstyrning. Ett 

flertal nyanställda på ledande positioner ska underlätta den organisatoriska sammanföringen 

och leda vägen mot att förena den övergripande verksamheten. 

 

Framförallt riktas ansträngningar mot att utveckla samt vidare cementera den värdegrund som 

önskas genomsyra verksamheten. Erikshjälpen som organisation vilar på tre värdemässiga 

grundvalar, vilka får anses styra samt vägleda arbetet framåt i såväl små som stora frågor: 

Eriks anda, den kristna värdegrunden samt Förenta Nationernas (FN) barnkonvention. 

 

Eriks anda härleds till arbetet samt grunden till det arv som Erik Nilsson lämnade efter sig, 

där han trots sin sjukdom värnade om andra människors utsatthet och behov. Att arbeta ur 

Eriks anda beskrivs som att medarbetarna visar omtanke, är kreativa samt fokuserar på 

möjligheter. Den kristna värdegrunden förklaras något konkretiserat vila på en världssyn där 
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man erkänner alla människors lika värde, allas rätt till ett meningsfullt liv samt alla människors 

kollektiva ansvar för jordens resurser. Den tredje grundvalen, barnkonventionen, syftar till de 

av FN framställda rättigheter under vilka barn i världen ska kunna uppbära sina liv, vilket 

inkluderar respekt för varje individs unika värde oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell identitet, 

filosofisk åskådning eller religion. 

 

Dessa kärnvärden framhävs som den orubbliga grund varur strömmar organisationens strävan 

och ambition att förbättra världen för de som behöver det mest. 

 

4.2 Tolkning 
Följande avsnitt behandlar Erikshjälpens process kring vårt tema Tolkning, sorterat utifrån 

underrubrikerna Tolkning av socialt ansvarstagande, Värdegrund som tolkningsverktyg och 

T.E.K.U.N.G, vilka formats efter vår empiriska insamling inom temat. 

4.2.1 Tolkning av socialt ansvarstagande 

Medarbetarna inom Erikshjälpen använder sig inte av begreppet CSR. Trots förhållningen att 

hela verksamheten på visst sätt formas kring CSR-frågor, externt som internt, har inte 

begreppet letat sig in i det vardagliga arbetet: ”Vi använder oss inte av begreppet CSR, men 

jag inser att vi jobbar inom CSR-branschen så vi har nog fallit i en fälla i att vi inte använt 

begreppet på vår verksamhet.” (Respondent 8). Åsikten lyfts att organisationen hamnat i en 

fälla av blindhet. Arbetet utåt mot samarbetspartners, biståndsgivare och självaste allmänheten 

genomsyras av frågeställningar kring CSR, men den interna åskådningen mot begreppet anses 

variera. Hållbarhet, socialt ansvarstagande, miljöambitioner samt uppfattningar om 

arbetsrelationer används som synonymer för begreppet i blandad utsträckning. 

 

Blindheten mot den konkreta användningen av CSR som samlingsbegrepp anses grundad i det 

faktum att organisationen i sin kärna arbetar med CSR-relaterade frågor. Affärsidén förklaras 

i sin grund vara utformad med ett socialt ansvarstagande som bärande syfte, varför frågan om 

eventuella beteckningar eller klassificeringar hamnar underordnat det genomgående 

uppgiftsåtagandet. Organisationen har inte behandlat CSR-frågan och dess innebörd isolerat 

då inställningen är att de centrala delarna av begreppet, exempelvis människorättsfrågor, redan 

utgör en substantiell del av kärnverksamheten. Inställningen är att organisationen på 

gräsrotsnivå, egentligen sedan starten 1946, arbetat med ett socialt ansvarstagande som 

huvudmål för hela verksamheten. Dess inneboende egenskaper har därför aldrig ifrågasatts 
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eller utvärderats i sammanhanget av CSR-begreppet: ”Jag menar, vi fanns innan begreppet 

CSR fanns, på något sätt så återspeglar begreppet det vi gjort hela tiden. Vår affärsidé, det 

har rullat på, vi vet vad CSR är, men vi har inte riktigt funderat på hur vi uttrycker CSR för 

oss själva.” (Respondent 6). 

 

Kollektivt uppfattar man att organisationens varande och dess sociala ansvarstagande sträcker 

sig längre tillbaka än själva CSR-konceptet, varför frågan om en kontextbunden definition inte 

vuxit fram naturligt. Förhållningssättet utgår från att allt verksamhetsmässigt arbete som 

genomförs ska resultera i att någon annan människa i världen ska ges ett ökat värde. På så sätt 

anses CSR vara en central del av organisationens naturliga identitet, trots att en 

organisationsbred förståelse för begreppets innebörd saknas. 

 

Då organisationen nu expanderar i snabb takt identifieras dock ett behov av att vidare 

formulera en gemensam definition kring CSR-begreppet ur en mer formell ståndpunkt: ”Nu 

när vi blir större och med mer medarbetare så växer behovet av att hitta vår definition av det 

och formulera det.”(Respondent 7). En process som syftar till att för samtliga medarbetare 

förtydliga samt konkretisera de ambitioner som till viss del redan utgör en självklarhet i det 

vardagliga arbetet. 

4.2.2 Värdegrund som tolkningsverktyg 

Trots att Erikshjälpens medarbetare inte har en gemensam förhållning mot den interna 

definitionen av CSR-arbetet så upplever organisationen dock att det existerar en kollektiv och 

gemensam förståelse mot innebörden av det sociala ansvarstagandet: “Vi har en tydlig 

gemensam värdegrund då vi har Eriks anda, kristna värderingar och barnkonventionen. Det 

tror jag är tydligt för alla på ett övergripande plan, sen är de anställda redan från början 

väldigt insatta i det sociala ansvarstagandet.” (Respondent 4). 

 

Anledningen uppges vara det sociala engagemang som naturligt återfinns inneboende hos 

organisationen och medarbetarna. Insikten ges att det sociala engagemang som förmedlas via 

organisationens verksamhet i sin tur lockar till sig nya medarbetare som redan identifierar sig 

som socialt ansvarstagande. På så sätt skapas en god spiral där frågor som faller inom CSR-

området kontinuerligt diskuteras inom organisationen. Att frågorna har en permanent plats i 

medarbetarnas mentalitet bidrar på så sätt till skapandet av ett enhetligt perspektiv mot socialt 
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ansvarstagande, trots att det inte uttalat är ett internt tolknings- eller utvecklingsarbete i 

relation till CSR-området. 

 

En avgörande faktor bakom den kollektiva förståelsen till det sociala ansvarstagandet anses 

vara de värdemässiga grunderna som organisationen vilar på. Organisationens historik utgör 

en grundpelare i värdeförmedlingen inom verksamheten: ”Det finns en tydlig plan kring våra 

grundläggande värderingar. Där finns det en väldig medveten vilja och tanke att förmedla det 

till oss som organisation och anställda.” (Respondent 7). Nyanställda som äldre medarbetare 

får på kontinuerlig basis påminnelser om Eriks anda, den kristna värdegrunden och 

barnkonventionen.  

 

Framförallt ges bilden av hur betydande Erik Nilsson är och har varit då organisationen 

orienterar sig i existentiella frågor samt utvecklingsprocesser: ”Eriks anda och hans historia, 

det har format både värdegrunden och det praktiska arbetet på något sätt.” (Respondent 5). 

50 år efter sin död har Erik fortfarande en påverkan i verksamheten genom den värdegrund 

han etablerade, och framförallt genom sin personlighet utstrålade. Vid jämförelse med 

traditionellt vinstdrivande företag ges exempelvis bilden av hur Erikshjälpen som organisation 

betraktar det sociala ansvarstagandet som en mer ingående process. Åsikten ges att 

traditionella företag utformar samt implementerar CSR-åtgärder i en paketform, där 

exempelvis policyskapande och arbetsmiljöansträngningar blir mer eller mindre sidoprojekt 

som konstant justeras och fokuseras isolerat mot det eventuella resultatet. I det avseendet 

menar organisationen att den egna utvecklingsprocessen kring inställningen mot det sociala 

ansvarstagandet utgår från ett mer djuprotat syfte, sprunget ur det värdemässiga arv Erik 

Nilsson lämnat efter sig: ”Den gamla inriktningen och värdeorden hjälper oss naturligtvis i 

alla frågor.” (Respondent 9). 

 

Erik Nilsson var en duktig skribent och dokumenterade mycket av sina åsikter, värderingar 

och ställningstaganden i form av brevkorrespondens. När organisationen befinner sig i 

tveksamheter kring riktning eller innebörd av en viss handling ses korrespondensen som en 

möjlig informationskälla att rådgöra. I sammanhanget av det sociala ansvarstagandet anser 

organisationen till exempel att samma behov av efterjusteringar oftast inte behövs för att 

arbetet ska kunna sammanfalla med de värderingar och ställningstaganden som framförs. 

Dyker frågor om upp om varför man bör eller ska initiera en viss handling så återfinns oftast 

svaret i känslan av Eriks eget resonemang och förhållningssätt i hans texter. På så sätt agerar 
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”Eriks anda” som en kompass vid tolkning samt utformning av organisationens 

förändringsarbete: 

 

”Oftast när det dyker upp en fråga går vi tillbaka och kollar om det finns gamla brev, oftast 

finns det gamla brev, då kan vi läsa hur Erik formulerade meningar i breven och få en känsla 

för hur han resonerade. Så vi har en skriven skatt som vi kan gå tillbaka till och få 

kompassriktningen på det vi behöver besluta om idag.” (Respondent 9). 

 

Eriks anda, den kristna värdegrunden och barnkonventionen utgör den värdemässiga 

treenighet efter vilken organisationen utvärderar och tar ställning till hur det sociala 

ansvarstagandet kan kontextuellt bindas till den egna verksamheten. Insikten ges att de tre 

värdepelarna är så knutna till den interna som externa organisationsidentiteten att det snarare 

blir en fråga om inbromsning gällande det sociala engagemanget: 

 

”Man får en väldigt snabb bild om att alla vill vara här utifrån ett större perspektiv än de 

själva. De tycker det är viktigt att förändra samhällen, att se barns drömmar komma till liv, 

de tycker saker som är i den här organisationens värderingar redan. Även nya, de söker sig 

hit för de ser att det är viktigt.” (Respondent 6). 

 

Nya som etablerade medarbetare innehar redan en ambition att förändra samhället och ”rädda 

världen”, varför fokus snarare riktas mot att koncentrera ansträngningarna mot rätt områden. 

I det avseendet används de tre värdepelarna som en mall där organisationen kontinuerligt 

frågar sig om aktiviteterna går i linje med den uttalade värdegrunden, och vad den praktiskt 

innebär i relation till de aktuella frågeställningarna. Därför utgör den gemensamma 

värdegrunden ett viktigt verktyg i organisationens orientering kring det sociala 

ansvarstagandet.   

4.2.3 T.E.K.U.N.G 

Vidareutveckling och nytolkning av de grundläggande värderingarna utförs kontinuerligt 

inom Erikshjälpen. Från ledningshåll initieras aktiviteter som ska verka förebyggande för att 

främja organisationskulturen och påminna om det arv som verksamheten grundas ur, samtidigt 

som det instiftade interna relationsklimatet blir en informell påminnelse om de värderingar 

som ska genomsyra organisationen. 
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Ett resultat av ledningens ambition att utveckla det kollektiva värderingsarbetet utgörs bland 

annat av en typ av styrdokument som utformats gemensamt med medarbetarna. Under en kick-

off samlades de flesta medarbetarna och arbetade tillsammans fram värdemässiga nyckelord 

som ska agera vägledande i det vardagliga arbetet, samt främja den önskade 

organisationskulturen. Resultatet blev T.E.K.U.N.G, (bilaga 2), en förkortning för Trovärdig, 

Engagemang, Kvalitet, Upplevelsefyllt, Nytänkande och Gemenskap: ”Dessa viktiga kärnord, 

T.E.K.U.N.G, togs fram förra hösten. Orden har vi på ledningsnivå enats kring” (Respondent 

1). 

 

T.E.K.U.N.G ses inom organisationen som de ledord vartefter verksamheten ska styras. I 

sammanhanget av det sociala ansvarstagandet både internt som externt anses värdeorden agera 

vägvisare kring den inställning man vill förmedla utåt mot den omkringliggande miljön, såväl 

inåt mot den egna organisationen: ”Vi vill att T.E.K.U.N.G ska fungera som ett verktyg i våra 

olika processer och därför ser jag den som väldigt viktig och försöker driva på den 

kontinuerligt.” (Respondent 6). 

 

Ett viktigt steg i utvecklandet av T.E.K.U.N.G härleds till inkluderandet av samtliga 

medarbetare vid nyckelordens utformning: ”För att göra medarbetarna delaktiga använde vi 

oss av arbetsgrupper på en kickoff där de fick bygga ut orden efter frågeställningar såsom 

”Vad är trovärdighet för oss?” (Respondent 6). 

 

Ledningen inledde arbetet kring dokumentet och identifierade initialt behovet av dess 

tillkomst. Avgörande i den vidare processen var dock att medarbetarna kände att deras 

synpunkter och delaktighet var betydande vid själva skapandet. Anledningen förklaras 

utmynna i den kollektiva förståelsen kring organisationens ambitioner att skapa en gemensam 

uppfattning kring den värdegrund och kultur organisationen vill vidareutveckla. 

 

Effekten kring arbetet med T.E.K.U.N.G och liknande kulturgrundade åtgärder förklaras bäst 

i sammanhanget av de nyanställningar som Erikshjälpen genomfört med hänvisning till 

verksamhetens expansion. Som ett led i utvecklingen av organisationen, tillika ambitionen att 

snabbt inkludera nya medarbetare i Erikshjälpens anda, premieras kontinuerlig dialog kring 

de värdemässiga grundpelarna i syfte att medvetandegöra dem. Uppfattningen ges att 

organisationen i jämförelse med vinstdrivande företag ägnar substantiellt mer tid åt interna 

diskussionsmöten än vad traditionellt anses vara brukligt. Förklaringen uppges grundad i det 
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faktum att verksamheten önskar utvärdera eventuella åtgärder eller förändringar i dess innersta 

kärna. Tveksamheter eller individuell förvirring kring organisationsbreda beslutsfattanden kan 

då elimineras i förväg. Det ska inte förekomma några större funderingar kring ett besluts 

bakgrund eller möjlig verkan för organisationen och dess medarbetare: ”Jag, som relativt 

nyanställd, tycker att människor i organisationen verkligen har triumferat in budskapet, på 

denna tid har jag varit på fler diskussionsmöten om saker och ting än vad jag varit på under 

hela min tidigare karriär.” (Respondent 9). 

 

4.3 Förändringsagent 
Avsnittet behandlar den datainsamling vi erhållit angående Erikshjälpens processer kring vårt 

tema Förändringsagenter. 

 

I Erikshjälpen sker det ständigt en tolkning på ledningsnivå kring värdegrunden och hur den 

implementeras i praktiken. I den situationen träder ofta styrelsen in för att vidareförmedla 

budskapen. De arbetar då inte med att bara fastställa budskapen utan även genom att aktivt 

föra en dialog kring dem. Erikshjälpen anser att i takt med att organisationen växer skapas 

ytterligare dynamik mellan de anställda, varför ansvaret kring tolkningen av begrepp allokeras 

till den operativa nivån. Inom organisationen är det en ständig växling gällande drivkraftens 

ursprung, varierande mellan styrelse och operativ nivå. Medarbetarna anses väldigt insatta och 

medvetna om organisationens sociala ansvarstagande, varför de tydligt tar på sig ansvar att 

arbeta med dess innevarande komponenter: 

 

”I arbetet med hur vi tolkar och praktiskt arbetar med vår värdegrund är det i många 

situationer vi i styrelsen som uträttar den processen och vidareförmedlar våra budskap genom 

att fastställa, följa upp och föra ständiga dialoger. Ansvaret av denna process förs även över 

på den operativa nivån då vår organisatoriska tillväxt skapar mer dynamik hos de anställda.” 

(Respondent 8). 

 

Processen att förmedla och medvetandegöra visionen om det sociala ansvarstagandet anses 

kräva en ständig process av förståelse för innebörden av konceptet, att det är en medveten 

förändring med medvetna handlingar: ”Det finns inte latent på något sätt utan det är en 

process som vi måste förstå innebörden utav och jobba för, det händer inte bara sådär, utan 

det krävs en medveten förändring med en medveten handling.” (Respondent 2). Styrelsen har 

i det avseendet varit instrumentala då de sett den organisatoriska vikten kring arbetet och sedan 



 

33 

 

fördelat ansvaret vidare till den operativa ledningen. Två personer har sedan verkat genom att 

tydliggöra, utveckla samt arbeta med budskapen i varderas arbetsgrupper med syftet att skapa 

social interaktion. Ledningsgrupperna i de två organisationerna planterar budskapet 

kontinuerligt, varför dess vidare handlande vittnar om trovärdighet kring att utvecklingen 

faktiskt existerar. 

 

Då Erikshjälpen gjorde sin organisationsförändring, i form av att vilja skapa mer enhetlighet 

kring organisationsdelarna och stärka samarbetet mellan Stiftelsen och Second Hand-

verksamheten, anlitades en konsult för att effektivisera förändringen. Erikshjälpen ser 

betydelsen i att en ideell organisation är i stort behov av professionalism och kompetens för 

att nå sin fulla kapacitet och kunna ta sig an alla möjligheter som inbegrips i deras uppdrag. 

Därmed kände Erikshjälpen behovet av att ta in en konsult för att skapa en så lyckad förändring 

som möjligt: ”Man kan lätt få förståelse för att ideell verksamheten ses som andraklassen, att 

det är inte så noga. Det är entusiasmen och det man tror på är drivet, men är det någon 

bransch som har behovet av professionalism så är det vår bransch. Vi tar det här på fullaste 

allvar och att Erikshjälpen i stort är och drivs som vilken annan professionell organisation 

som helst.” (Respondent 2). 

 

“När vi sitter i ledningsgrupper och liknande så vill vi verkligen att medarbetare ska komma 

med förslag och vara delaktiga i vår verksamhet. Det är vi måna om.”(Respondent 1). 

Ledningen uppmanar till och ser hur flertalet medarbetare internt tar ansvar i att utveckla och 

sprida deras värderingar. Det intresse samt engagemang för CSR-aktiviteter som naturligt 

återfinns hos de anställda skapar ofta påtryckningar underifrån gällande aspekter som behöver 

åtgärdas och påminnas om. Ledningsgruppen är på så vis mån om att medarbetare ska komma 

med förslag och vara delaktiga i verksamhetens utformning. En just nu aktiv process som 

härstammade ur delaktigheten är arbetet med mångfalds- och miljöfrågor, vars effekt har 

resulterat i pågående utformning av nya handlingsplaner samt interna policys. Ursprunget 

bakom initiativet är de aktiva medlemmar som påtalat att detta behöver uppmärksammas. 

Ledningen har därifrån anställt en ny heltidstjänst inom HR och tillsatt två arbetsgrupper kring 

dessa frågor. Arbetsgrupperna består av en eller flera från ledningen samt engagerade 

medarbetare. Ledningen anser att dessa medarbetare blir extremt effektiva i denna 

förändringsprocess då de verkligen brinner för frågorna och därmed sprider det väldigt 

naturligt internt. 
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Den nyanställda inom HR har som utnämnt huvudfokus att aktivt utveckla organisationens 

sociala delar: ”Denne har ett väldigt bra nätverk då personen i fråga har grupperna med 

mångfald och miljö plus att denne är med i alla tre ledningsgrupperna, så det är en stor 

fördel.” (Respondent 3). Möjligheten är därmed stor att verka inom det sociala 

ansvarstagandets implementering både på lednings- och medarbetarnivå.     

 

För att sprida samt utveckla Erikshjälpens interna arbete med bland annat det sociala 

ansvarstagandet finns det specifikt avsatta medarbetare och resurser: ”Rollen som 

utvecklingschef innebär att denne jobbar med något slags helhetsperspektiv och försöker 

utveckla verksamheten baserat på vår värdegrund och våra strategier” (Respondent 5). En av 

dessa är utvecklingschefen som på angivet sätt arbetar med ett helhetsperspektiv och ska 

försöka utveckla verksamheten baserat på de värdegrunder och strategier som finns. Kopplat 

till denna tjänst finns även en innovationsgrupp vars mål är att underlätta utvecklingen och 

sedan vidareförmedla arbetet till resterande delar av organisationen. Ledningen har även 

tillsatt en ny ekonomichef vars arbetsfördelning har ett tydligt fokus på att vara en katalysator, 

innebärandes att få igång processerna och samtalen mellan Stiftelsen och Second Hand i syfte 

att sammanföra de olika verksamheterna. I arbetsbeskrivningen ingår även processen av att 

forma Erikshjälpens första hållbarhetsredovisning. 

 

Organisationens kraftiga tillväxtfas har även resulterat i ett stort antal nyanställningar. Det har 

därför blivit naturligt för de anställda att vidareförmedla vad Erikshjälpen står för, dess 

värdegrund och den varma samhörighetskänslan som återfinns inom organisationen. Detta ses 

även ur ett överlevnadsperspektiv, då alla nya medarbetare ska integreras i 

organisationskulturen för att kunna behålla kärnan i identiteten, trots verksamhetens kraftiga 

expansion: ”Vi måste få in dem i kulturen, annars kan vi inte behålla kärnan i identiteten. Så 

det har känts som en viktig sak att jobba med.”(Respondent 7). 

 

Erikshjälpen utgår från ambitionen att skapa enhetlighet kring kärnvärdena i ett 

organisationsbrett införlivande så att alla förstår kontexten utifrån sin vardag: 

 

”Ambitionen är att det ska finnas en enhetlighet kring våra kärnvärden och hur de ska 

införlivas i organisationen. Nu när vi expanderar så mycket så är det jätteviktigt att alla 

förstår sin del och våra mål i verksamheten. Så det pratar vi jättemycket om.”(Respondent 4). 
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Simultant med tillväxten för ledningen ständiga dialoger om hur viktigt det är att samtliga 

förstår Erikshjälpens mål i verksamheten, samt var medarbetares roll i utvecklingen. 

Ledningen vill effektivisera processen med hjälp av kulturbärare, vars syfte enligt 

organisationens treårsplan ska utvecklas och tillkännages inom organisationen: ”I vår 

treårsplan finns det med att vi ska ha någon form av kulturbärare.” (Respondent 3). Tanken 

kring kulturbärarna är ännu inte färdigutvecklat men det ska i någon form vara personer som 

är väldigt nära verksamheten, som kan dess historia samt värdegrund, och som dagligen 

sprider detta budskap vidare såsom volontärer, butiksmedarbetare, arbetsledare eller liknande. 

Idag finns det i organisationen redan några medarbetare som kan ses som kulturbärare. 

Framförallt en person i ledningen som med många års erfarenhet inom organisationen, dess 

kontext och dess värdegrund tagit på sig rollen att ständigt förmedla vidare dessa delar för att 

bevara Erikshjälpens goda anda.   

 

4.4 Implementering 
Kommande avsnitt behandlar Erikshjälpens processer av vårt tema Implementering, sorterat 

utifrån underrubrikerna Trovärdighet, Arbetsgrupper, Kickoff - Ledarforum och Arbetsmiljön 

som formats utifrån vår empiriinsamling inom temat. 

4.4.1 Trovärdighet 

Inom Erikshjälpen finns det en väldig beredskap och vilja kring utvecklingen av det interna 

CSR-arbetet, grundat i organisationens trovärdighet. Organisationen har väldigt hög 

bekännelse för verksamhetens innersta kärnidéer, varför implementering av socialt 

ansvarstagande ur trovärdighet samt värdegrund blir viktiga segment. Värdegrunden och dess 

betydelse har de senaste åren aktualiserats ytterligare i takt med att organisationen expanderat. 

Framställandet av T.E.K.U.N.G utgör i det avseendet ett exempel på hur organisationen ämnat 

tydliggöra de värdemässiga grundpelarna; Eriks anda, barnkonventionen och de kristna 

värderingarna. Värdegrunden fungerar då som ett verktyg vid den sociala interaktionen och 

implementering av det sociala ansvarstagandet: ”I vårt arbete utgår vi från vår värdegrund 

och vi är i behov av att vara trovärdiga. Därför krävs transparens och granskning, vi vill 

kunna backa upp vår historia, utgå från vår värdegrund och säkerställa den.” (Respondent 

2). 

 

T.E.K.U.N.G har allmänt implementerats vid olika gemensamma tillfällen. För att inte förlora 

dess relevans har ledningen dock arbetat vidare med den som ett verktyg. Ledningen vill att 
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värderingsarbetet ständigt ska finnas med i tankegångarna då värdeorden utgör så stor 

betydelse för organisationen. Som en avslappnad och lustfylld aktivitet delas det därför varje 

månad ut en tekopp fylld med te till den medarbetare som utmärkts sig inom några av dessa 

värdeord. På så vis sker en aktiv implementering av värdeorden genom medarbetarna: ”Det 

är en lek för att lyfta T.E.K.U.N.G, för att hålla igång diskussionen, det blir ett ständigt 

införlivande av den.” (Respondent 6). 

 

”Som organisation har vi väldigt många ögon på oss. Det ihop med vår starka värdegrund 

blir det ännu viktigare att ord hänger ihop med handling.” (Respondent 8). Som ideell 

organisation granskas Erikshjälpen av flertalet intressenter och myndighetsutövare, varför det 

anses vara av yttersta vikt att ord hänger ihop med handling genom hela organisationen, 

återigen grundat i uppfattningen om trovärdighet. Det ses därför som en självklarhet att kultur 

samt värderingar måste upprätthållas och kontinuerligt uppdateras, initierat från 

ledningsgruppen. 

 

Bevis kring ambitionen att implementera samt införliva verksamhetens historiska värdegrund 

ges i sammanhanget av en nytillsatt position. Personen i fråga upplever att organisationen 

sedan första stund tydligt redogjort för verksamhetens grundläggande värderingar och historik. 

Vid en jämförelse mot traditionella affärssammanhang ges åsikten att organisationen holistiskt 

implementerar den underliggande förhållningen mot verksamhetens centrala kärnidéer, även 

mot avdelningar som allmänt inte prioriteras i sammanhanget: ”Det går inte att jämföra, här 

är det första man får höra värdegrunderna och Eriks anda. Det är absolut det första man får 

höra.” (Respondent 9). 

4.4.2 Arbetsgrupper 

För att implementera olika processer i verksamheten arbetar Erikshjälpen bland annat mycket 

med arbetsgrupper som verktyg: ”Arbetsgrupperna ska hjälpa till med specifik kompetens och 

reflektion, i slutändan måste det förankras i ledningsgruppen och de ansvariga i respektive 

avdelning måste föra det vidare.” (Respondent 7). Arbetsgrupperna har blivit tilldelade ett 

syfte från ledningen, men idéerna bakom processen kan likväl kommit från en medarbetare. 

Utifrån gruppens utgångspunkter formas sedan policys, handlingsplaner och tänkta åtgärder 

utifrån specifik kompetens och reflektioner, för att sedan förankras i ledningsgruppen. Under 

utformningen är någon eller några från ledningen närvarande för att säkerställa att resultatet 

ligger nära ursprungskulturen, men även för att vara en stöttepelare varur arbetsgruppen 
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känner stöd och engagemang i den vidare processen: ”Vi i ledningsgruppen vill ha en väldig 

närhet till processen. Om vi inte vägleder dem och hejar på dem så kommer det att rinna ut i 

sanden.” (Respondent 6). När utformningen väl är klar allokeras ansvar ut mot olika 

avdelnings- och butikschefer för implementering av materialet. 

  

Miljö och mångfald utgör exempel på ämnen som är under process, där tilldelade 

arbetsgrupper just nu utvecklar policys och konkreta handlingsplaner: 

 

”Jag tror delvis att det kan påverka hur det skrivs, att ansvar och bemötande av medarbetare 

framkommer mer tydligt. Men det färgar nog mest hur vi tillämpar det, att det ännu mer sitter 

i väggarna att det är såhär vi förhåller oss i frågor om enskilda medarbetare eller en grupp 

eller organisationsförändring.” (Respondent 7). 

 

Organisationen tror att delar av de färdigställda dokumenten kommer innehålla faktorer som 

kan uppfattas som relativt allmängiltiga i ren juridisk synpunkt, samtidigt som tydliga aspekter 

kommer kopplas till Erikshjälpens värdegrund. Den stora skillnaden kommer hänvisa till hur 

organisationens handlingsplaner och den följande tillämpningen faktiskt ser ut. De konkreta 

handlingsplanerna anses uppmärksamma den generella inriktningen för exempelvis 

miljöfrågor, samtidigt som emfas åläggs den informella aspekten av att införliva budskapen i 

organisationskulturen. Synen är och har återigen varit att organisationsbrett medvetande om 

verksamhetsmässigt ansvar “sitter i väggarna” inom organisationen. Handlingsplanerna 

fungerar i det avseendet mer som formella styrmedel som möjliggör systematisk uppföljning 

av det sociala ansvarstagandet. Ett sätt att formellt implementera samt framförallt strukturera 

det sociala engagemang som genomsyrar organisationen. Treårsplanen rörande 

mångfaldspolicyn implementeras exempelvis i alla secondhand-butiker med tydlig vetskap om 

konkret tillämpning av den. 

4.4.3 Kickoff - Ledarforum 

Som ett sätt att implementera de värderingsmässiga åtgärderna har Erikshjälpen använt sig av 

kickoffer, bland annat en kickoff med ca 70 anställda från stiftelsen och secondhand 

administrationen: ”Vi hade en kickoff där mångfald var ett tema, vi byggde det på att man 

skulle bli inspirerad och tycka att det är intressant att jobba med värderingar och mångfald, 

att det är spännande.” (Respondent 3). Under kickoffen diskuterades de kristna värderingarna, 

Eriks anda, historiken och dess innebörd för organisationen. Ett tema var även mångfald, vilket 
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byggde på att inspirera medarbetarna och lyfta engagemanget kring arbetet med värderingar 

och mångfald. Det gjordes olika praktiska värderingsövningar som de sedan förde dialoger 

kring. En av värderingarna hos Erikshjälpen är “upplevelsefyllt”, där inspiratören Jonas 

Helgesson deltog med en föreläsning om just mångfald. Detta var ett steg i implementeringen 

för att väcka tankar kring mångfald och hur organisationen kan vidareutveckla arbetet kring 

värdeordet. 

 

”Butikscheferna har stort ansvar, därför har vi ledarforum varje år där vi samlar alla chefer 

i organisationen, där vi pratar om värderingar och synsätt” (Respondent 3). För att sprida 

ambitionerna kring det interna sociala ansvarstagandet har Erikshjälpen bland annat varje år i 

september ett ledarbetsseminarium, där alla chefer inklusive butiksansvariga samlas. Under 

seminarierna pratas det mycket om värderingar och synsätt, framförallt nu när organisationen 

befinner sig i tillväxtfas. Då butikscheferna har stort ansvar över en stor mängd olika individer 

är det oftast de som i sin tur förmedlar vidare värderingar, synsätt och policys. För att nå den 

bredd av anställda Erikshjälpen har inom sina secondhand-butiker får även alla anställda och 

volontärer en faktabok när de introduceras i sitt arbete för att få en inblick i värdegrunden och 

Erikshjälpens arbetssätt. 

4.4.4 Arbetsmiljön 

Tidigare har det till största del fokuserats på resultatet, att verksamheten kring 

secondhand skulle generera så mycket bidrag till humanitära insatser som möjligt. Nu har det 

dock ändrats i stadgarna så att det sociala arbetet ska ses som lika viktigt. Som tidigare nämnt 

har därför två nya heltidstjänster kommit till. Dels en ny HR-ansvarig samt en 

arbetsmiljöansvarig vars fulla fokus riktas mot att förbättra både den fysiska och psykiska 

arbetsmiljön för de anställda inom organisationen: 

 

”Vi i ledningen har sett att det behövs, vi har fokuserat mest på lönsamhet. Nu måste vi 

prioritera det sociala ansvarstagandet, vi försöker nu arbeta med utmaningen att skapa 

hållbart ledarskap i en extremt engagerad organisation.” (Respondent 8). 

 

Då butikernas personal består av både pensionerade volontärer samt människor med nedsatt 

arbetsförmåga är det viktigt att skapa åtgärder så att människorna trivs tillsammans, utvecklas 

och växer som individer för att sedan kunna gå vidare. De fysiska arbetsmiljöaspekterna ser 

Erikshjälpen som något enklare att ta tag i och implementera nya stadgar kring. En utmaning 
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för organisationen är att skapa hållbart ledarskap inom verksamheten i och med den förändring 

som nu sker. Ledningen anser att det inte enbart går att förlita sig på goda idéer och kreatörer. 

Uppföljning är minst lika viktigt för att få kontroll på processerna då det kraftiga engagemang 

som återfinns hos medarbetarna ökar risken för utbrändhet. Ledningen ser där sitt ansvar att 

inte skapa ett för hårt förändringstryck uppifrån. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras vår insamlade empiri med anknytning till tidigare framställda 

teoretiska ställningstaganden i syfte att finna kopplingar till likheter, skillnader och 

nyanserade aspekter. Analysen genomförs utifrån vår teoretiska modell och ämnas genom 

modifikation visa hur modellen applicerats. Analyskapitlet är återigen strukturerat efter vår 

studies tre identifierade teman: Tolkning, Förändringsagent och Implementering. Analysen 

ämnas sedan ligga till grund för vår kommande diskussion. 

 

Figur 1. Ursprunglig modell för CSR-implementering 

 

5.1 Tolkning 
I detta avsnitt fokuserar vi på utmaningen kring att forma en förståelse mot socialt 

ansvarstagande. Vi förklarar hur Erikshjälpens kontext bland annat utgörs av organisationens 

värdegrund, de tre grundpelarna och verksamhetens organisationsklimat. 

Trots Erikshjälpens avsaknad av en systematisk tolkning, samt till viss del förståelse, mot det 

specifika CSR-begreppet så återfinns en i högsta grad kollektiv och gemensam förhållning 

mot det sociala ansvarstagandet. I majoriteten av de svar vi mottog, rörande eventuell 

definition eller innebörd av CSR-begreppet, upplevde vi en tvetydighet kring konceptets 

teoretiska anknytning till en organisationsintern tolkning av densamma. Utan inbördes vetskap 

uppvisade dock respondenterna ett likartat perspektiv gentemot organisationens ambitioner att 

främja hållbar utveckling. Vi kan se att organisationen inte kategoriserat orienteringen likt ett 
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uttalat tolkningsarbete, trots att många av dess processer samt utvecklingsstadier påminner om 

de faktorer som teoretiska ställningstaganden lyfter fram. 

I enlighet med Lauring & Thomsen (2009) kan Erikshjälpens förhållning mot socialt 

ansvarstagande anses grundat kring en gemensam värdegrund. Organisationens identitet är så 

knuten till de värdemässiga grundvalarna att de tillåts forma en organisationsbred förhållning 

mot både den externa som interna miljön. Eriks anda, den kristna värdegrunden och 

barnkonventionen hjälper inte bara organisationen att sammanföra medarbetarna under en 

verksamhetsmässig grundtanke. De agerar även vägvisare i orienteringen mot socialt 

ansvarstagande. Maon et al. (2008) framhäver vikten av att organisationer identifierar de 

specifika områden där CSR-ansträngningar bör riktas enligt den egna kontexten. Erikshjälpens 

tre värdemässiga grundpelare formar i det sammanhanget en övergripande mall och kompass 

för i vilken riktning organisationen bör rikta uppmärksamheten.   

Värdegrunden som identitetsförstärkare blir därför i vår analys den avgörande faktorn bakom 

organisationens uppvisade samstämmighet mot socialt ansvarstagande, trots avsaknaden av en 

formell definition kring CSR-konceptet. Kontinuerlig påminnelse genom informell samt 

formell värdeförmedling inom organisationen bidrar starkt till den kollektiva uppfattningen. 

Svaret återfinns enligt oss i ledningens ambition att implementera det sociala engagemanget 

helhjärtat i organisationskulturen. 

Teoretisk konsensus framställer ledningens betydelse vid skapande och förmedling av socialt 

ansvarstagande ur ett rent tolkningsperspektiv (Athanasopoulou, 2012; Lauring & Thomsen, 

2009; Maon et al., 2008; Skoulodis et al., 2015; Zollo et al., 2009). Ledningen inom 

Erikshjälpen fäster redan vid rekryteringsprocessen stor vikt vid att nyanställda snabbt 

integreras i organisationen. Nya medarbetare ska redan innan eventuell anställning ges en 

tydlig förståelse kring verksamhetens kärnsyfte, ur vilka värderingar arbetet baseras, samt 

vilket organisationsklimat som önskas införlivas i den egna arbetsmiljön. Först då 

förhållningsmässig symbios uppstår, till lika stor del från den aktuella medarbetaren, kan 

eventuell arbetskompatibilitet utvärderas. När medarbetaren väl äntrat organisationen möts 

denne bland annat av kontinuerliga aktiviteter där organisationens kärnvärden förmedlas och 

gemensamt utvecklas. Framkomsten av exempelvis T.E.K.U.N.G, och liknande 

värderingsfrämjande övningar, bidrar då till att expandera det sociala kapitalet inom 

organisationen. Kollektivt engageras då medarbetarna kring organisationens vision av socialt 

ansvarstagande, vilket enligt Athanasopolou (2012) är avgörande om en gemensam tolkning 

ska bildas. 



 

42 

 

Erikshjälpens ledning fokuserar på så sätt sina ansträngningar mot att inkludera samtliga 

medarbetare i processer som ämnar utmynna i gemensamma förhållningssätt mot 

organisationens sociala engagemang. Resultatet blir en inställning som inte uppstår ur 

hierarkiskt givna direktiv från ledningshåll, utan framkommen ur ett organisatoriskt samspel 

mellan de olika sektionerna. På så sätt bedriver Erikshjälpen tolkningsorientering ur en 

bilateral kommunikationsform (Crane & Glozer, 2016; Lauring & Thomsen, 2009) med fokus 

på den sociala interaktionen mellan ledning-medarbetare. Den lokala förhållningen av 

organisationens värderingsgrund, tillika den kontext ur vilken tolkningen av det sociala 

engagemanget är sprungen, genomströmmar därför organisationsmedlemmarnas mentalitet 

och aktualiserar det sociala ansvarstagandet i det vardagliga arbetet. 

Organisationens uppfattning att jämförelsevis fler utvecklingsmöten initieras inom 

verksamheten med avsikt att dialogdrivet söka förståelse för generella åtgärder eller 

förändringsarbeten, stärker vår uppfattning att emfas åläggs den sociala interaktionen i 

orienteringen mot ett organisationsbrett socialt engagemang.      

Den övergripande tolkningen av det sociala ansvarstagandet är som konsekvens informellt 

utformad efter den egna kontexten, där ledningen utgår från verksamhetens kärnidéer och 

värdegrund för att skapa en gemensam förhållning mot de sociala visioner som ämnas instiftas. 

Likt Vlachos et al. (2013) resonemang riktas ambitionerna inte mot att enbart lyfta de rent 

praktiska fördelarna för organisationen, utan verkar med syfte att medvetandegöra individuella 

samt kollektiva känslor av att göra gott gentemot den interna som externa miljön. 

Trots Erikshjälpens förmåga att aktualisera samt mobilisera organisationsbreda 

förhållningssätt och ett generellt engagemang mot socialt ansvarstagande, avviker dock 

organisationen i den systematiska approachen mot CSR som koncept. Erikshjälpen innehar 

som organisation en naturlig och framförallt enhetlig ambition att verka ur ett socialt 

engagemang, där de inneboende komponenterna ur ett helhetsperspektiv tycks genomsyra 

verksamheten. Problematiken och utmaningarna består snarare i att paketera samt framförallt 

konkretisera engagemanget för att möjliggöra en ökad förståelse för dess innebörd, tillika 

erbjuda vidare riktning i arbetet mot socialt ansvarstagande. 

Teoretiska ställningstaganden lyfter individperspektivet kring mångtydigheten av CSR som 

koncept och hur den individuella tolkningen färgas av subjektivitet, där varje medarbetare 

formar sin egen uppfattning av begreppet (Lauring & Thomsen, 2009; Maon et al, 2008; 

Skoulodis et al, 2015). I det avseendet har Erikshjälpen visserligen knutit ansträngningarna till 
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den egna kontexten för att underlätta spridningen av socialt engagemang, men dock inte 

vidareutvecklat arbetet kring en gemensam definition. 

Det sociala ansvarstagandets interna som externa tillämpningsområden skapar en djungel för 

organisationer att orientera sig kring (Van der Heijden et al., 2010). En djungel som 

organisationer likt Erikshjälpen tenderar att förlora sig i. När hela verksamheten grundas i en 

kärna av CSR-relaterad verksamhet blir det därför allt viktigare att strukturera tolkningen av 

begreppet kring en systematiserad tillämpning. Erikshjälpen kan ur det perspektivet anses 

inneha det underliggande materialet till en fullgod intern tolkning av socialt ansvarstagande, 

formerat efter organisationens unika kontext samt förutsättningar. Det som saknas är den rena 

teoretiska förståelsen för CSR-begreppets egenskaper. Vidare hur de egenskaperna kan 

strukturera det sociala engagemanget och effektivisera ambitionerna att operationalisera 

begreppet internt som externt. 

Utmaningen kring det sociala ansvarstagandets individuella innebörd för Erikshjälpen möts 

därför genom en gemensam process, där den kontextuella tolkningen av begreppet bland annat 

formas ur organisationens värdegrund och organisationsklimat.      

5.2 Förändringsagent 
Detta avsnitt behandlar hur de formella, och framförallt informella, förändringsagenterna 

inom Erikshjälpen genom social interaktion bidrar till simultan översättning och förmedling 

av organisationens specifika förståelse mot socialt ansvarstagande. 

Utifrån det teoretiska perspektivet kring förändringsagenter (Cramer et al., 2006; Jenkins, 

2009; Lindgreen et al., 2011; Van der Heijden et al., 2010; Zollo et al., 2009) finner vi tydliga 

kopplingar till hur Erikshjälpen arbetar med både informella och formella förändringsagenter. 

Begreppet förändringsagent är inget organisationen använder men det är tydligt att rollerna 

existerar samt organisationens medvetenhet om deras aktivitet. 

Arbetet med att aktualisera Erikshjälpens sociala ansvarstagande anses utgöra en ständig 

process kring medveten förändring genom medvetna handlingar. Ledningen har i det 

avseendet varit instrumentala till det sociala ansvarstagandet. De har sett den organisatoriska 

betydelsen av arbetet och sedan fördelat ansvaret till den operativa nivån. Två personer har 

därefter verkat genom att tydliggöra, utveckla och arbeta med budskapen för att skapa social 

interaktion. Detta tillvägagångsätt är enhetligt med flertalet teorier kring uppkomsten av 

förändringsagenter. Van der Heijden et al. (2010) avhandlar förändringsagenternas roll i de tre 

stegen utforska, översätta och bädda in. Vi ser ett klart samband kring ledningens ambition att 
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medvetet utforska det sociala ansvarstagandet i den egna kontexten, där frågor av CSR-

karaktär kontinuerligt begrundas kring den specifika betydelsen för Erikshjälpen som 

organisation. 

Zollo et al. (2009) framställer resonemanget kring framgångsrik införlivning via högre 

beslutsfattares bedömning. Diskussionen kring innebörden av det sociala engagemanget i 

relation till verksamhetsområdet, värdegrunden och den övergripande utvecklingen framgår 

som alltjämt aktiv inom organisationens ledningsskikt. Erikshjälpens översättning och 

inbäddning gestaltas sedan i den vidare ansvarsallokeringen mot de två operativa ledarna. 

Cramer et al. (2006) menar att detta sker då organisationer ämnar implementera 

ansvarsprocessen genom utnämnande av förändringsagenter för att samordna verksamheten 

och uppfattas som initiativtagare. 

Van der Heijden et al. (2010) menar att förändringsagenter kan arbeta med att skapa 

interaktioner genom trodrivande eller åtgärdsdrivande tillvägagångssätt. Vi ser då 

anknytningar till Erikshjälpens implementeringsarbete kring socialt ansvarstagande. För att 

skapa engagemang kring det sociala ansvarstagandet i exempelvis mångfalds- och miljöfrågor 

har förändringsagenterna, den operativa ledningen, skapat arbetsgrupper för att skapa sociala 

interaktioner. Genom kickoffer samt ledarforum vill ledningen skapa en bredare 

kommunikation till medarbetarna. I dessa scenarion arbetar förändringsagenterna på ett 

åtgärdsdrivande sätt där de mobiliserar intresse hos medarbetarna för att skapa inter-subjektiva 

betydelser av det sociala ansvarstagandet (Cramer et al., 2006). Det trodrivande 

tillvägagångssättet återfinns då förändringsagenterna i Erikshjälpen samspelar med ledningen. 

Ledningen vill på så vis vara pådrivande samt medvetna om vad som sker så de övergripande 

riktlinjerna efterlevs. Förändringsagenterna i Erikshjälpen söker stöd hos ledningen på ett 

trodrivande sätt då de, exempelvis inför den senaste kickoffen, presenterade sina tankar och 

idéer för ledningen. Genom det trodrivande handlandet fick förändringsagenterna med dess 

grupper avsatt tid under kickoffen för att implementera konceptet till övriga medlemmar. 

Erikshjälpen har, i enlighet med Cramer et al. (2006), anlitat förändringsagenter för att skapa 

processer och åtgärder inom organisationen. Dels anlitades en extern konsult för att 

effektivisera förändringsarbetet, men framförallt vid tillsättandet av ledande positioner inom 

Ekonomi och HR. Dessa positioner skulle bland annat fungera som katalysatorer i 

sammanföringen av organisationerna och initiera nya samverkande projekt, exempelvis 

arbetet med miljö- och mångfaldsfrågor. Utvecklingen samt förmedlingen av det sociala 

ansvarstagandet återspeglas även i den konkreta handlingen då en arbetsmiljöansvarig under 
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ett tvåårsprojekt anlitats. Vidare det faktum att uttalat fokus hos nuvarande utvecklingschef är 

att sprida den interna tolkningen och utveckla verksamheten baserat på de värdegrunder samt 

strategier som finns. 

Erikshjälpens ledning anser att den tillväxtfas de befinner sig i skapar mer dynamik mellan 

medarbetarna, varför behovet identifieras att vidare samkoordinera tolkningen och 

inbäddningen av begreppet med den operativa nivån. Detta synsätt stärker Zollo et al. (2009) 

då de anser att högre beslutsfattare bör beakta den interna förändringen i form av dynamiska 

funktioner för att kunna anpassa sig till de krav och förväntningar som socialt ansvarstagande 

innebär. Författarna anser även att det är de dynamiska funktionerna som kan vara en 

bidragande faktor till att CSR implementeras i de operativa rutinerna. Bidragande faktorer till 

att det sociala ansvarstagandet implementeras i de operativa rutinerna hos Erikshjälpen ser vi 

som ett resultat av ledningens tillgång till formella förändringsagenter inom organisationen.  

I Erikshjälpen finns ett uttalat intresse och engagemang för socialt ansvarstagande där flertalet 

medarbetare besitter hög kompetens inom något av de tillhörande segmenten. Genom sättet 

medarbetarna för fram sina åsikter och ger påtryckningar till ledningen identifierar vi deras 

verkan som informella förändringsagenter. Medarbetarna visar på flertalet av de egenskaper 

som enligt Lindgreen et al. (2011) krävs för att vara en attraktiv förändringsagent. Utifrån den 

kompetens och det intresse medarbetarna besitter för de aktuella frågorna är det naturligt för 

organisationen att vid exempelvis nyanställningar kommunicera vad Erikshjälpen står för och 

förmedla budskapet vidare. I det avseendet formas informella förändringsagenter inom 

organisationen då arbetet bedrivs aktivt med vad Morsing & Schultz (2006) anser vara 

betydande för att uppnå organisationens CSR-mål, den interna kommunikationen. 

Jenkins (2009) menar att de hållbarhetsstrategier som förändringsagenter fastslår oftast 

grundas i personliga värderingar. Vi har tydligt sett hur Erikshjälpen arbetar med att 

kommunicera och påminna äldre som nya medarbetare om organisationens värdegrund. Vid 

framförallt anställningsprocessen framhålls vikten av att eventuella medarbetare ska 

tillkännages värderingarna och kunna förhålla sig till dem. Vi kan där se ett samband till 

förändringsagenternas strategier i Erikshjälpen, där de övergripande förhållningssätten till stor 

del styrs av deras personliga och interna värderingar. Att Erikshjälpen är måna om att sprida 

sina kärnvärden via förändringsagenter återfinns även i den treårsplan som bygger visionen 

om tydliga kulturbärare inom organisationen. Kulturbärarna ska aktivt arbeta med att förmedla 

vidare organisationens värdegrund och budskap kring socialt ansvarstagande. Enligt 
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Lindgreen et al. (2011) är den sociala implementeringen oerhört viktig för en lyckad 

inbäddning av CSR i organisationen, vilket vi ser att Erikshjälpen arbetar aktivt för. 

5.3 Implementering 
Avsnittet beskriver hur den resulterande implementeringen är utformad efter Erikshjälpens 

kontext, vidare hur det sociala ansvarstagandet förmedlas genom förändringsagenter. 

Forskare är eniga om att begreppet CSR är mångtydigt, vilket leder till att implementeringen 

styrs utifrån organisationens individuella förutsättningar (Barthorpe, 2010; Kittilaksanawong, 

2011; Knippenberg & de Jong, 2010; Perry, 2012; Vidal & Kozak, 2012). Erikshjälpens 

viktigaste förutsättning för att kunna existera som organisation är de gåvor i form av saker och 

pengar som utomstående skänker. För att erhålla dessa gåvor krävs det att Erikshjälpen alltid 

uppfattas som trovärdig. Erikshjälpens individuella förutsättning att uppfattas som trovärdig 

ligger därmed som en grund i arbetet kring intern implementering av socialt ansvarstagande. 

Erikshjälpens ambition att implementera socialt ansvarstagande är förmånligt för ämnet i 

fråga, då hela organisationen genomsyras av ett omfattande engagemang kring socialt 

ansvarstagande. Knippenberg & de Jong (2010) ställer sig frågan om resurserna bara ses som 

rena ekonomiska värden eller om det utgörs av det sociala kapitalet. En förutsättning som 

Erikshjälpen har i implementeringsfasen är synen på resurser där det sociala kapitalet 

framhålls som avgörande. 

Knippeberg & De Jong (2010) riktar uppmärksamheten mot den egna organisationen, varför 

nyckeln vid implementering genom initiativ och åtgärder måste växa fram ur den individuella 

verksamhetskärnan. Vi har tydligt sett att Erikshjälpens verksamhetskärna, som ligger till 

grund för hela organisationens implementering av socialt ansvarstagande, utgörs av 

verksamhetens värdegrund och historia. Erikshjälpen anser det vara ytterst viktigt att 

uppdatera och upprätthålla kultur och värderingar. Organisationen arbetar därför aktivt med 

att sprida och medvetandegöra värdegrunden genom hela verksamheten. Initialt i 

anställningsfasen och sedan vidare i de dagliga rutinerna och projekt såsom arbetsgrupper, 

kickoffer, ledarforum samt via olika förändringsagenter. Maon et al. (2009) ser dessa steg som 

krav för att lyckas med implementering av socialt ansvarstagande. Att medvetandegöra 

ansvarstagandet enligt den egna kontexten. 

Vidal et al. (2015) menar att kontexten i det interna sammanhanget kan hänföras till interna 

drivkrafter som måste översättas till den aktuella organisationen och förmedlas till 

organisationsmedlemmarna. Vi ser att det finns många interna drivkrafter i Erikshjälpen. Dels 
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hos medarbetare som ger påtryckningar till ledningen och uppmärksammar de frågor som 

behöver vidareutvecklas, dels själva ledningsgruppen som uppdaterar och tar initiativ i 

processen (Johannsdottir et al., 2015). På ledningsnivå översätts drivkrafterna kring socialt 

ansvarstagande utifrån den egna kontexten för att kunna implementeras i organisationens 

sammansättning. Detta görs liknande Carrolls (1979) perspektiv då organisationen via 

förändringsagenter förmedlar den tolkade synen genom verksamheten. Vid organisationens 

implementering kontra teorin framträder att implementeringen av socialt ansvarstagande sker 

via förändringsagenter, såväl formella som informella. 

 5.4 Sammanfattning 
Utifrån vår analys av arbetets teori och empiri har vi modifierat vår tidigare modell (figur 1) 

genom tillämpning av Erikshjälpens process kring Tolkning, Förändringsagent och 

Implementering. Resultatet åskådliggör de drivande faktorer inom organisationen som ligger 

till grund för implementeringsprocessen, samt de aspekter som inom respektive tema beskriver 

förloppen specifikt för Erikshjälpen. Den modifierade modellen beskriver exempelvis hur 

Erikshjälpens kontext i förhållande till tolkningsprocessen består utav dess 

organisationsklimat och utvecklade värdegrund. I kombination med de tre värdepelarna skapas 

på så vis grunden för orienteringen mot socialt ansvarstagande. Vidare visar modellen hur 

förändringsagenterna inom organisationen fungerar både informellt och formellt. Faktorer 

som engagemang, kompetens och framförallt social interaktion agerar då vägledande i 

förmedlingen av organisationens ambitioner. Slutligen visar modellen hur organisationens 

arbete resulterar i en införlivning av begreppet som utgår specifikt från organisationens 

tolkning i form av den övergripande värdegrunden, förmedlad genom verksamhetens 

förändringsagenter.  

Utmaningarna kring CSR-implementering bemöts därför som en gemensam process inom 

Erikshjälpen, där interaktion skapar implementering. Förståelsen för begreppets kontextuella 

innebörd för organisationen formas genom ett fokus på den egna verksamheten. Förekomsten 

av framförallt informella förändringsagenter skapar ett organisationsklimat som förebygger 

social interaktion. Ur den interaktionen bildas sedan den gemensamma förståelsen för vad 

socialt ansvarstagande specifikt innebär för Erikshjälpen som organisation.  
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Figur 2. Modifierad teoretisk modell för CRS-implementering, utifrån Erikshjälpens 

perspektiv.  
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6. Diskussion 
 

I detta kapitel redogör vi för de insikter vi erhållit genom arbetets gång. Inledningsvis för vi 

en diskussion kring relevanta indikationer vi anser utmynnas ur studiens resultat, härlett ur 

arbetets tre teman. Vidare konkretiseras diskussionen till de teoretiska samt praktiska bidrag 

som arbetet utgör. Slutligen behandlar vi studiens begränsningar och möjlig riktning för 

framtida forskning. 

6.1 Övergripande diskussion   
Denna studie ämnade söka förståelse för de utmaningar organisationer möter vid CSR-

implementering. Vi ville bredda insikterna kring vad som kan utgöra den egna kontexten i 

sammanhanget, samt hur formella eller informella förändringsagenter inom organisationen 

kunde underlätta förmedlingen av den sociala ansvarsvisionen. 

Den främsta insikten som vi tillskansat oss utgörs av den betydelse som organisationsspecifika 

värdegrunder innehar då en organisation ska tolka vad ett socialt ansvarstagande egentligen 

innebär för den egna verksamheten. Utmaningen kring att skapa en organisationsspecifik 

innebörd av CSR bör inledningsvis bemötas med ett fokus på den egna kontexten. Våra resultat 

indikerar att det är fullt möjligt att skapa en organisationsbred medvetenhet kring socialt 

ansvarstagande som helt utgår från den egna verksamhetskontexten. Kontexten kan i det 

avseendet utgöras av verksamhetens historik, värdegrund och dess centrala kärnidéer. Genom 

att utgå från de grundläggande faktorer som skapar organisationens identitet kan ett socialt 

engagemang inte bara utmynnas, utan även vidare riktas. Vi ser hur karismatiska personer och 

tidigare förhållningssätt i en organisations historiska bakgrund kan bidra till orienteringen 

kring socialt ansvarstagande. 

Särskilt intressant utgör faktumet att en gemensam förhållning kring innebörden av ett socialt 

ansvarstagande kan utformas relativt omedvetet i en organisation, förutsatt att det existerar en 

funktionell identitetsförmedling (Vlachos et al., 2013) inom organisationen. Kollektivt 

engagemang kring frågeställningar som rör organisationens varande, grunden till dess 

existens, underlättar utformningen av en gemensam tolkning av CSR. Vidare ifrågasätter 

resonemanget till viss del den begreppsförståelse som teoretiskt anses vara krav vid 

tolkningsarbetet (Ismail et al., 2014; Lauring & Thomsen, 2009; Maon et al, 2008; Skoulodis 

et al, 2015). Våra resultat indikerar att djupare kunskap om CSR som begrepp inte är 

avgörande vid tolkningsprocessen, då organisationsbreda förhållningar av ett socialt 
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ansvarstagande kan bildas uteslutande kring den egna kontexten. Våra respondenter från 

Erikshjälpen uppvisade en mer eller mindre enhetlig syn mot vad socialt ansvarstagande 

specifikt innebar för organisationen, trots att flertalet av intervjupersonerna saknade en tydlig 

definition kring CSR-begreppets teoretiska egenskaper. Svaret finner vi i den sammanförande 

effekt som organisationens värdegrund har haft gällande medarbetarnas uppfattning om hur 

verksamheten förhåller sig mot den interna samt externa miljön. 

Värdegrunden utgör en ständigt aktuell diskussionsfråga inom organisationen där samtliga 

medarbetare ämnas delta i vidareutveckling samt förståelse av den (Fifka, 2013). När 

medarbetarna sedan resonerar kring rena tolkningsfrågor så grundas de efterkommande svaren 

med basis ur den egna verksamhetsidentiteten. Med ett historiskt, nuvarande samt framtida 

perspektiv formas tolkningen ur de värderingar och kärnidéer som genomströmmar 

organisationen. Resultatet blir en organisationsspecifik tolkning mot socialt ansvarstagande 

som inte formas kring externt normativa påståenden om hur organisationen bör agera eller 

allokera resurser. Istället framkommer internt framodlade ambitioner som till största del 

centreras kring verksamhetens individuella kontext (Kittilaksanawong, 2011), således 

grundade i frågeställningen kring hur just Erikshjälpen som organisation bör agera i 

sammanhanget av socialt ansvarstagande. Eriks anda, den kristna värdegrunden och 

barnkonventionen utgör på så vis organisationens egen kontext och största drivkraft vid 

formeringen av en organisationsbred tolkning av frågorna som ryms inom CSR.  

Således finner vi, som svar på första forskningsfrågan, organisationens värdegrund som främst 

utstående faktor gällande Erikshjälpens kontextuella bas. Värdegrunden med dess tre 

grundpelare utgör övergripande interna drivkrafter som tillåts styra hela organisationens 

orientering mot socialt ansvarstagande. Ur värdegrunden finner organisationen en gemensam 

förståelse mot innebörden av begreppet, och den specifika betydelse som blir unik för just 

Erikshjälpen.    

Som en förlängning av föregående diskussion kan vi bekräfta att tolkning av socialt 

ansvarstagande bäst utformas i kollektiv anda via gemensamma ansträngningar. Trots att 

initiativ till vidare förståelse utströmmas från ledningen inom organisationen 

(Athanasopoulou, 2012; Lauring & Thomsen, 2009; Kraisornsuthasinee & Swierczek, 2006; 

Maon et al., 2008; Skoulodis et al., 2015; Zollo et al., 2009), blir det följande tolkningsarbetet 

en i allra högsta grad kollektiv angelägenhet. I det avseendet vill vi beskriva förloppet som ett 

interaktivt vågspel där exempelvis uppmaningar, påtryckningar samt fokusinriktning gällande 

det sociala engagemanget alternerar mellan organisationsnivåerna. Processen vid 
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framtagandet av organisationens specifika förhållning mot socialt ansvarstagande kan 

identifieras som en växling i ”uppifrån-och-ned” samt ”nedifrån-och-upp” genom 

organisationsstrukturen. Tolkningen utgör därmed inte resultat av en isolerad toppstyrd 

bearbetning av fenomenet som enbart ska förmedlas nedåt i organisationen. Istället formas 

genom delaktighet en förståelse (Johannsdottir et al, 2015) för det övergripande ansvaret som 

förmedlas genom social interaktion, formellt som informellt. 

Vi anser verksamhetens organisationsklimat, än en gång format efter värderingarna och det 

verksamhetsmässiga syftet, utgöra en central faktor i detta sammanhang då det skapar en 

stämning som möjliggör bilateral kommunikation (Crane & Glozer, 2016; Lauring & 

Thomsen, 2009). Ledningens ambition att inkludera medarbetarna i tolkningsarbetet fungerar 

i sammanhanget inte bara som välljudande ord, utan implementeras till fullo. I vår mening 

skapas då förutsättningarna som ligger till grund för organisationens uppvisade 

samstämmighet. Att genom ett aktivt och framförallt deltagande diskussionsarbete (Golob & 

Podnar, 2014) förmedla verksamhetens visioner samt budskap. 

Studiens resultat tyder även på att ambitioner om instiftad samverkan och förståelseförmedling 

underlättas av förändringsagenter (Cramer et al., 2006; Van der Heijden et al., 2010). 

Erikshjälpens uppvisade samstämmighet i termer av socialt ansvarstagande anser vi till viss 

del grundade i de formella samt informella förändringsagenter som verkar inom 

organisationen. Efter definitionen av förändringsagenter (Morsing & Schultz, 2006; Jenkins, 

2009) kan flertalet personer inom Erikshjälpen uppfattas som framförallt informella 

förändringsagenter, med hänvisning till den kommunikationsprocess som fortgår genom 

verksamheten. Vid förmedling av den egna kontexten, som bas till tolkningsarbetet kring 

socialt ansvarstagande, identifierar vi ett antal medarbetare som instrumentala i uppkomsten 

av samförstående. Dessa agenter sprider med passion, engagemang, samt framförallt 

omfattande kunskap om verksamhetens kärnbudskap, organisationsbreda förhållningssätt som 

anknyter till den egna kontexten. På så vis binds den övergripande orienteringen med 

förlängda frågeställningar till ett organisationsspecifikt sammanhang. Den resulterande 

tolkningen av organisationens sociala ansvarstagande utgår därför från ett konkretiserat internt 

perspektiv. 

Enligt ovan givna resonemang kan även belysas vår insikt kring formellt utnämnande av 

förändringsagenter. Traditionellt kan rollen som förändringsagent anses vara processrelaterat 

utformad gällande ansvars- och uppgiftsområde (Cramer et al., 2006; Zollo et al., 2009). Vi 

kan dock urskönja hur förmedling och översättning av organisatoriskt förhållningsrelaterade 
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fenomen kan bedrivas effektivt trots avsaknad av formell ansvarsdelegering. Tvärtom kan en 

mer informell samt avslappnad kommunikationsprocess gagna syftet att införliva 

organisationsbreda förhållningssätt, då tolkningsförmedlingen något agendalöst kan infinnas 

i det vardagliga arbetet. Fokus kring den rena tolkningsprocessen flyttas då ytterligare från 

direktivform, till en inbäddning av frågeställningarna som betonar den informella sociala 

interaktionen mellan medarbetarna.   

Vi ser hur personer inom organisationen som inte uppbär en uttalad position som 

förändringsagent ändå kan påverka, förmedla, översätta, och till viss del skapa det 

förhållningssätt som verksamheten ska centreras kring. Personerna innehar flertalet av de 

egenskaper som efterfrågas gällande förändringsagenter (Lindgreen et al., 2011), exempelvis 

engagemang, social kompetens, medvetenhet och framförallt organisatorisk kännedom om 

den egna verksamheten. Dock struktureras inte personernas påverkan/inbäddning enligt 

planerade åtgärder eller aktiviteter (Van der Heijden et al., 2010). Därför kan vi anse att 

avsaknaden av just struktur kring informella förändringsagenters implementering underlättar 

skapandet av en kollektiv förståelse och tolkning kring socialt ansvarstagande. Den 

kontextuella förmedlingen av begreppets innebörd centreras då inte likt formella direktiv kring 

specifikt initierade CSR-aktiviteter. Istället förmedlas ett övergripande budskap ur syftet att 

medvetandegöra organisationens sociala ansvarstagande och dess innebörd ur ett individuellt 

perspektiv. 

Vi kan därför i sammanhanget av förändringsagenter, och som svar på den andra 

forskningsfrågan, se hur emfas bör åläggas förmedling genom social interaktion. De 

framförallt informella förändringsagenterna som vi identifierat för en fortgående process av 

förmedling och begreppsorientering genom att levandegöra diskussionen om socialt 

ansvarstagande på daglig basis. Översättning, förmedling och inbäddning blir därför 

kontinuerligt behandlade på ett naturligt framväxande sätt. Genom agenternas förmåga att 

uppmärksamma och knyta frågorna till den egna verksamheten, skapas och förmedlas en 

förståelse för socialt ansvarstagande simultant inom organisationen.      

Utmaningen kring att skapa förståelse för det sociala ansvarstagandets specifika innebörd bör 

således bemötas med egna resurser och krafter. Vi kan genom studiens resultat anse att 

implementering av socialt ansvarstagande bör ske genom att kontextbundet medvetandegöra 

konceptet utifrån organisationens individuella sammanhang (Barthorpe, 2010; Knippenberg 

& de Jong, 2010; Perry, 2012; Vidal & Kozak, 2012). Erikshjälpen har till synes uppnått 

organisatoriskt samförstående gällande verksamhetens tolkning av den individuella 
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innebörden kring socialt ansvarstagande. Genom att fixera konceptet till den egna 

verksamhetskärnan i form av historik och värdegrund har organisationen så här långt lyckats 

medvetandegöra vad ett ansvarstagande kan innebära ur ett internt sammanhang. 

Implementeringen knyts då till stor del kring organisationens kultur och värderingar, där 

trovärdighet gentemot interna som externa intressenter agerar ledande drivkraft i arbetet. 

Särskilt intressant i sammanhanget utgör det faktum att Erikshjälpen i vårt perspektiv utformat 

implementeringen relativt omedvetet. Flertalet av de processer vi iakttagit inom 

organisationen följer de teoretiska rekommendationerna (Carroll, 1979; Maon et al., 2010; 

Vidal et al., 2015), trots att organisationen till viss del inte uppvisat djupare kunskap mot CSR-

konceptets teoretiska innebörd samt applikation. I vår mening har organisationen på så vis 

arbetat i omvänd ordning. Teorin fastslår att implementering måste inledas med individuell 

förståelse inför begreppet, vidare till översättning samt förmedling av tolkning via 

förändringsagenter, och slutligen landa i specifika förhållningssätt samt åtgärder som riktas 

mot de områden man identifierat. Erikshjälpen kan i sammanhanget anses inneha ett 

underliggande arbete som redan utgör en gemensam förståelse mot den identitet som utgör 

kontextuell stomme kring tolkning av socialt ansvarstagande. Vidare har organisationen 

identifierat de områden där vidareutveckling och ytterligare åtgärder ämnar införlivas. Det 

som i sammanhanget saknas är den rena definitionen av CSR-begreppet, samt den teoretiska 

anknytning som kan agera vägledande då arbetet ska struktureras. Något lättsamt skulle 

organisationen, med fördjupad kunskap om CSR-konceptet, rent praktiskt kunna placera en 

CSR-”etikett” på det arbete och engagemang som redan existerar inom verksamheten, och 

sedan se ett tillfredställande CSR-paket framträda. Ur det perspektivet tillges vi insikten att 

tolkning och implementering av socialt ansvarstagande kan framväxa ur naturligt 

förekommande faktorer i en organisation, oberoende av teoretisk eller praktisk kunskap om 

begreppet CSR. 

6.2 Bidrag 
Vårt arbete byggdes kring studiet av en människorättsorganisation vars verksamhet kan anses 

centrerad kring frågor av CSR-karaktär. Generalisering av våra forskningsresultat kan därför 

ses som något problematisk. Den aktuella organisationen omgärdas av verksamhetsaspekter 

som inte kan uppfattas som allmängiltiga, exempelvis dess omfattande historik, naturligt 

förekommande sociala engagemang eller värdegrund. Faktorer som svårligen skulle kunna 

återskapas av en annan organisation eller företag. Trots detta har vi dock sett ett antal 

teoretiska samt praktiska områden där vår studie kan tänkas skänka utvidgad förståelse kring 
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CSR-implementering. Följande bidrag kan därför anses vara konkretiserade efter föregående 

diskussion. Trots avsnittsmässig uppdelning mellan teoretiskt samt praktiskt bidrag, anser vi 

att bidragen är någorlunda applicerbara i båda fälten. 

6.2.1 Teoretiskt bidrag    

Ett teoretiskt bidrag kring arbetet utgörs av den i vår mening breddade insikten kring 

identifierande samt initierande av informella förändringsagenter. Vi ser hur personer inom 

organisationer som besitter engagemang, social kompetens samt framförallt bred kunskap om 

organisationens härkomst och verksamhetskärna, med fördel bör aktiveras i arbetet kring att 

forma den egna kontexten i förhållande till det sociala ansvarstagandet. Personernas kunskap 

om organisationens varande kan underlätta intern tolkning och förmedling av vad konceptet 

betyder ur ett individuellt organisationsperspektiv. För att införliva begreppet CSR och 

implementera det enligt den egna kontexten utgår därför vår starkaste åsikt att organisationen 

i första hand vänder sig internt. Majoriteten av företag och organisationer söker förmodligen 

som första steg hjälp i form av extern konsultation vid implementering av CSR, exempelvis 

då betydelsen av den egna kontexten ska formeras. Vi menar dock att kunskapen samt den 

verktygsmässiga expertisen redan kan existera inom organisationens väggar. Frågan om CSR-

tolkning och förmedling bör inte behandlas som skild från organisationens medarbetare. De 

bör istället aktiveras i problematiken. I det avseendet vill vi påstå att spridningseffekten som 

kan skapas av informella förändringsagenter, via naturligt förekommande 

vardagskommunikation, kan visa sig vara mer effektiv än ett formellt delegerat ansvar för 

förändringsarbetet.     

Vidare finner vi indikationer på hur den egna kontexten i form av exempelvis 

verksamhetsmässig värdegrund kan utgöra substantiell verkan vid skapandet av ett kollektivt 

förhållningssätt/tolkning mot socialt ansvarstagande. Organisationer bör därmed rikta 

ansträngningar mot att kontinuerligt införliva och vidareutveckla det interna värderingsarbetet. 

Kring de ambitionerna betonar vi den avgörande betydelsen av social interaktion, där syftet 

bör utgå från delaktighet av samtliga medarbetare. Ledningen inom organisationen kan 

visserligen initiera arbetet, men den resulterande tolkningen bör vara framvuxen ur 

gemensamma processer där betydelsen av förändringsagenter bör understrykas. 

6.2.2 Praktiskt bidrag 

Våra resultat indikerar även att organisationer inte nödvändigtvis måste starta från grunden 

vid orientering mot CSR- implementering. En stor del av vad vi identifierar som drivande 
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faktorer inom den egna kontexten existerar förmodligen redan i många organisationer och 

företag. I det sammanhanget kan vårt arbete förhoppningsvis agera verktyg kring att identifiera 

samt medvetandegöra de interna drivkrafter som utgör kontextuell bas vid tolkning av socialt 

ansvarstagande. 

6.3 Begränsning och vidare forskning 
Mest framträdande begränsning gällande denna studie härstammar från vårt val av 

studieobjekt. Som tidigare nämnt uppvisar Erikshjälpen, ur dess position av 

människorättsorganisation, verksamhetskvaliteter som med största sannolikhet inte utgör 

replikerbara egenskaper i ett utökat företagsperspektiv. Med 70 års erfarenhet som 

hjälporganisation är det ingen underdrift att organisationen genomsyras av ett sedan länge 

instiftat socialt ansvarstagande. Ett förhållningsresonemang som tillåtits växa fram ur grunden 

och forma verksamhetens innersta syfte och framfart. Organisationens historiska utveckling, 

och framträdande verksamhetsgrundare, har på så vis skapat naturliga inspirationskällor ur 

vilka organisationens omfattande värdegrund framkommit. 

Ur samma källor har även verksamhetens organisationsklimat vuxit fram, vilket skapat 

intuitiva förutsättningar för tillkomsten av formella samt framförallt informella 

förändringsagenter. Dessa faktorer formar tillsammans en verksamhetsbild som ter sig något 

unik för Erikshjälpen som organisation, varför tillämpning av studiens indikationer rörande 

allmänna företag kan anses begränsad. 

Ur ovanstående resonemang identifierar vi därför ett behov kring framtida forskning att 

applicera våra insikter kring privata företag. Vi anser det spännande att studera hur våra 

framtagna reflektioner i sammanhanget av en människorättsorganisation skulle te sig i 

kontexten av ett privat företag, samt hur eventuell avsaknad av vida befäst värdegrund 

påverkar den aktuella tolkningen av CSR. 

Vidare vore det intressant att söka förståelse för hur organisationsklimatet påverkar 

framkomsten av informella förändringsagenter. I vårt arbete framträder Erikshjälpens något 

unika organisationsklimat som avgörande för medarbetarna att naturligt ikläda sig rollen som 

informell förändringsagent. Insikter kring samma fenomen gällande ”vanliga” företag är 

därför eftertraktade. 

Slutligen skulle vi föreslå framtida forskning att inriktas vidare mot den egna kontexten i 

tolkningssammanhanget. Vårt arbete indikerar Erikshjälpens omfattande värdegrund som 

styrande i arbetet mot ett gemensamt förhållningssätt kring socialt ansvarstagande, varigenom 
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den egna kontexten ges substans. Därför finner vi det spännande att undersöka de faktorer som 

under privat företagsflagg agerar mest framträdande vid utformningen av den egna 

kontexten.               
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 
Introduktion: Beskriv studien 

Handlar om hur man tolkar och vidare förmedlar arbetet med 

socialt ansvarstagande i den egna organisationskontexten. Hur 

översätts CSR så det passar den inramning man jobbar enligt: 

Influerande faktorer, värdegrunder, organisationsklimat och 

liknande som är specifika för organisationen.  

 

Presentera dig själv och dina arbetsuppgifter i organisationen 

 

Teman: 

 

Tolkning  Vad betyder CSR (socialt ansvarstagande) för er som 

organisation? 

  

 Påverkar era interna värderingar (organisationskontext) den 

tolkning ni gör av socialt ansvarstagande? 

 

 Är det ledningen som ansvarar för att beskriva vad socialt 

ansvarstagande innebär för organisationen?  

 

 Försöker ni översätta och bädda in begreppet socialt 

ansvarstagande i organisationen så medlemmarna kan bättre förstå 

det ur deras egen miljö? 

 

Förändringsagenter  Arbetar någon/några med att aktivt medvetandegöra arbetet med 

socialt ansvarstagande i organisationen? 

 

 Arbetar någon/några med att översätta och placera begreppet in i 

den egna organisationen? 

 

 Arbetar någon/några med att aktivt vidareförmedla er tolkning av 

socialt ansvarstagande till resterande organisationsmedlemmar? 

 

  

Implementering Vad resulterar tolkningen och arbetet med socialt ansvarstagande i 

för åtgärder som är specifika för er organisation? 

 

 Är åtgärderna utformade efter er interna tolkning av socialt 

ansvarstagande? 
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Bilaga 2 

                                  
 


