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Syfte: Företag har idag en skyldighet att verka för ett hållbart samhälle utifrån 

enskilda organisatoriska förutsättningar. Utifrån det har vi studerat hur små och 

medelstora företag i Gävleborg arbetar med socialt ansvarstagande utifrån 

förutsättningar de har. Studien är genomförd i syfte att utöka den befintliga 

forskningen för vad små och medelstora företag kan bidra med till socialt 

ansvarstagande.      

   
Syftet med studien är att skapa förståelse för hur små och medelstora företag arbetar 

med socialt ansvarstagande utifrån ett internt och externt organisatoriskt perspektiv. 

 

Metod: Vi har använt en kvalitativ forskningsmetod. För att samla in data har vi 

utfört semi-strukturerade intervjuer som sedan bearbetades i analysverktyget 

Nvivo. Empirimaterialet presenteras i ett enskilt kapitel.    

      
Analys & slutsats: Analysen i studien tyder på att arbetet med socialt 

ansvarstagande är viktigt oavsett vilken storlek, bransch eller ekonomisk möjlighet 

företaget har. Skillnader i resultatet uppstod mellan det interna och externa sociala 

ansvarstagandet då det externa upplevdes som svårare av intervjupersonerna.  

     
Förslag till fortsatt forskning: Vi föreslår att studien bör ligga till grund för 

forskning i större omfattning, förslagsvis med fler små och medelstora företag. 

Vidare forskning kan även genomföras med fler intervjupersoner samt i andra 

positioner än intervjupersonerna som deltagit denna studie vilket vi tror kan bidra 

till andra insikter.    

 

Uppsatsens bidrag: Det teoretiska bidraget utgör ett kvalitativt perspektiv i syfte 

att öka förståelsen för hur små och medelstora företag arbetar med socialt 

ansvarstagande. Det praktiska bidraget är en översikt på hur små och medelstora 

företag kan arbeta med socialt ansvarstagande utifrån organisatoriska 

förutsättningar.  

  
Nyckelord: Corporate Social Responsibility, socialt ansvarstagande, internt socialt 

ansvarstagande, extern socialt ansvarstagande, organisatoriskt perspektiv.   

 



 

 

ABSTRACT 

 

Title: How does small and medium sized enterprises work with social 

responsibility? – A qualitative study on enterprises in Gavleborg.   

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Frida Hellbom, Johanna Kjellström  

 

Supervisor: Daniella Fjellström, Kristina Mickelsson och Pär Vilhelmson 

 

Date: 2017 – January 

 

Aim: Today companies are required to work for a sustainable society based on 

individual organizational conditions. Based on that, we have studied how small and 

medium-sized enterprises in Gavleborg are working with social responsibility on 

the basis of the conditions they possess. The study was conducted in order to 

expand the existing research for what small and medium-sized enterprises can 

contribute to social responsibility.  

 

The purpose of the study is to create an understanding of how small and medium-

sized companies work with social responsibility from an internal and external 

organizational perspective.    

 

Method: We have used a qualitative research method. To collect data, we 

conducted semi-structured interviews and then processed them in the analysis tool 

Nvivo. The empirical material is presented in a private chapter. 

 

Analysis & Conclusions: The analysis of the study suggest that the work of social 

responsibility is important regardless of the size, industry and economic 

possibilities the company possesses. Differences in the results arose between the 

internal and external social responsibility as the external was perceived as more 

difficult in the interviews.    

 

Suggestions for future research: We suggest that the study should be the basis for 

research on a larger scale, preferably with more small and medium-sized 

enterprises. Further research may be conducted with more respondents and in other 

positions than those who were interviewed in this study, which we believe can 

contribute to other insights.    

 

Contribution of the thesis: The theoretical contribution represents a qualitative 

perspective to increase the understanding of how small and medium-sized 

companies work with social responsibility. The practical contribution is an 

overview of how small and medium-sized enterprises can work with social 

responsibility on the basis of organizational conditions.    

 

Key words: Corporate Social Responsibility, social responsibility, internal social 

responsibility, external social responsibility, organizational perspective. 
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1. Introduktion 

Kapitlet ger en introduktion om vad uppsatsen kommer att behandla genom en problematisering och 

en förklaring till det gap vi menar finns inom tidigare forskning. Kapitlet mynnar ut i studiens syfte, 

frågeställningar samt vilken avgränsning uppsatsen har. 

 

1.1 Problemformulering 

Det ansvar företag har, gentemot samhället och den egna organisationen, begränsas av organisatoriska 

förutsättningar (Mühle, 2011). Företag ska utifrån enskilda förutsättningar arbeta och stå bakom 

mänskliga rättigheter och grundläggande miljöstandarder (Svenskt näringsliv, 2013). Utifrån de 

grunderna ska företag arbeta med Corporate Social Responsibility (CSR) samt formulera specifika 

policyer inom området. Enligt Moratis och Cochius (2011) innebär CSR att företag tar ansvar för vad 

deras organisationer bidrar med vilket kan ge både positiva och negativa konsekvenser. I kombination 

med ansvaret ska företag vilja uppnå miljömässigt-, ekonomiskt- och socialt ansvarstagande (Moratis 

& Cochius, 2011). Policyer avseende miljömässigt ansvarstagande är utformade i merparten av 

världens företag men Moratis och Cochius (2011) menar att det finns få företag som utifrån en tydlig 

policy arbetar för att öka det sociala ansvarstagandet. 

 

Cavaco och Crifo (2014) förklarar att socialt ansvarstagande innebär ett arbete med samhällets sociala 

aspekter med fokus på att främja medborgares hälsa och välbefinnande. Forskning visar att kraven 

för socialt ansvarstagande har ökat och samhället förväntar sig att företagen, utifrån organisatoriska 

förutsättningar, gör sitt yttersta för att ta ansvar för deras handlingar (Sarkar och Searcy, 2016). Därför 

är socialt ansvarstagande inte bara viktigt för samhället utan även för det enskilda företaget eller 

organisationen (Hur, Kim & Woo, 2014). Däremot menar Ambler och Barrow (1996) att det sociala 

ansvarstagandet riskerar att bli svårt att genomföra utan tydliga riktlinjer. Vidare menar Grankvist 

(2009) att arbetet med socialt ansvarstagande kan separeras till två delar, internt och externt socialt 

ansvarstagande, för att enklare se hur arbetet ska utformas. 

 

Internt socialt ansvarstagande är de åsikter och värderingar arbetsgivaren vill förmedla till anställda 

(Grankvist, 2009). Internt socialt ansvarstagande är ett hjälpmedel för att främja sociala faktorer inom 

organisationen som till exempel gemenskap, trygghet och en trivsam arbetsmiljö (Grankvist, 2009; 

Searcy, Dixon & Neumann, 2016). Ritz och Waldner (2011) lyfter i deras empiriska studie att internt 

socialt ansvar prioriteras högt hos arbetstagare och är en viktig del för valet av arbetsgivare. Szczuka 

(2015) menar att internt socialt ansvarstagande kan bidra till långsiktiga och förtroendeingivande 

relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare samt personlig tillväxt hos anställda. Vidare visar 
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tidigare forskning att internt socialt ansvarstagande ofta uppfattas som immateriellt och byggt på 

känslor, vilket gör det svårt för verksamheter att se sådant arbete som vinstgivande (Moratis & 

Cochius, 2011; Armstrong & Green, 2013). 

 

Externt socialt ansvarstagande är arbetet ett företag gör i förhållande till samhället (Hawn & Ioannou, 

2016). Enligt författarna hjälper externt socialt ansvarstagande företag att främja sociala faktorer 

utanför organisationen, till exempel mångfald, hjälpa arbetslösa in på arbetsmarknaden och skapa en 

bra relation till samhället. Freeman (1999) förklarar att externt socialt ansvarstagande även skapar 

konkurrensfördelar. Backhaus och Tikoo (2004) menar att det externa sociala ansvarstagandet ska 

vara en tjänst för samhället och att företag ska se det arbetet som en självklarhet i verksamheten. 

Vidare påvisar tidigare forskning att externt socialt ansvarstagande är kostsamt för företag och att 

organisationer saknar kunskap för att det ska bidra till ekonomiska möjligheter (Hawn & Ioannou, 

2016; Tanwar & Prasad, 2016). 

 

Tidigare forskning pekar på att anställda idag inte vill arbeta inom en organisation där medarbetare, 

kunder och resurser överutnyttjas utan anställda arbetar hellre på företag som arbetar för hållbar 

framtid och tar tillvara på mänskliga resurser (Ritz & Waldner, 2011). Socialt ansvarstagande, både 

internt och externt, är lika viktigt oavsett i vilken bransch företag verkar då det möjliggör att arbeta 

för ett långsiktigt perspektiv (Czarczyriska, 2015). Ritz och Waldner (2011) menar att tidigare 

forskning inom området har gjorts i för stor omfattning och därför är det aktuellt att avgränsa 

forskningen till ett mindre område, till exempel lokal nivå. Den här studien undersöker hur små och 

medelstora företag i Gävleborgs län arbetar med socialt ansvarstagande. Studien vänder sig till de 

företag som genom Gävle kommuns arbete med CSR har visat ett intresse för socialt ansvarstagande. 

Efter att Gävle kommun 2013, tillsammans med det lokala näringslivet, bildade plattformen ”Hållbart 

Näringsliv Gävle” har kommunens hållbarhetsarbete utvecklats (Gävle kommun, 2016).  

 

Arbetet med socialt ansvarstagande skiljer sig utifrån hur stort företaget är (Russo & Tencati, 2009; 

Moura-Leite, Padgett & Galan, 2012). Russo och Tencati (2009) anser att stora företag överlag har 

en mer utförlig och specifik strategi för socialt ansvarstagande medan strategier för små och 

medelstora företag saknas. Små och medelstora företag har svårigheter att skapa konkreta förslag och 

riktlinjer för arbetet kring socialt ansvarstagande (Torugsa, O´Donohue & Hecker, 2013). Problem 

som kan förekomma i samband med svårigheterna är att företag saknar förmågan att agera på det sätt 

som situationen kräver. Vidare menar Russo och Tencati (2009) att stora företag har större 

möjligheter att arbeta med socialt ansvarstagande utifrån ekonomiska förutsättningar. Även om 

betydande del av tidigare forskning tydligt diskuterar att små och medelstora företags arbete med 
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socialt ansvarstagande påverkas av företagets organisatoriska förutsättningar (Russo & Tencati, 2009; 

Ambler & Barrow, 1996), har få studier koncentrerat sig på att specificera vilka hinder och 

utmaningar som finns. För att fylla gapet undersöker vi hur små och medelstora företag arbetar med 

internt och externt socialt ansvarstagande för att identifiera olika möjligheter och hinder.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur små och medelstora företag arbetar med internt och 

externt socialt ansvarstagande utifrån ett organisatoriska förutsättningar. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

 Hur arbetar små och medelstora företag (SME) i Gävleborg med internt respektive externt 

socialt ansvarstagande?   

 Hur påverkar företags organisatoriska förutsättningar arbetet med socialt ansvarstagande? 

 Vilka möjligheter och hinder kan finnas för små och medelstora företag (SME) i Gävleborg i 

arbetet med socialt ansvarstagande?  

 

1.4 Avgränsning 

Studien utgår från ett organisatoriskt perspektiv för att fördjupa kunskapen om problematiken inom 

organisationer och för att tydliggöra studiens avsikt för läsaren. Studien baseras på lokal nivå vilket 

innebär att urvalet av intervjupersoner är begränsat utifrån att personerna ska arbeta på ett företag i 

Gävleborgs län. Vidare avser studien att studera företags arbete med socialt ansvarstagande, vilket 

medförde att vi valt företag som tidigare visat intresse för hållbarhetsarbete. 

 

Enligt Inyang (2013) grundas tidigare forskning främst på hur stora företag kan bedriva arbetet med 

socialt ansvarstagande därför har vi valt att avgränsa studien till små och medelstora företag (SME). 

Europakommissionens (2016) definition för små och medelstora företag lyder:  

 Småföretag har mellan 10 till 49 anställda och ska ha en årlig omsättning som understiger 10 

miljoner euro alternativt en balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro.  

 Medelstora företag har färre än 250 anställda och ska ha en årlig omsättning som understiger 

50 miljoner euro alternativt en balansomslutning som understiger 43 miljoner euro. 
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2. Litteraturgenomgång 

Kapitlet presenterar befintlig forskning och teori som finns inom forskningsområdet. 

Litteraturgenomgången är uppdelad i olika områden och syftar till att skapa förståelse för 

forskningens syn på begrepp och tidigare resultat.     

 

2.1 Corporate Social Responsibility 

“I grund och botten handlar Corporate Social Responsibility, CSR, om företagens frivilliga 

samhällsansvar, uppdelat i tre områden: ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande 

och socialt ansvarstagande.” 

(Grankvist, 2009, s. 17.) 

 

CSR är inte ett nytt begrepp men är idag uppmärksammat, vilket har medfört att flera företag aktivt 

vill arbeta med det (Moratis & Cochius, 2011; Wan-Jan, 2006). Begreppet CSR översätts och likställs 

ofta med hållbarhet i företagsvärlden (Svenskt näringsliv, 2013). Förenta Nationerna (FN) har 

utarbetat 17 globala mål för länder att arbeta utifrån i syfte för hållbar utveckling (FN, 2016). Målen 

innebär bland annat utrotad fattigdom, bekämpning av klimatförändringarna samt bevaring av de 

marina resurserna men också mål som jämställdhet och mångfald (Globalamalen, 2015). Samhället 

efterfrågar idag mer fokus på hållbarhet och att företag ska visa ett ansvar för samhället utifrån 

ekonomiskt, miljömässigt samt socialt ansvarstagande (Lin-Hi, Blumberg och Hörisch, 2014). Det 

krävs att de tre ansvaren samspelar med varandra för att maximera företags nytta av CSR (Wood, 

1991). Enligt Stubbs och Schapper (2011) innebär ett ekonomiskt ansvarstagande hur företag tar 

ansvar för att ekonomin på lång sikt ska bedrivas lönsamt. Sarkar och Searcy (2016) förklarar det 

ekonomiska ansvarstagandet som ett verktyg i hållbarhetsarbetet vilket inte får ske på bekostnad av 

de andra ansvaren. 

 

Sprinkle och Maines (2010) förklarar miljömässigt ansvarstagande som företags ansvar att förmedla 

ett hållbart arbete med naturens resurser och miljöpåverkan. Miljömässigt ansvar kan till exempel 

behandla hur företag arbetar för att motverka föroreningar, klimatförändringar samt slöseri av icke 

förnybara resurser (Kolk, 2016). Miljömässigt ansvarstagande är den dimension av CSR som flest 

företag idag har tydliga riktlinjer och arbetar framgångsrikt med (Stubbs & Schapper, 2011). 

Grankvist (2009) förklarar det sociala ansvarstagandet som företags ansvar gentemot samhället och 

den egna organisationen. Vidare teori om det sociala ansvarstagandet kommer i nästa kapitel. 

CSR har enligt Carroll och Shabana (2010) varit ifrågasatt då flera forskare menar att begreppet leder 

till konsekvenser för organisationers lönsamhet. Författarna menar dock att det inte stämmer eftersom 
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att om ett företag vill verka i framtiden och säkerställa långsiktig lönsamhet måste företag vidta 

åtgärder för en hälsosam arbetsmiljö. Företag kan utifrån kompetens och kapital bidra till ett hållbart 

samhälle (Carroll & Shabana, 2010). Det är mer lönsamt att arbeta i ett förebyggande syfte, genom 

att planera, och möta sociala problem istället för att agera när problemen redan dykt upp (Carroll & 

Shabana, 2010). 

 

2.2 Socialt ansvarstagande 

“Socialt ansvarstagande handlar om att driva sin verksamhet på ett sätt som kännetecknar en god 

samhällsmedborgare, med hänsyn till andra medborgares hälsa och välbefinnande, oavsett om de 

är anställd, jobbar hos underleverantörer, är affärspartners eller konsumenter.” 

(Grankvist, 2009, s. 17.) 

 

Grafström, Göthberg och Windell (2008) menar att grunden för socialt ansvarstagande är att företag 

ska verka för ett hållbart samhälle ur ett långsiktigt perspektiv. Utöver det anser författarna dock att 

begreppet är svårdefinierat vilket leder till att individuella definitioner skapas. Även Carroll (1979) 

menar att det är upp till företagen att identifiera de sociala delarna individuellt då de skiljer sig 

markant beroende på bransch samt företagets storlek.   

 

Företag som arbetar med socialt ansvarstagande har som mål att leva upp till vad samhället förväntar 

sig (Carroll, 1979). Leva upp till samhällets förväntningar innebär inte teoretiskt agerande utan 

individuella mänskliga handlingar som kontinuerligt tar välgrundade, stora som små, beslut utifrån 

samhällets bästa (Carroll, 1979). Mänskliga handlingar, menar författaren, ska spegla ett ansvar för 

organisationens påverkan på samhället. Carroll och Shabana (2010) menar att handlingarna ska skapa 

en grund för arbetet med kunder, leverantörer samt andra aktörer. När socialt ansvarstagande inte var 

lika aktuellt som det varit de senaste årtiondena var det lättare för företag att undvika ansvar och 

uppgifter som företag hade skyldighet till (Carroll & Shabana, 2010). Företag är skyldiga att reda ut 

och ta ansvar för sociala problem som de kan ha skapat och som ligger i deras intresse (Carroll & 

Shabana, 2010). 

 

Ett effektivt arbete med socialt ansvarstagande har potential att skapa konkurrensfördelar för företag 

(Dyhre & Parment, 2013). Socialt ansvarstagande kan öka företags attraktivitet och leda till en bred, 

talangfull personalgrupp att välja från (Backhaus & Tikoo, 2004). Möjligheten med en talangfull 

personalgrupp menar Backhaus och Tikoo (2004) är att arbetet med socialt ansvarstagande kan bli 

mer effektivt. Författarna menar att talangen kan knytas direkt till ett specifikt socialt ansvar och 

därmed bli värdefullt för en organisation. Grankvist (2009) förklarar att företag måste förstå vilken 
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kompetens och vilka behov företaget och anställda har. I dagens samhälle är konkurrensen om dem 

bästa talangerna hård och Dyhre och Parment (2013) menar att socialt ansvarstagande hjälper företag 

att skilja sig från konkurrenterna på en välbesökt marknad. 

 

Eftersom konkurrensen idag är hård tar många företag hjälp av ett effektivt socialt ansvarstagande för 

att presentera företaget som en bra arbetsgivare med en bra arbetsmiljö (Moratis & Cochius, 2011). 

Enligt Cavaco och Crifo (2014) har internt socialt ansvarstagande varit ett nyckelbegrepp de senaste 

årtionden, då vikten av personalvård och en bra arbetsmiljö ökat. I huvudsak är det anställdas behov 

som genom en transparent och öppen form av kommunikation ska tillfredsställas (Cavaco & Crifo, 

2014; Seele & Lock, 2015). Enligt Cavaco och Crifo (2014) är det därför viktigt för arbetsgivare och 

anställda att öppet diskutera organisationens mål och värderingar. Diskussion skapar möjligheter för 

organisationer att dela åsikter och perspektiv på hur en bra arbetsmiljö och kommunikation uppnås 

(Cavaco & Crifo, 2014). Grankvist (2009) förklarar att socialt ansvarstagande kan hjälpa till att 

attrahera och behålla personal samt allmänt påverka marknadens uppfattning av ett företag. Enligt 

Moratis och Cochius (2011) utgörs en bra arbetsmiljö av anställdas engagemang i arbetet, såsom 

relationen med medarbetare och arbetsledare, företagskulturen och utrymmet för personlig 

utveckling. Sarkar och Searcy (2016) skriver att företag förväntas skapa en bra arbetsmiljö, ge 

anställda respekt och kompetensutveckling samt motivera till ökad prestation. 

 

Socialt ansvarstagande kan genom ökat engagemang från arbetsgivare skapa en motivation och bidra 

till engagemang från medarbetarna (Hein, 2012; Hur, Moon och Ko, 2016). Ökat engagemang från 

arbetsgivaren leder också till en ökad produktivitet och minskar andelen uppsägningar (Dyhre & 

Parment, 2013). Arbetsgivarens engagemang hjälper till att bygga anställdas lojalitet och minskar 

risken att förlora talanger till konkurrenter och därmed undvika ekonomiska konsekvenser av att 

behöva söka nya medarbetare (Dyhre & Parment, 2013). Socialt ansvarstagande är en viktig del för 

relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare (Aggerholm, Andersen och Thomsen, 2011). 

Författarna lyfter fram engagemang från arbetsgivaren och för organisationen som en viktig grund 

för relationen. Dyhre och Parment (2013) anser att det i sin tur bidrar till att kompetens och kunskap 

behålls i företaget vilket kan leda till ekonomiska möjligheter.   

 

Grafström et al. (2008) menar att företags sociala ansvarstagande kan öka vinsten och chefer överlag 

anser att det kan förbättra lönsamheten. Författarna menar att socialt ansvarstagande kan främja 

respekt för företag på marknaden som kan leda till ökad försäljning, ökad lojalitet hos anställda och 

locka talangfull personal till företaget. Grafström et al. (2008) anser att det sociala ansvarstagandet 

dessutom kan sänka kostnaderna samt förbättra effektiviteten inom organisationen. Grankvist (2009) 
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menar att företag kan använda interaktioner med samhället och problem till att skapa nya 

affärsmöjligheter och generera mer lönsamhet. Författaren lyfter även att tidigare forskning kring 

förhållandet mellan lönsamhet och socialt ansvar fortfarande är ofullständiga och otydliga. Flertalet 

forskare menar att det finns ett positivt samband mellan lönsamhet och socialt ansvarstagande, medan 

andra påstår raka motsatsen (Grafström et al. 2008). 

 

Enligt Grankvist (2009) kan socialt ansvarstagande vara en nyckelaktivitet för företag då det bidrar 

till både interna samt externa faktorer. Interna faktorer behandlar vad som sker inom företaget i 

relation till anställda, chefer samt ägare (Hawn & Ioannou, 2016). Externa faktorer behandlar 

företagets relation till samhället, till exempel regeringen, kunder och leverantörer (Hawn & Ioannou, 

2016). Harrison och Freeman (1999) förklarar att det interna och externa sociala ansvarstagandet ska 

behandlas utifrån ett intressentperspektiv. Författarna förklarar att perspektivet underlättar för företag 

i arbetet med att förena affärer med socialt ansvarstagande samt att företagen behöver ge tillbaka till 

intressenterna. 

 
Figur 1 - Överblick socialt ansvarstagande, egen illustration 
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2.3 Internt socialt ansvarstagande  

Internt socialt ansvarstagandet handlar om att arbeta, på flera sätt, för att personalen ska prestera 

och må bra både på och utanför arbetsplatsen. 

(Grankvist, 2009) 

 

2.3.1 Definition 

Internt socialt ansvarstagande är en ram uppbyggd kring förhållandet mellan organisationen och deras 

anställda (DuBois Gelb & Rangarajan, 2014). Det är ett löfte organisationen ger till anställda som 

talar till hela personalen, från VD till senast anställd, liksom till arbetssökande som närmar sig 

företaget för första gången (DuBois Gelb & Rangarajan, 2014). Det interna sociala ansvaret handlar 

om att företag tar hand om anställda och ser till att de mår bra (Grankvist, 2009). Författaren menar 

att ansvaret inte bara ska behandla arbetslivet utan för att det ska bli effektivt behöver arbetsgivaren 

också se till att anställda har balans i privatlivet. 

 

Flertalet företag arbetar aktivt med värdegrunder för att vägleda arbetet med socialt ansvar 

(Grankvist, 2009). En värdegrund är samlade mål och värderingar som företag arbetar från och ger 

förutsättningar att alla anställda agerar likadant gentemot varandra. Värdegrunden hjälper till att 

förebygga trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen (Grankvist, 2009). Dyhre och Parment 

(2013) förklarar att anställda blir stolta över att arbeta på ett företag som aktivt tar ställning för 

anställda, vilket är den huvudsakliga avsikten med internt socialt ansvarstagande. 

 

2.3.2 Fokusområden i arbetet med internt socialt ansvarstagande 

Enligt Grankvist (2009) handlar internt socialt ansvarstagande till stor del om att företag ska ha 

tillfredsställda medarbetare och grundidén för att uppnå det är en trivsam företagskultur. DuBois Gelb 

och Rangarajan (2014) menar att internt socialt ansvarstagande måste stödjas av företagskulturen för 

då kan en positiv och tydlig bild av företaget spridas genom hela organisationen. Trots att det, enligt 

Grankvist (2009), är en självklarhet för många organisationer att anställda ska vara tillfredsställda 

finns det fortfarande arbetsplatser där det inte är så. Författaren menar att anställda som är 

tillfredsställda presterar bättre än vad människor som vantrivs gör (Grankvist, 2009). En del av 

tillfredsställda medarbetare kan vara att vid behov erbjuda anställda hjälp utanför arbetet, vilket kan 

innebära alltifrån ekonomisk rådgivning till samtal med terapeuter (Grankvist, 2009). En annan del 

av företags interna ansvarstagande är att skapa trygghet på arbetsplatsen, trygghet kan särskilt vara 

aktuellt där anställda utsätts för risker utanför det normala, till exempel höga höjder och sprängningar 

(Grankvist, 2009). 
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En arbetsplats med tillfredsställda medarbetare bidrar till högre självförtroende och engagemang hos 

anställda vilket är en avgörande faktor för ett väl utfört arbete (Hameed, Riaz, Arain & Farooq, 2016). 

En utgångspunkt för ökat engagemang hos anställda är enligt Chhabra och Sharma (2014) att 

värderingar, personlighet och beteende är en central del i hela organisationen. I ett långsiktigt 

perspektiv kan nöjda medarbetare leda till färre sjukskrivningar eftersom företaget har sett till 

anställdas hälsa och välmående genom förebyggande arbete som till exempel fysisk träning 

(Grankvist, 2009). Dyhre och Parment (2014) menar att medarbetarnas tillfredsställelse påverkas av 

arbetsgivarens engagemang och förmåga att påverka anställda, till exempel genom motivation. 

Kanfer och Chen (2015) definierar motivation som den drivande kraft en person har för att skapa 

någonting. Författarna menar att brist på motivation är ett stort problem inom dagens företagsvärld. 

Genom motivation menar DuBois Gelb och Rangarajan (2014) att arbetsgivaren ska engagera 

anställda till att vara innovativa och kreativa för att skapa förnyelse och förbättringar inom 

organisationen. 

 

Hawn och Ioannou (2016) menar att arbetsgivaren genom internt socialt ansvar kan påverka 

anställdas tillfredsställelse av en anställning genom till exempel utbildning, stödnätverk samt 

karriärsutveckling. Byrne (2001) menar att kompetensförsörjning ger anställda en möjlighet att 

genom bland annat utbildningar eller kurser utvecklas i sin arbetsroll. Vidare menar tidigare forskning 

att kompetensförsörjning är ett hjälpmedel som kan hjälpa organisationer och företag att bli unika 

och utveckla sin affärsstrategi (Langan, 2000; Drejer, 2001; Zangiski, Pinheiro de Lima & Gouvea 

da Costa, 2013). Genom att använda kompetensförsörjning som strategi för organisationen kan 

arbetsgivaren enligt Drejer (2001) lättare skilja sig från konkurrenter. Författaren menar att 

kompetensutveckling blivit en viktig del i det vardagliga arbetet med att behålla anställda och 

attrahera nya medarbetare. 

 

Tengblad och Hällsten (2000) visar att arbetet med kompetensförsörjning kan utgöra en långsiktig 

konkurrensfördel och öka organisationers framgång. Författarna menar att problem som kan 

förekomma är att det strategiska arbetet med kompetensförsörjning behöver ske i enlighet med 

verksamheten för att på så sätt gynna utvecklingen av både personal och verksamhet. Zangiski et al. 

(2013) anser att en effektiv organisation uppstår vid en total förening mellan verksamhetens alla delar 

medan Tengblad och Hällsten (2000) lyfter fram att det är viktigare att se anställda som en egen 

komponent för att uppnå framgång. Företag som aktivt arbetar för anställdas tillfredsställelse 

resulterar i potentiell företagskraft och företag kan nå sin maximala kapacitet (Kanfer & Chen, 2015). 

 



 

10 

 

Den generella bilden av internt socialt ansvarstagande är att företag upplever det som ett proaktivt 

arbete samtidigt som det bidrar till organisationens lönsamhet (Hawn & Ioannou, 2016). Engagerade 

och tillfredsställda medarbetare kan även vara en bidragande faktor till lönsamhet men för det krävs 

god kunskap hos ledningen (Chatjuthamard, Jiraporn, Tong och Singh, 2016). Genom att företaget 

investerar i anställda när de arbetar med internt socialt ansvarstagande upplever organisationen att de 

får något i gengäld vilket gör att företag föredrar att arbeta med internt socialt ansvar (Hawn & 

Ioannou, 2016). Dyhre och Parment (2013) menar att internt socialt ansvarstagande därmed bidrar till 

främjandet av organisationens namn på arbetsmarknaden. 

 

2.4 Externt socialt ansvarstagande  

Externt socialt ansvarstagande innebär hur företag verkar ur ett hållbart perspektiv i relation till 

samhället i syfte att främja etik samt vara konkurrenskraftiga  

(Harrison & Freeman, 1999).  

 

2.4.1 Definition 

Externt socialt ansvar innebär hur företag agerar i relation till samhället samt konflikter som kan 

uppstå i samhället (Harrison & Freeman, 1999). Det centrala i arbetet är att företag arbetar utifrån 

den individuella förmågan och bidrar med vad verksamheten är anpassad för, beroende på företags 

resurser och var de är verksamma, kan de bidra på olika sätt (Freeman, 1999). Företag som agerar på 

en global marknad behöver se till förhållanden i andra länder. Att säkerställa att leverantörer och 

underleverantörer arbetar på ett etiskt sätt som går i linje med företagets egna värdegrund är en viktig 

del av det externa sociala ansvaret (Hawn & Ioannou, 2016). 

 

Även företag som inte är verksamma på en global marknad behöver lokalt se över förhållandet till 

leverantörer och samhället (Grafstöm et al. 2008). Författarna menar att ett lokalt externt socialt 

ansvar betyder att företag engagerar sig i närmiljön. Genom volontärarbete, donationer eller hjälpa 

arbetslösa in på arbetsmarknaden är olika sätt att arbeta med externt socialt ansvarstagande 

(Grankvist, 2009). 

 

2.4.2 Fokusområden i arbetet med externt socialt ansvarstagande 

Harrison och Freeman (1999) förklarar att företag bör vara noga med hur företaget uppfattas av 

omgivningen, från hur företaget rör sig på marknaden till hur de tror att det skulle vara att arbeta på 

företaget. Författarna menar att företag effektivt ska kommunicera företagets värderingar, 

personligheter och kulturer för att uppnå önskade uppfattningar. Företagets relation till samhället 

bidrar till en positiv relation mellan potentiella medarbetare och organisationen (DuBois Gelb & 
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Rangarajan, 2014). Enligt Chhabra och Sharma (2014) bidrar en kommunikation till samhället att 

företag kan förmedla en sann, trovärdig, relevant och tydlig bild av företaget. Köllen (2015) menar 

att externt socialt ansvarstagande ofta sprids genom mun till mun, sociala medier samt annan 

publicitet vilket är bra för att skapa ett gott rykte om företaget och ökar arbetsgivarens attraktivitet. 

 

FN lyfter mångfald och jämlikhet som en viktig del för att skapa rättvisa inom samt mellan länder. 

Det är stater som innehar huvudansvaret för att skapa jämlikhet, en jämlik stat bygger på allas lika 

rättigheter oberoende kön, religion, etnicitet och trosuppfattning (Globalamalen, 2015). Grankvist 

(2009) menar att mångfald även är en viktig byggsten för att sprida rätt budskap till bland annat 

kunder och underleverantörer. Vidare förklarar författaren att företag med en bred mångfald kan bidra 

med en större förståelse för kunder och därmed skapa konkurrensfördelar på marknaden. Mångfald 

bidrar till en rättvis fördelning av resurser samt ekonomiskt och politiskt inflytande i samhället 

(Globalamalen, 2015). Medarbetarna ska spegla kunderna för att få kunderna att se sig själva i 

medarbetarna samt kunna förstå hur människor utanför organisationen ser på företaget (Hameed et 

al. 2016). Även Hawn och Ioannou (2016) och Freeman (1999) skriver att om medarbetarna speglar 

kunderna kan det leda till konkurrensfördelar då det kan ses som en extra tillgång för företaget. 

 

FN:s jämställdhetsmål innebär att alla människor ska ha samma förutsättningar, rättigheter samt 

villkor för att själva utforma sina liv och bidra till samhällets utveckling (Globalamalen, 2015). Ett 

fokusområde inom externt socialt ansvarstagande är, för att uppnå jämställdhet, att hjälpa arbetslösa 

in på arbetsmarknaden då det finns människor som av olika anledningar inte har ett arbete (Grankvist, 

2009). Ett tillvägagångssätt är enligt Grankvist (2009) kontinuerligt arbete med praktikplatser för att 

ge personer en start i arbetslivet och erfarenheter att bygga vidare på. För att bidra till samhället kan 

företag även arbeta med före detta kriminella, det har visats att en anställning är en bidragande faktor 

till att inte begå fler brott (Granqvist, 2009). Enligt författaren passar dock arbetet bättre inom 

branscher som annars kan ha svårt att attrahera och rekrytera nya människor, till exempel inom 

industri och produktion. FN menar att jämställdhet är ett viktigt mål som kräver att kvinnor och flickor 

har samma maktposition i samhället som pojkar och män för att jämställdhet ska uppnås 

(Globalamalen, 2015). 

 

Donationer är ytterligare ett fokusområde som kan bidra till reducering av samhällsproblem företag 

möter (Granqvist, 2009). En donation förknippas ofta med pengar men det kan även innebära att 

företag ger av resurser i form av kunskap, tjänster samt produkter. För att arbetet med donationer ska 

kunna anses vara en del av det externa sociala ansvarstagandet krävs det att företaget får något i 

gengäld, till exempel ny kunskap för anställda (Grankvist, 2009).  
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Enligt Hawn och Ioannou (2016) är det många företag som anser att externt socialt ansvarstagande är 

en risk för organisationer att arbeta med och att det i många fall endast resulterar i kostnader för 

företaget. Författarna menar att företag, utifrån att de är vinstdrivande, vill få konkreta resultat tillbaka 

och inte bara göra en tjänst för samhället. Den allmänna bilden av externt socialt ansvarstagande är 

att det är mer kostsamt för företaget än vad företaget får i gengäld (Hawn & Ioannou, 2016). En 

kostsam syn på externt socialt ansvarstagande kräver ett tydligt ledarskap som förmedlar och förvaltar 

arbetet (Harrison & Freeman, 1999; Szczepańska-Woszczyna, 2015). Enligt Harrison och Freeman 

(1999) behöver företag besitta kunskap och kunna balansera den kostsamma synen genom externt 

socialt ansvar för att nå nya affärsmöjligheter och innovativa sätt att leda företaget på. 

  

2.5 Sammanfattning 

Ett arbete med socialt ansvarstagande är viktigt för företag som vill verka i ett långsiktigt perspektiv 

och bidra med samhällsnytta (Granqvist, 2009). Det sociala ansvarstagandet kännetecknas enligt 

Carroll (1979) av mänskliga handlingar. Även att stödja och utveckla en talangfull personalgrupp är 

enligt Backhous och Tikoo (2004) ett ansett kännetecken av socialt ansvar. Moratis och Cochius 

(2011) menar att arbetet med en god arbetsmiljö skapar bra förutsättningar för befintliga och framtida 

anställda. Arbetsgivarens förmåga att vara engagerad och engagera anställda är en viktig för 

företagets arbete med socialt ansvarstagande (Dyhre & Parment, 2013). Enligt Grafström et al. (2010) 

kännetecknas även det sociala ansvarstagandet av de dubbla åsikterna kring arbetets ekonomiska 

möjligheter. För att företag ska uppnå socialt ansvarstagande är det viktigt att fokusera på att internt- 

och externt socialt ansvarstagande stämmer överens med varandra samt speglar verkligheten 

(Backhaus & Tikoo, 2004).  

 

Internt socialt ansvarstagande fokuserar ofta på motivation och att motivera de anställda (Hameed et 

al., 2016). Även att främja talanger som genom kompetensförsörjning bidrar till företags ökade 

konkurrensfördel (Drejer, 2001). Enligt Grankvist (2009) måste företag fokusera på trygghet och 

tillfredställelse i arbetet med internt socialt ansvar. Vilket även Moratis och Cochius (2011) lyfter då 

de menar att en god företagskultur kan skapa goda förutsättningar internt i företaget. Även de 

anställdas lojalitet är enligt Dyhre och Parment (2013) ett viktigt fokus i arbetet med internt socialt 

ansvarstagande.  

 

Externt socialt ansvarstagande fokuserar ofta på företagets identitet samt vilka associationer 

omgivningen har med företaget (Kanfer & Chen, 2015). Även arbetet med företagsattraktivitet är, 
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Figur 2- Teoretisk verktygslåda, egen illustration 

enligt Hameed et al. (2016), betydande för företagets framgång. Köllen (2015) menar att ett fokus i 

arbetet med externt socialt ansvar kan vara mångfald inom företaget, som i sin tur bidrar till ökade 

konkurrensfördelar. Enligt Harrison och Freeman (1999) fokuserar ett externt socialt ansvarstagande 

på att skapa en god relation till samhället. Även donationer är enligt Grafström et al. (2010) ett viktigt 

fokus i arbetet.  

 

Tidigare forskning har skapat en god grund med definitioner för begreppen socialt ansvarstagande 

samt de delar begreppet kan brytas ned i (Carroll, 1979; Cavaco & Crifo, 2014; Grankvist, 2009). 

Forskningen lyfter olika kännetecken och fokus i arbetet med socialt ansvar. Men det saknas tydlig 

forskning som behandlar hur små och medelstora företag konkret kan arbeta med socialt 

ansvarstagande och hur arbetet påverkas av företags organisatoriska förutsättningar. 

 

2.6 Teoretisk verktygslåda  

För att tydligare se kopplingen mellan kännetecken inom socialt ansvarstagande och olika 

fokusområden som finns i arbetet med internt och externt socialt ansvarstagande har en teoretisk 

verktygslåda utformats. Utifrån verktygslådan behandlas litteraturgenomgången mest betydande 

teorier. 
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3. Metod  

Kapitlet presenterar hur vi gått tillväga vid genomförandet av uppsatsen. Vi förklarar vilken design 

och metod vi använt och redogör för hur information samlats in. Kapitlet mynnar ut i en kritisk 

granskning av metoden för att med hjälp av kvalitetskriterier säkerställa uppsatsen.    

 

3.1 Kvalitativ studie  

Eftersom studien hade avsikten att skapa förståelse för hur organisatoriska förutsättningar påverkade 

arbetet med socialt ansvarstagande valde vi en tolkande kvalitativ forskningsmetod. Vidare ansåg vi 

att kvalitativ forskningsmetod var lämplig då Bryman och Bell (2013) beskriver att med hjälp av en 

kvalitativ studie ökas förståelsen och medvetenheten om ämnet. Vi valde att använda intervjuer då vi 

ansåg att kvalitativa intervjuer skulle bidra med djupare tankegångar och diskussioner hos 

intervjupersonerna. Eftersom Ahrne och Svensson (1993) förklarar att intervjuer är en av de mest 

framgångsrika och använda former av kvalitativ metod ansåg vi att den hjälpte oss att skapa en ökad 

förståelse. Med hjälp av en kvalitativ intervjumetod skapade vi en förståelse för hur små och 

medelstora företag arbetar med socialt ansvarstagande. 

 

Vi ansåg att en kvalitativ metod dessutom bidrar med en ny infallsvinkel och ett nytt synsätt på arbetet 

med socialt ansvarstagande i näringslivet. Eftersom tidigare forskning gjorts på stora företag, i större 

städer och dessutom oftast med kvantitativ grund (Russo & Tencati, 2009; Ritz & Waldner, 2011). 

Därför valde vi en mindre stad samt små och medelstora företag, då vi ansåg att det skulle bidra 

ytterligare till forskningen och utöka perspektivet för framtida undersökningar. 

 

3.1.1 Forskningsansats 

Studien utgår från en induktiv ansats som enligt Fejes och Thornberg (2015) innebär att det empiriska 

materialet samlades in utifrån hur verkligheten ser ut för att sedan jämföra materialet med tidigare 

teorier. Vi ansåg att det stämde överens med tillvägagångssättet i studien. Vidare förklarar Johnston 

(2014) att det är viktigt att forskaren inte endast ser till den teori som skapats utifrån det empiriska 

materialet utan att även bearbeta tidigare forskning. Dessa två delar ska sedan ligga till grund för 

analys samt resultat för studien.  

                     

Studien grundades i och formades utifrån det teoretiska gap vi menar finns i tidigare forskning. Detta 

synsätt benämns av Bryman och Bell (2013) som induktivt. Vi, med stöd från Wallén (1993), menar 

att med hjälp av observationer samlas förståelse för samlad empiri för att utveckla teorin. 
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3.1.2 Kvalitetskriterier  

För att skapa ett trovärdigt arbete valde vi att ställa studien mot olika kvalitetskriterier inom kvalitativ 

forskning. Vi ansåg, med stöd från Graneheim och Lundman (2003) att begreppen tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet, äkthet och konfirmering kunde hjälpa oss att kritiskt granska uppsatsen. 

Även Bryman och Bell (2013) lyfter begreppen som behandlar kvalitetskriterier inom kvalitativa 

undersökningar. 

 

Tillförlitlighet hjälper forskaren att säkerställa att resultatet i studien stämde överens med 

verkligheten (Bryman & Bell, 2013). För att uppnå tillförlitlighet i studien valde vi att använda 

metodval samt utse intervjupersoner som vi ansåg gav resultat som speglade verkligheten och därmed 

gav en trovärdig bild som även accepteras i andras ögon. Därför mejlades de transkriberade 

intervjuerna ut till samtliga intervjupersoner som fick konfirmera att sammanställt material var 

korrekt samt ange om några rättelser behövdes. Graneheim och Lundman (2013) förklarar att 

tillförlitlighet också innebär vilket fokus, val av språk, medverkande samt metod för insamling av 

data. Vi ansåg att kvalitativa intervjuer skulle bidra med ökad trovärdighet i studien. Bryman och Bell 

(2013) menar att kvalitativa intervjuer ger intervjupersonen möjlighet att ge svar utan att styras av 

forskaren, vilket vi anser resulterar i en trovärdig bild av verkligheten. 

 

Överförbarhet är möjligheten att applicera studiens resultat på en annan studie (Bryman och Bell, 

2013). Vi beskrev studiens moment noggrant och tydligt samt att vi använt avgränsningar i ett antal 

moment. Att vi endast använde två databaser är enligt Graneheim och Lundman (2013) exempel på 

att ge en tydlig och avgränsad förklaring gällande kultur och kontext, egenskaper hos medverkande 

samt datainsamlingen för att uppnå överförbarhet. De 10 intervjupersonerna var ett litet urval men 

trots storleken på urvalet ansåg vi att det finns möjlighet att bedriva vidare forskning på studiens 

resultat. Studien har möjlighet att ligga till grund för forskning i större utsträckning då studien 

baserades på ett litet urval samt ett begränsat geografiskt läge.    

 

Pålitlighet innebär när hela studiens process är redogjord och förklarad i detalj (Bryman och Bell, 

2013). För att uppnå pålitlighet redogjorde vi, i enlighet med Guba och Lincoln (1994), utförligt för 

hela forskningsprocessen och beskrev metodkapitlets alla delar. Enligt författarna ska samtliga av 

studiens delar (problematisering, urval, intervjuer, analys av data mm.) vara beskrivna samt 

tillgängliga för utomstående. Genom hela forskningsprocessen förde vi en daglig loggbok som gav 

oss möjlighet att följa arbetet steg för steg samt säkerställa varje moment vi utförde. Graneheim och 

Lundman (2013) förklarar att begreppet innebär till vilken grad data förändras över tiden och vilka 

förändringar som skett i forskarens beslut under analysprocessen. 
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Äkthet är, enligt Bryman och Bell (2013), när kvalitativa studier ger en rättvis bild samt ontologisk-, 

pedagogisk-, katalytisk och taktisk autenticitet. Studien ska ge en rättvis bild av intervjupersonernas 

svar och åsikter (Bryman och Bell, 2013) vilket vi åstadkom genom de metodval vi använde vid 

bearbetningen av insamlad data. Genom att samtliga intervjuer transkriberades samt lästes igenom 

upprepade gånger reducerades risken att tolka intervjupersonernas svar felaktigt. Vidare ska forskaren 

säkerställa att undersökningen hjälper medverkande att förstå deras situation samt hur 

intervjupersonerna kan förändra situationen (Bryman & Bell, 2013). I syfte att hjälpa 

intervjupersonerna samt säkerställa studiens äkthet skickades den slutgiltiga uppsatsen till samtliga 

intervjupersoner. Tillvägagångssättet ansågs effektivt för att förmedla resultatet om hur små och 

medelstora företag kan bedriva socialt ansvarstagande. Därmed fick intervjupersonerna även 

konkreta förslag på hur de kunde vidta åtgärder för socialt ansvarstagande. 

 

Konfirmering handlar om hur forskaren genom hela forskningsprocessen verkar objektivt och i god 

tro (Bryman & Bell, 2013). Att kunna ställa oss helt objektiva till forskningen ansåg vi svårt eftersom 

vi valde att tolka intervjupersonernas svar. Med hjälp av analysverktyget Nvivo skapade vi en så 

objektiv syn på studien som möjligt. I enlighet med Bryman och Bell (2013) ansåg vi att ett 

analysverktyg hjälpte till att utan förutfattade meningar eller vinklade tankesätt analysera insamlat 

material. Vi hade inte som avsikt att på något sätt influera studiens resultat. 

 

3.1.3 Organisatoriska förutsättningar 

Studien belyser företags organisatoriska förutsättningar eftersom vi ville skapa förståelse för hur de 

påverkar arbetet med internt och externt socialt ansvarstagande. Ahrne och Svensson (2015) menar 

att en organisatorisk förutsättning utgör exempel på det eller de villkor som en organisation besitter. 

Författarna menar att villkoren kan utgöras av både formella strukturer såsom bransch samt storlek 

men också av informella så som jämställdhet.  

 

De organisatoriska förutsättningarna hjälpte oss att se hur företag arbetade och hur förutsättningarna 

påverkade arbetet. I och med att studien är avgränsad till små och medelstora företag ansåg vi att 

storlek var en förutsättning som hade stor betydelse. Även de ekonomiska möjligheterna var av 

intresse att undersöka då Russo och Tencati (2009) lyfte att företag med större ekonomiska 

möjligheter lättare kunde arbeta med socialt ansvarstagande. Eftersom urvalet bestod av 10 företag 

från olika branscher ansåg vi att det var av betydelse att se om arbetet mellan de skiljde sig.  

 



 

17 

 

3.2 Insamling av data 

Uppsatsen bygger på både teoretisk samt empirisk insamlad information. Eftersom vi utgick från en 

induktiv forskningsansats inleddes arbetet med att samla teori och tidigare forskning. I teorin hittades 

intressant information som användes till att inleda studien. Vidare skapade vi genom denna teori 

kvalitativa semi-strukturerade intervjuer som vi tog med oss ut till 10 företag i Gävleborg. 

Intervjuerna utfördes med 10 personer som arbetar på små och medelstora företag i Gävleborg.    

 

3.2.1 Teoretisk datainsamling 

Sekundärdata är enligt, Ahrne och Svensson (1993), den insamlade information som redan finns 

publicerad. Vidare menar Bryman och Bell (2013) att sekundärdata är information hämtad från 

hemsidor, artiklar och litteratur. Författarna förklarar att sekundärdata används för att konkret 

illustrera det ämne som forskaren ska studera. Sekundärdata samlades in från vetenskapliga artiklar, 

böcker och internet källor. Att arbeta med vetenskapliga artiklar ansågs bidra till en mer vetenskaplig 

uppsats samt hur vi förhållit oss till kvalitetskriterierna för kvalitativ forskning. Vi valde även att 

avgränsa oss till artiklar som var peer-reviewed samt fanns i fulltext vilket Johnston (2014) menar 

ökar trovärdigheten i insamlingen av sekundärdata. Utifrån ämnet ledarskap och organisation 

påbörjades sökningarna i databaserna Discovery samt Emerald. 

För att uppnå en strukturerad insamling av informationen valde vi att använda SPIDER-verktyget. 

Verktyget ska vara ett hjälpmedel för forskaren att lättare och effektivare hitta information samt 

artiklar i databaser (Cooke, Smith och Booth, 2012). Eftersom studien symboliserade ett mindre urval 

av respondenter ansåg vi, med stöd från Cooke et al. (2012), att SPIDER-verktyget hjälpte oss samla 

innehållsrik och detaljerad information. Nedan följer en illustration av vilka faktorer som verktyget 

tar hänsyn till samt sökorden: 

 

           Tabell 1 - SPIDER-verktyget, egen tabell 

SPIDER Innebörd Sökord  steg 1 Sökord steg 2 

S - sample Innebär forskningens 

urval. 

Styrelse, ledning Små och medelstora 

företag, lokal nivå 

PI – 

Phenomenon of 

interest 

Innebär forskningens 

huvudområde, 

fenomen. 

Företagsekonomi, 

ledarskap, organisation & 

mänskliga rättigheter 

CSR, socialt 

ansvarstagande, internt 

ansvar & externt 

ansvar. 

D – Design Innebär vilken 

forskningsdesign som 

ska användas. 

 
Fallstudie, fältstudie, 

intervjuer. 

E – Evaluation Innebär hur 

forskningens utfall ska 

behandlas. 

 
Nvivo 
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R – Research 

type 

Innebär vilken 

forskningsmetod som 

ska användas. 

Kvalitativ 

forskningsmetod 

Kvalitativ 

forskningsmetod 

 

Med hjälp av verktyget skapade vi en utgångspunkt för insamlingen av information i databaser. 

Användningen av SPIDER-verktyget resulterade i att vi på ett effektivt tillvägagångssätt hittade 

nyckelord som var relevanta för studien. Vilket Cooke et al., (2012) menar är SPIDER-verktygets 

syfte, att forskaren enklare ska koppla ord inom specifika forskningsområden till rubrikerna samt 

kunna se ett samband mellan sökorden och den egna forskningen. Vid sökningar med ord under steg 

1 visade det sig att begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) upprepade gånger ingick i 

flertalet artiklar. Vilket resulterade i att vi intresserade oss för och läste in oss på begreppet samt fann 

nya sökord.    

 

Insamlingen resulterade i ett 40-tal artiklar som berörde begreppet CSR. Artiklarna bearbetades 

genom att läsa introduktion, metod samt bidrag för att behålla alternativt förkasta artikeln. Insamlad 

sekundärdata användes för att skapa en kumulativ grund i studien och var utgångspunkten i 

problemformuleringen. Genom att sammanställa tidigare forskning kunde vi belysa ett tydligt gap i 

forskningen och förmedla vilket ämne vi ville studera. På så vis hade insamlad sekundärdata en 

betydande funktion i form av litteraturgenomgången gällande socialt ansvarstagande. 

 

3.2.2 Kvalitativa intervjuer  

Primärdata är enligt, Ahrne och Svensson (1993), den informationen forskaren själv samlar in. Vidare 

förklarar Bryman och Bell (2013) att primärdata är insamlad information som är direkt anslutna till 

studiens forskningsfrågor. Författarna menar att primärdata inom kvalitativ forskning ofta utgörs av 

intervjuer. Eftersom syftet med studien var att skapa en djupare förståelse för hur små och medelstora 

företag arbetar med socialt ansvarstagande, menar Turner (2010) att kvalitativa intervjuer är ett 

hjälpmedel. Vi valde att utforma en intervjuguide för att effektivare skapa intervjufrågor som var 

relevanta och betydande för studien. En intervjuguide underlättar viktiga moment för forskaren och 

förenklar utformningen av intervjufrågor (Turner, 2010). Intervjuguiden utformades med hjälp av det 

teoretiska verktyg vi skapade efter insamlingen av sekundärdata och mynnar ut i de intervjufrågor 

som studien baserades på (Se bilaga 2). 

 

Eftersom intervjuerna hade för avsikt att skapa en djupare förståelse utformades öppna frågor med en 

semi-strukturerad design. Valet att använda öppna frågor var för att undvika ja och nej som svar, 

vilket Guion, Diehl och McDonald (2011) styrker då de menar att öppna frågor behöver ett mer 
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utvecklat svar av intervjupersonen. En semi-strukturerad intervjudesign gav oss möjligheten att få en 

tydlig koppling mellan tidigare forskning och intervjufrågorna. I enlighet med intervjuvalet 

framhåller Bryman & Bell (2013) att en semi-strukturerad intervju innebär att intervjun är uppdelad 

i teoretiska teman. 

 

3.2.3 Val av intervjupersoner 

Studien utfördes på olika företag i Gävleborgs län där företagen tidigare tagit del av kommunens 

arbete med CSR. Med hjälp av vår kontaktperson i plattformen ”Hållbart Näringsliv Gävle” valdes 

specifika företag och intervjupersoner ut som ansågs kunna bidra till studien.  Utifrån att syftet, med 

studien, var målet inte att generalisera för en hel population utan enbart behandla valda företag i 

Gävleborg. Därför gjordes ett målstyrt urval vilket är en form av icke-sannolikhetsurval (Bryman & 

Bell, 2013). Enligt White och Marsh (2006) efterfrågas målstyrda urval inom kvalitativ 

forskningsmetod då det är tolkande studier samt vid mindre urval. White och Marsh (2006) förklarar 

dock att ett målstyrt urval begränsar överförbarheten då det inte går att generalisera till en population. 

För att underlätta urvalet av intervjupersoner formulerades kriterier för urvalet, vilket Turner (2010) 

anser bidrar till att forskaren enklare kan finna alternativt utesluta deltagare. I studien utsågs 

intervjupersonerna utefter följande kriterier: 

1. Intervjupersonen arbetar på ett företag i Gävleborg som tidigare har visat intresse för 

hållbarhetsarbete. 

2. Intervjupersonen arbetar på ett företag som uppfyller kraven för små eller medelstora företag. 

 

Utifrån kriterierna utsågs intervjupersoner som ansågs tillföra den information som behövdes för att 

tillhandahålla en bild över hur företagen arbetar eller inte arbetar med socialt ansvarstagande idag. 

Eftersom fokus i valet av intervjupersoner var på företagens storlek resulterade det i att de valda 

företagen var verksamma i helt skilda branscher. Kriterierna för urvalet möjliggjorde även att 

företagen hade olika organisatoriska förutsättningar. Kontakten med intervjupersonerna skedde sedan 

via mejl där vi förklarade syftet med vår studie och vad intervjun skulle innehålla. Därefter bokades 

enskilda träffar på intervjupersonens företag enligt den tid som passade dem bäst. 

 

Genom att vi, utifrån kriterierna, hittade rätt deltagare uppnåddes även en variationsbredd i valet av 

intervjupersoner. Vilket Turner (2010) menar bidrar till att respondenterna är beredda att öppet och 

ärligt dela med sig av information. Intervjupersonerna som medverkade i studien gav en tydlig och 

verklig bild av hur arbetet med socialt ansvarstagande påverkar, hindras och utmanas av företagets 

förutsättningar och bidrog på så vis betydande till studien. 
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Samtliga intervjupersoner är anonyma i studien, i syfte att ge läsaren en förståelse för egenskaper 

hos intervjupersonerna följer nedan en tabell över hur intervjupersonerna kodats. 

 

              Tabell 2 - Kodning av intervjupersoner, egen tabell 

Intervju-

person 

Omsättning 

2015 

Antal  

anställda 

Typ av  

företag 

Bransch 

1  180 tkr  105 Medelstort 

företag 

Avlopp & avfall 

2 Underlag 

saknas 

21 Småföretag Nöje 

3  3 551 tkr 16  Småföretag Teknisk konsult 

4  Underlag 

saknas 

100 Medelstort 

företag 

Hotell 

5  20 142 tkr 5 Småföretag Avfallshantering & Återvinning 

6  25 923 tkr  41 Småföretag Transport 

7  270 708 tkr 126 Medelstort 

företag 

Transport 

8 29 171 tkr  20 Småföretag El-VVS och bygginstallationer 

9  300 tkr  1 Småföretag Kultur & fritid 

10  223 716 tkr  83 Medelstort 

företag 

Data, IT & kommunikation 

 

3.2.4 Pålitlighetstest 

För att förbereda oss inför intervjuerna genomförde vi ett pålitlighetstest som enligt Turner (2010) 

innebär en intervju som utförs på en person som anses likvärdig dem tilltänkta intervjupersonerna för 

studien. Testet genomfördes för att finna möjliga brister, begränsningar eller andra svagheter som den 

utformade intervjun kan innehålla. Genom att utföra ett pålitlighetstest kunde vi åtgärda bristerna 

innan de riktiga intervjuerna skedde. Tillvägagångssättet är även bra för att ha möjlighet att upptäcka 

om frågorna är tillräckliga för att bidra till den information forskaren söker (Turner, 2010). Efter 

genomförandet av testet avgjorde vi om intervjufrågorna kom i en följsam ordning samt huruvida 

frågorna var tillräckliga för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor.     

 

3.2.5 Våra intervjuer  

Turner (2010) anser att ett av de mest kritiska momenten inom intervjuer är att skapa effektiva frågor. 

Eftersom vi ville att frågorna skulle vara utformade så att respondenten fritt svarade utifrån 

erfarenheter och kunskap valde vi att utgå från McNamaras (2009) grunder, som innebär: 

 Öppen formulering på frågorna 

 Frågorna ska vara så naturliga som möjligt 

 Ställ endast en fråga i taget 
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 Formulera frågorna tydligt 

 Var försiktig med att ställa frågor som innehåller “varför” 

Eftersom vi ville ha mer utvecklade svar än ja och nej, i intervjuerna, ansåg vi i enlighet med Turner 

(2010) att standardiserade öppna intervjuer var lämpligast. I intervjuerna fick intervjupersonerna 

identiska frågor men de är utformade så svaren kan skilja sig markant. Vi skapade djupgående 

intervjufrågor vilket bidrog till att intervjupersonerna gav mer detaljerade svar. Djupgående 

intervjufrågor menar Boyce och Neale (2006) samt Berry (1999) kan bidra till att intervjupersonerna 

upplever en tryggare stämning, vilket gör att de delar med sig av mer information. 

 

Turner (2010) anser att förberedelserna inför intervjun är avgörande för resultatet. För att vi skulle 

vara så förberedda som möjligt inför intervjuerna utgick vi från McNamaras (2009) åtta riktlinjer, 

vilka innebär: 

1. Välj en miljö utan distraktion. 

2. Förklara syftet med intervjun för intervjupersonen. 

3. Berätta vilka regler det finns gällande sekretess vid en intervju. 

4. Förklara hur intervjun kommer att gå till. 

5. Berätta hur lång tid intervjun ungefär kommer ta att genomföra. 

6. Förklara hur de kan återkoppla till oss ifall de vill efter intervjun. 

7. Fråga respondenterna om de har några frågor innan intervjun startar. 

8. Lita inte på att kunna memorera allt respondenten säger, be om tillåtelse att få spela in 

intervjun.    

   

Intervjuerna genomfördes i en trivsam miljö, både för intervjupersonerna men också för oss, vilket 

medförde ett ökat engagemang. Personliga möten ansåg vi bidrog till en tydligare kommunikation 

och bättre tolkning eftersom hänsyn kunde tas till kroppsspråk samt tonläge. 

 

3.2.6 Etik  

Vid forskning finns det ett antal etiska krav som forskaren bör följa (Eriksson & Hultman, 2014). 

Kraven innebär enligt författarna bland annat att forskaren ber om intervjupersonernas deltagande, 

säkerställer att deltagandet är konfidentiellt samt informerar om forskningens syfte och hur 

forskningen ska bedrivas. Författarna förklarar även att forskaren ska informera om att insamlad data 

hanteras konfidentiellt, vilket innebär att data inte kan identifieras mot en specifik intervjuperson från 

utomstående. 
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För att följa de etiska kraven i studien började vi samtliga intervjuer med att ge information till 

intervjupersonerna. Vi meddelade att materialet kommer behandlas konfidentiellt samt endast 

användas som underlag i examensarbetet, deltagandet i studien kan vara anonymt och är frivilligt. 

Vidare informerades intervjupersonerna att möjligheten att avbryta sin medverkan kan ske när som 

helst och sammanställningen av materialet kommer ske på gruppnivå och kommer ej att kunna 

kopplas till dem personligen. Slutligen klargjorde vi för intervjupersonerna att det endast är vi och 

våra handledare som kommer ha tillgång till materialet och för att försäkra oss om att få med all 

information på ett korrekt sätt väljer vi att spela in intervjuerna. 

 

3.3 Bearbetning av data 

För att bearbeta det empiriska materialet som samlades in genom 10 intervjuer valde vi att använda 

analysverktyget Nvivo. Nvivo är ett datorbaserat analysverktyg som gör det möjligt för forskare att 

strukturera, sortera och analysera textmaterial (Alfasoft, 2016). Innan vi påbörjade arbetet med Nvivo 

transkriberade vi det insamlade materialet för att sedan även läsa in oss på det. I avsnittet presenteras 

hur transkriberingen utfördes samt tillvägagångssättet för Nvivo och hur det hjälpte oss att skapa 

grunden för analys och resultat. 

 

3.3.1 Transkribering 

Första steget i tolkningen av det empiriska materialet var att vi transkriberade samtliga 10 intervjuer, 

vilket innebar att de inspelade intervjuerna ordagrant skrevs ner. På så sätt reducerades risken att 

missa relevanta delar. När transkriberingen var klar läste vi det hanterade materialet för att skapa 

förståelse och för att inte tolka delarna med förutfattade meningar. Graneheim och Lundman (2004) 

menar att noggrann genomgång av transkriberingarna skapar en helhetsbild och risken för feltolkning 

minskas. 

 

3.3.2 Analysmetod Nvivo  

Nedan följer en presentation av tillvägagångssättet med Nivo. 

 

Tabell 3 - Analys i Nvivo, egen tabell 

Steg Beskrivning 

1: Överföring av 

material till Nvivo 

För att effektivisera tolkningen av materialet valde vi att använda analysverktyget 

Nvivo. Första steget i Nvivo innebar att vi förde över det transkriberade materialet till 

programmet, varje intervju skapade en egen tråd. 

2: Kodning i 

Nvivo 

Nästa steg var att söka efter nyckelord för att kunna koda det transkriberade 

materialet. Nvivo hjälper forskaren att finna nyckelord i intervjupersonernas svar. 

Genom att vi valde ut citat i samtliga frågor som vi ansåg vara relevanta kunde Nvivo 

finna upprepade ord och ange en procent på hur frekvent de nämnts i intervjusvaren. 
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Utifrån citaten fick vi en övergripande bild av intervjuerna och skapade oss en 

uppfattning över vad vi skulle fokusera på i nästa steg av analysen.     

3: Temasökning i 

Nvivo 

Efter det att nyckelord hittats för varje intervju med hjälp av Nvivo var nästa steg att 

söka efter teman. Teman skapades genom att nyckelord parades ihop, till exempel 

skapade nyckelorden trygghet och mångfald temat gemenskap. Vidare framställdes 

teman kommunikation, prestation, ledarskap och lönsamhet (Se 3.3.4 för 

presentation). Vi fick en bredare syn av materialet och kunde påbörja tolkningen 

genom att skapa olika potentiella teman. Momentet utfördes i Nvivo genom att vi 

skapade trådar för teman vi hittade och sedan la vi in citaten tillsammans med 

nyckelorden under det passande temat.      

4: Granskning av 

teman i Nvivo 

Efter olika teman skapats utförde vi en temagranskning i syfte att fastställa att de 

transkriberade intervjuerna och nyckelorden hörde samman med de teman som 

skapats. Temagranskningen resulterade i att vi kunde fastställa att teman vi skapat inte 

faller in i varandra samt undersöka om det fanns tillräcklig information under 

respektive tema. Vi upplevde att steg 4 resulterade i en ökad förståelse för hur det 

insamlade materialet samspelar med valda teman.   

5: Fastställning 

av teman 

I steg 5 fastställdes de teman vi skapat genom en djupdykning och identifiering av 

temats innebörd och jämförde sedan innebörden med temanamnet. För att utföra 

momentet gick vi igenom varje nyckelord samt tema och läste än en gång igenom det 

transkriberade materialet. Genom tillvägagångssättet förstod vi vad vi ville lyfta fram 

och förmedla med varje tema.   

6: Framställning 

av analys 

Sista steget utfördes genom att jämföra empirimaterialet med den teoretiska 

verktygslådan. Genom jämförelsen kunde vi finna likheter och skillnader i empirin 

och teorin och därmed skapa en grund för analysen.  

 

3.3.3 Fördelar och nackdelar med analysverktyget Nvivo 

Efter att ha använt analysverktyget Nvivo ställer vi oss positiva till att använda det igen. Främsta 

fördelen med Nvivo är att det är lättillgängligt för alla då det finns en gratisversion av programvaran. 

Gratisversionen är dock tidsbegränsad men det upplevde inte som ett hinder då vi hann använda 

programmet i den takt som önskades. Nvivo var smidigt i syfte att kunna samla alla transkriberingar 

digitalt, på så vis undveks onödigt pappersarbete. Vi tycker att programvaran hjälper forskaren att 

sortera och gruppera nyckelord och teman på ett sätt som underlättar vidare arbete. En nackdel enligt 

oss var att det saknades tydliga instruktioner för tillvägagångssättet med Nvivo vilket medförde att 

inlärningsperioden blev tidskrävande. Efter det att vi kommit underfund med hur vi skulle gå tillväga 

i programmet upplever vi ändå att Nvivo var mest effektivt i jämförelse med alternativa 

tillvägagångssätt.  

 

3.3.4 Temapresentation  

Vid granskningen av det transkriberade materialet fanns det fem tydliga teman, kommunikation, 

prestation, gemenskap, ledarskap och lönsamhet. Teman valdes efter att nyckelord parades ihop och 

ansågs vara av betydelse för studien.   
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             Tabell 4 - Sammanställning av nyckelord och teman, egen tabell 

Nyckelord Tema Illustrativt citat 

Öppenhet, 

informationsutbyte 

Kommunikation ”…sen hoppas jag att det sprider sig på ringar 

att vi är ett seriöst företag som vill göra pengar 

på rätt sätt.” 

Rätt man på rätt ställe, 

kompetens, motivation 

 

Prestation ”…därför är det mer lönsamt att lägga krutet 

på någonting där de är väldigt duktiga och 

starka på.” 

Medarbetare, trygghet, 

sammanhållning, 

aktiviteter, mångfald 

Gemenskap ”…det handlar om hur vi möter varje individ, 

ett gott ledarskap och vi pratar mycket om att 

vi är varandras arbetsmiljö.” 

Engagerad, lyhörd, 

bemötande 

Ledarskap ”…det är ändå vår uppgift som ledare att 

förvalta socialt ansvarstagande, hur jobbar vi 

med det på arbetsplatsen, hur belyser vi det 

för medarbetare, vad har de för verktyg, hur 

ska de klara av att faktiskt nå våra krav och 

vad kan de ha för förväntningar på oss.” 

Investeringar, 

ekonomiskt utbyta, 

vinst 

Lönsamhet ”…det blir ju en investering för framtiden och 

då är det ju ett rent ekonomiskt tänk. Det 

interna är bara lönsamhet, det externa är ingen 

lönsamhet.” 

 

3.4 Metodkritik  

Oberoende vilken form av forskning som bedrivs är utgångspunkten att metodvalen används på ett 

kompetent sätt (Eriksson & Hultman, 2014). Författarna menar att metod och strategi är 

sammankopplat inom forskningen då metodvalen leder till förutsättningar och begränsningar för 

datainsamlingen. Metoden som forskaren väljer ska även stämma överens med syftet för forskningen, 

utifrån syftet med studien valde vi en kvalitativ forskningsmetod. Eriksson och Hultman (2014) 

menar att det finns flera faktorer forskaren ska ta hänsyn till vid metodval; hur mycket tid ska 

forskningen bedrivas på? Vilken metod ger optimalt undersökningsresultat? Beroende på vilken 

forskning samt syftet som ska bedrivas kan faktorer skilja sig åt och därför är det viktigt att forskaren 

kritiskt granskar metodvalen. 

 

Enligt Eriksson och Hultman (2014) innehåller miljön i en kvalitativ studie både interna samt externa 

påverkansfaktorer som kan vara svåra för forskaren att ha kontroll på och avgränsa. Genom 

intervjutillfällena upplevdes påverkansfaktorerna vilket blev en utmaning för oss forskare att förbise. 

För att minska påverkansfaktorernas influens i studien gick vi regelbundet tillbaka till syftet för att 

säkerställa den röda tråden. Eriksson och Hultman (2014) menar att kvalitativa studier är i behov av 

mer ingående beskrivningar vilket resulterar i att det behövs fler datakällor. Risken som kan uppstå 

med ett begränsat antal datakällor är att felaktiga slutsatser kan dras då en för liten mängd teori samt 

empiri står som grund. En kvalitativ studie kan även leda till selektiv dataredovisning vilket vi till 
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viss del upplevde vid redovisningen av empirin. Det fanns inte utrymme för samtliga intervjusvar att 

bli redovisade vilket resulterade i att specifika intervjusvar valdes ut. Trots att utvalda intervjusvar 

valdes ut genom specifikt tema finns en risk att intervjusvaren kan spegla vad vi, som forskare, vill 

få fram. 

 

I syfte att ge studien bästa möjliga förutsättningar utgick vi från tydliga riktlinjer med förberedelser 

samt viktiga moment att hantera under intervjutillfället. Bristande förberedelser i kombination med 

dålig inläsning av tidigare material och även brist på kunskap hos forskaren leder enligt Eriksson 

och Hultman (2014) till att syftet med intervjuerna kan försvinna. För att säkerställa 

kvalitetskriterierna var vi noga med förberedelserna, bland annat utförde vi ett pålitlighetstest för att 

få möjlighet att öva.   
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4. Empiri 

Kapitlet avser att redogöra för vilka förutsättningar empirin samlats in under samt presentera de 10 

utförda intervjuer. Intervjuerna presenteras utifrån teman som tidigare plockats ut och presenterats 

i studien. 

 

4.1 Förutsättningar 

Studien grundar sig i plattformen “Hållbart Näringsliv Gävle”, plattformen är utformad av Gävle 

kommun men avser att passa samtliga företag i Gävleborgs län. Syftet med plattformen är att skapa 

en grund i hur företag kan bidra till samhället från ett miljö, ekonomiskt samt socialt ansvar, studien 

är inriktad mot det sociala ansvarstagande. Intervjupersonerna som deltagit i studien har valts ut 

utifrån att ha medverkat i seminarier samt föreläsningar gällande plattformen. Utifrån att 

intervjupersonerna tidigare deltagit uppfattade vi att de har ett intresse för arbetet med socialt 

ansvarstagande.   

 

Samtliga intervjupersoner fick möjlighet att vara anonyma vilket flera valde att vara. Eftersom 

flertalet intervjupersoner önskade vara anonyma beslutades att alla medverkande är anonyma i 

studien för att förenkla för läsaren. De 10 intervjupersonerna benämns intervjuperson 1–10. 

 

4.2 Bakgrundsfakta ”Hållbart Näringsliv Gävle” 

Den 17 juni 2013 bestämde Gävle kommun att trappa upp arbetet för att nå målet om att bli en av de 

bästa miljökommunerna i Sverige genom att forma ett miljöstrategiskt program (Gävle kommun, 

2016). Programmet består av mål inom sju olika områden, energi, transporter, konsumtion och avfall, 

mark och bebyggd miljö, natur, vatten och information och utbildning. För att skapa ett effektivare 

och mer samordnat arbete har Gävle kommun skapat ett samarbete med det lokala näringslivet och 

utformat nätverket ”Hållbart näringsliv i Gävle”. 

 

”Hållbart Näringsliv Gävle är ett nätverk som ska arbeta för att skapa ett lönsamt, attraktivt och 

hållbart företagande i Gävle. Genom att arbeta tillsammans ska vi stärka ditt och Gävles 

varumärke genom tydlig hållbarhetsprofilering.” 

(Gävle Kommun, 2016) 

 

Att skapa ett samarbete mellan näringslivsprogram och miljöstrategiska program är något som enligt 

Gävle kommun (2016) kommer skapa en större konkurrenskraft för både nya och befintliga företag. 
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De menar att med hjälp av samarbetet kan företag och näringslivet utveckla ett framgångsrikt 

hållbarhetsarbete som innefattar ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt ansvarstagande.  

 

4.3 Presentation av empiri 

Avsnittet avser att presentera intervjuerna utifrån studiens teman med hjälp av citat samt löpande 

text. Studiens teman är kommunikation, prestation, gemenskap, ledarskap och lönsamhet.  

 

4.3.1 Kommunikation  

Utifrån intervjuerna betonar samtliga intervjupersoner vikten av en fungerande kommunikation. De 

menar att kommunikationen inom och utanför organisationen är viktig för att arbetet med socialt 

ansvarstagande ska bli tydligt och smidigt. Beroende på vilken bransch företag verkar i anses det inte 

lika viktigt i alla branscher att kommunicera det sociala ansvarstagandet.  

 

”Allt vi gör kommunicerar vi med vår omvärld.” – Intervjuperson 1 

 

”Vi behöver vara en tillgänglig arena som finns för alla.” – Intervjuperson 2 

 

”Utåt kommunicerar vi väl det inte alls. Det kanske är dumt.” – Intervjuperson 8 

 

Flertalet av intervjupersonerna menar att kommunikation är en av de viktigaste byggstenarna internt 

för att skapa gemenskap och tydlighet i arbetet. Intervjupersonernas svar pekar på att arbetet med 

intern kommunikation baseras på att främja anställdas motivation kring arbetsuppgifter eller ansvar. 

Upplever anställda att de blir motiverade på arbetsplatsen leder det till att företaget får tillbaka i 

slutändan genom att arbetet blir bättre utfört och anställda får en vilja att prestera bättre.  

 

”Vi jobbar fram den egna motivationen för det man gör, för då kan man gå hur långt som helst.” – 

Intervjuperson 9 

 

”Man ser till att individen mår bra hos oss för då är de mer motiverade att prestera bättre.” – 

Intervjuperson 4 

 

Intervjuperson 8 menar att tydlig intern kommunikation bygger bra sammanhållning på företaget, alla 

vet vad som händer och förstår att de gör någonting bra. Kommunikation menar intervjupersonerna 

är en form av informationsspridning vilket är en grund för att anställda ska känna sig delaktiga och 

uppdaterade. Vidare menar intervjupersonerna att hur ledningen strukturerar upp arbetet med den 
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interna kommunikationen är avgörande, finns det tydliga riktlinjer för anställda att följa förenklar det 

för hela företaget.    

 

”Vi kör med rak kommunikation, vi pratar med varandra inte om varandra.” – Intervjuperson 10 

 

Extern kommunikation anser intervjupersonerna är svårare. Enligt intervjupersonerna är det både en 

kostnadsfråga men också en svårighet att nå ut till rätt plattform. Intervjuperson 6 berättar att de idag 

inte använder sociala medier men försöker hitta ett sätt att kunna börja.  

 

”Vi har precis börjat kommunicera utåt, men man vill att alla ska ha en bra uppfattning av att man 

är ett hederligt och reko företag att göra affärer med och jobba hos.” – Intervjuperson 3 

 

”Skulle vi kommunicera arbetet med socialt ansvar skulle folk vilja jobba hos oss.” – Intervjuperson 

10 

 

För att lyckas med en bättre extern kommunikation var det några av intervjupersonerna som anställt 

en extern kommunikationsbyrå och aktiverat sig i universitetsprogram och mässor. Vidare var det 

flera av intervjupersonerna som arbetat ihop den interna och externa kommunikationen för att 

förmedla organisationens budskap genom hela verksamheten. Ett tillvägagångssätt som vi uppfattade 

genom intervjuerna för att arbeta ihop kommunikationen var att skapa en tydlig 

kommunikationsstrategi. 

    

”Jag tror att det handlar mycket om att bara vara och mötas och vara med i nätverk och stå för vad 

vi tycker är viktigt.” – Intervjuperson 4 

 

4.3.2. Prestation 

Flertalet av intervjupersonerna förklarar att företag behöver fokusera på hur de kan bidra till 

utveckling och kunskap i syfte att skapa en talangfull personalgrupp. Arbetet med att skapa en sådan 

personalgrupp är enligt intervjuperson 4 en fortskridande uppgift för verksamheten och kräver 

varaktiga uppdateringar. Vidare skiljer sig svaren från intervjupersonerna gällande hur de allmänt ser 

på arbetet med prestation, flera av intervjupersonerna menar att en avgörande faktor är vilken bransch 

företag verkar i. 

 

”Men det kanske är svårare i ett IT-företag att jobba med det här eftersom vi här har möjlighet att 

ge jobb till dem som inte har någon utbildning.” - Intervjuperson 4 
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”Eftersom vi är helt beroende av invånarna för att nå våra mål så är vi angelägna om att skapa en 

god upplevelse av oss.” - Intervjuperson 1 

 

Avseende det interna sociala ansvarstagandet och hur företagen främjar prestation förklarar många 

av intervjupersonerna att de aktivt arbetar med kompetensförsörjning. Flera av intervjupersonerna 

förklarar att de arbetar med utveckling och kunskapsbygge för anställda. Under intervjuernas gång 

insåg intervjupersoner genom intervjufrågorna att det var kompetensförsörjning de arbetar med men 

att det inte benämnts så tidigare. Alla intervjupersonerna menar att kompetensförsörjning är ett behov 

för företag som vill verka i ett långsiktigt perspektiv och ha en tillfredsställd personal. 

 

”Vi har aldrig sagt stopp för utbildning eller så. Också internt har vi som utbildningar eftersom vi 

lär av varandra. Sen måste ju utbildningarna vara relevant för arbetet och den tjänst man har.” - 

Intervjuperson 7 

 

”Kompetensutveckling pågår hela tiden. Några ska gå handledarutbildning via KFS inom ramen för 

yrkeskompetensbedömningen.”- Intervjuperson 1 

 

Vidare menar intervjuperson 6 att det inom deras företag inte finns möjligheter att avancera inom 

organisationen. Intervjupersonen menar att anställda på företaget under utbildningsveckor, vid 

anställning, får lära sig det de behöver vilket leder till att företaget inte arbetar med 

kompetensförsörjning. 

 

”Alla kör lärlingsprogrammet här, man åker med en erfaren körare och får lära sig, det tar minst 40 

timmar plus egen studie och det kan ta alltifrån 3 veckor till 3 månader.” - Intervjuperson 6 

 

Vidare i intervjuerna som avser hur företagen kan verka för att sprida kunskap och kompetens utanför 

organisationen delar sig åsikterna hos intervjupersonerna. Intervjuperson 8 förklarar att det inom 

branschen är svårt att samverka med samhället då det krävs minst 5-års utbildning för yrket. Samtidigt 

är andra intervjupersoner positivt inställda till arbetet att skapa en relation med samhället och bidra 

utifrån enskilda förutsättningar. Ett antal av intervjupersonerna förklarar att de har ett samarbete med 

arbetsförmedlingen i syfte att kunna hjälpa personer in på arbetsmarknaden igen.    

 

”Ett stort ansvar mot våra kunder som bygger på ett förtroende och det är för att dem anlitar oss för 

att vi uppfyller deras krav.” - Intervjuperson 5 
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”Eftersom vi är helt beroende av invånarna för att nå våra mål så är vi angelägna om att skapa en 

god upplevelse av oss.” - Intervjuperson 1 

 

4.3.3. Gemenskap 

Samtliga intervjupersoner är överens om att gemenskap är en grund på en arbetsplats i syfte att skapa 

trygghet och en bra arbetsmiljö för anställda. I intervjuerna framgår det att gemenskap bidrar till att 

de anställda känner sig behövda och bidrar med ett meningsfullt arbete. Hur gemenskap skapas på 

arbetsplatserna skiljer sig mellan intervjupersonernas svar men ett tydligt budskap är att alla ska vara 

snälla och trevliga mot varandra och fika är en bidragande faktor till bra gemenskap. Intervjuperson 

4 menar att de flesta människor tycker det är tryggt och roligt på ett företag där arbetet går i linje med 

etik och moral. Däremot nämns tid och pengar som negativa faktorer för gemenskapen, flera 

intervjupersoner förklarar att saknas de faktorerna är det svårt för företaget att anordna aktiviteter i 

den mån de egentligen vill. 

 

”Det handlar om hur vi möter varje individ, ett gott ledarskap och vi pratar mycket om att vi är 

varandras arbetsmiljö.” - Intervjuperson 4 

 

”Vi är inte nöjda idag, vi skulle från mitt håll kunna göra mer men vi har inte riktigt utrymme att 

göra så mycket aktiviteter som vi vill.” - Intervjuperson 3 

 

”Alla är delaktiga. Alla är en pusselbit. utan en pusselbit så rasar hela organisationen.” - 

Intervjuperson 9 

 

Bidragande faktorer som intervjupersonerna nämner avseende hur gemenskap skapas inom 

organisationen är aktiviteter som till exempel julbord, gemensamma middagar samt hockeymatcher. 

Få alla individer att känna sig involverade och delaktiga nämns av flera intervjupersoner som viktiga 

delar i arbetet med gemenskap. Utifrån intervjusvaren framgår det att gemenskap i grund och botten 

grundar sig i hur ledaren arbetar för att få anställda att känna trygghet och att samtliga personer på 

företaget visar respekt för varandra. 

 

”Det känns tryggare att jobba här, du har ju i varje fall någon försäkring i grunden och du vet att du 

får den lönen du ska ha.” - Intervjuperson 6 
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”Det spelar ingen roll om man är från Syrien, från Burundi eller är en hund, man känner sig som en 

i gänget ändå.” - Intervjuperson 3 

 

En trivsam arbetsmiljö är en viktig byggsten för gemenskap på arbetsplatsen då intervjupersonerna 

förklarar att det bidrar till bättre prestationer och en vilja att utvecklas hos anställda. Intervjuperson 

2 anser att det är viktigt att det inte uppstår konkurrens mellan anställda utan att de istället kan agera 

som ett komplement till varandra. Intervjuperson 2 menar att det bidrar till en sammanhållning och 

tillsammans kan anställda åstadkomma fantastiska saker för verksamheten.  

 

Hur organisationer sprider gemenskap utanför verksamheten upplevdes markant skillnad på, flera 

intervjupersoner arbetar med det medan andra inte gör det alls. De intervjupersoner som arbetar med 

det förklarar vikten av mångfald, hur lärorikt det är för företaget att ta lärdom av människor från andra 

delar av världen och sprida det inom och utanför företaget. Intervjupersonerna förklarar att mångfald 

bland annat kan underlätta kommunikationen utanför organisationen, till exempel i situationer där 

språket annars är ett hinder. 

 

”Att få in människor från andra kulturer och som talar andra språk är en tillgång när vi ska nå ut 

till olika grupper från andra länder.” - Intervjuperson 1 

 

”Sen är det otroligt viktigt att man inte gör skillnad på folk, det är a och o för att skapa gemenskap.” 

- Intervjuperson 8 

 

Vidare förklarar intervjuperson 9 att mångfald och kulturella skillnader är en utgångspunkt för att 

företaget ska bli så brett och lärorikt som möjligt. Intervjuperson 9 förklarar att vi människor alltid 

har någonting att lära av varandra, oavsett om det handlar om arbetsrelaterade kunskaper eller hur 

kakor bakas i ett annat land.   

 

4.3.4. Ledarskap  

Flera intervjupersoner förklarar att det är ledningens uppgift att förvalta det sociala ansvarstagandet 

och att det är en avgörande faktor för hur arbetet utvecklas och fortskrider. De menar att det är 

ledningens ansvar att engagera och framställa det sociala ansvarstagandet som attraktivt och viktigt. 

Intervjuperson 4 menar att hur ett företag arbetar med socialt ansvar avgör ledningen utifrån hur de 

anser att arbetet är relevant eller inte. 
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”Är du chef måste du ta med det sociala ansvarstagandet i de månatliga samtalen med medarbetare, 

när man rekryterar, dekreterar, spelar ingen roll vart du sitter. Och socialt ansvarstagande är en del 

av värderingarna, det går inte att slippa undan.” - Intervjuperson 10 

 

”Jag har varit i verksamheter där problematiken med socialt ansvarstagande är katastrof för att det 

sitter ett ledarskap som inte förvaltar det.” - Intervjuperson 2 

 

Samtliga intervjupersoner är överens om att ledarskapet är en avgörande faktor oavsett vad det gäller 

inom ett företag. Intervjupersonerna menar att ledarskap börjar högst upp i företag för att sedan 

spridas längst ned och det är ledaren som påverkar hur ledaren vill att ledarskapet ska upplevas. 

Intervjuperson 2 anser att det är viktigt för anställda att ledaren tar ansvar för dem och skapar en 

arbetsmiljö där hälsa och välbefinnande är viktiga faktorer. 

 

”Vårat ledarskap, walk the talk, går vi ut och beter oss på ett sätt mot våra anställda, som 

mellanchefer till exempel, då tar de med sig det sättet ner och sprider det nedåt i organisationen.” - 

Intervjuperson 4 

 

”Det är viktigt att känna att man jobbar för en arbetsgivare som tar ansvar för sin personal.” - 

Intervjuperson 7 

 

”Kan jag hjälpa så kan jag, kan jag inte så kan jag inte. Jag kan iallafall lotsa dem vidare, till sjukhus, 

präst eller annat.” - Intervjuperson 6 

 

Överlag anser intervjupersonerna att ledarskap har en positiv inverkan på det sociala ansvarstagandet 

så länge det förvaltas på rätt sätt. Det behövs kunskap och mod hos ledarna för att arbeta med socialt 

ansvarstagande men ledarna ska enligt intervjuperson 10 även våga lämna uppgifter till anställda för 

att sprida arbetet i hela organisationen.   

 

”Där gäller ju som ledning presentera det på ett attraktivt sätt så de är med på tåget. Det är vår 

uppgift liksom.” - Intervjuperson 4 

 

”För det är ändå vår uppgift som ledare att förvalta socialt ansvarstagande, hur jobbar vi med det i 

arbetsplatsen, hur belyser vi det för medarbetarna, vad har de för verktyg, hur ska de klara av att 

faktiskt nå våra krav och vad kan de ha för förväntningar på oss.” - Intervjuperson 2 
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4.3.5 Lönsamhet 

Samtliga intervjupersoner har insikten att ekonomiska möjligheter påverkar arbetet med socialt 

ansvarstagande. Både organisationen och anställda vill att företaget ska använda resurser som finns 

på ett optimalt sätt. Övergripande anser flertalet av intervjupersonerna att det finns flera svårigheter 

med det ekonomiska perspektivet av socialt ansvarstagande. Intervjupersonerna anser att 

svårigheterna ofta beror på företagets storlek eller vilken bransch de är verksamma i. 

 

”För en verksamhet är ekonomin en avgörande förutsättning för allt det andra.” – Intervjuperson 1 

 

”Mycket mindre företag kanske jagas och piskas för att få ihop intäkterna för att kunna betala 

omkostnaderna.” – Intervjuperson 4 

 

”Det är ju ett rent ekonomiskt tänk, men det interna är bara ekonomi, det externa är ingen ekonomi.” 

– Intervjuperson 8 

 

Intervjupersonerna var överens om att de anställda är en del av det sociala ansvarstagandet och det 

finns chans till lönsamhet. Intervjuperson 4 menar att en personal som mår bra på jobbet gör också 

ett bra arbete. Vi tolkar att ett aktivt arbete med omsorg av sin personal kan utveckla en lojalitet till 

arbetsgivaren som på långsikt blir lönsam. Intervjupersonerna menar att lojalitet spelar stor roll för 

hur företaget ska kunna arbeta effektivt med socialt ansvarstagande. Flertalet intervjupersoner menar 

att det är svårare för mindre företag att attrahera anställda med lön eller andra förmåner, de behöver 

istället vara mer innovativa.   

 

”För att på ett eller annat sätt bli den bästa arbetsgivaren måste man bygga förtroende för att de 

anställda ska bli lojala nog att stanna.” – Intervjuperson 3 

 

”Det är en ohygglig ekonomisk vinning för oss att personalen i ett tidigt skede uppmärksammar till 

exempel att en maskin behöver lagas.” – Intervjuperson 5 

 

”Utan tron på att faktiskt medarbetare är här för att de vill vara här och för att syftet så kommer man 

inte se sambandet med ekonomi.” – Intervjuperson 10 

 

Flera av intervjupersonerna lyfter vikten av att det externa arbetet också behövs för att det ska bli 

lönsamt. För att kunna skapa lönsamhet inom företag tolkar vi att företaget även behöver våga satsa 

utanför verksamheten. Intervjuperson 9 menar att det inte bara går att tänka socialt ansvarstagande då 
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arbetet till slut skulle bli ideellt. Samtidigt menar intervjuperson 4 att verksamheten behöver tänka 

långsiktigt och vad samhället mår bra av för att lönsamhet ska skapas. Vi tolkade att 

intervjupersonerna menar att det behövs mycket kunskap och förståelse för att ha möjlighet att arbeta 

externt med lönsamhet samt att arbetet sker i balans med hela verksamheten. 

 

”Och det som är viktigt att komma ihåg med ett socialt ansvarstagande, är att man måste ha balans 

mellan det och lönsamhet.” – Intervjuperson 4 

 

”Det kostar ju pengar att hålla på med dem här grejerna och jag inte ser någon ekonomisk nytta med 

det hela.” – Intervjuperson 8 

 

”Eftersom man tar in ekonomin som en del av socialt ansvarstagande så ökar man kunskapen, viljan 

och förståelsen. Det är bara win-win, det finns inget negativt med det.” – Intervjuperson 10  
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5. Analys 

Kapitlet avser att analysera och tolka det empiriska samt teoretiska materialet med hjälp av figuren 

nedan. Tillvägagångssättet gav oss möjligheten att kunna koppla den empiriska informationen till 

den teoretiska och på så sätt finna likheter alternativt olikheter. 

 

 

Figur 3 - Koppling mellan teoretisk verktygslåda och empiri, egen illustration 

 

5.1 Kommunikation   

Utifrån insamlad empiri och teori tolkar vi att en fungerande kommunikation är betydelsefull för 

företag oavsett bransch och storlek. Socialt ansvarstagande innehar enligt Seele och Lock (2015) en 

kommunikativ kärna vilket innebär att ansvarstagandet grundar sig i etik och moral och behöver 

därför kommuniceras. Insamlad empiri stämmer överens med Seele och Locks (2015) studie då 

samtliga intervjupersoner poängterar vikten av en fungerande kommunikation. Däremot hävdar vi att 

kommunikationen av socialt ansvarstagande skiljer sig inom olika företag, här fann vi även olikheter 

utifrån om det var små eller medelstora företag. Med belägg från Seele & Lock (2015) hävdar vi att 

olikheterna beror på vilka organisatoriska förutsättningar organisationen har. Vidare menar Moura-

Leite et al. (2012) att kommunikationen av socialt ansvarstagande även skiljer sig beroende på vilken 

bransch företag verkar i vilket stämmer överens med intervjusvaren. Flera intervjupersoner upplever 

att företagen inte befinner sig i rätt bransch för att kommunicera socialt ansvarstagande då det saknas 
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intresse för det i verksamheten samt omgivningen. En till faktor som vi menar kan vara avgörande är 

att branscher har olika intressenter som i sin tur har olika intressen vilka företag vill leva upp till. 

 

5.1.1 Intern kommunikation 

Det finns en tydlig koppling mellan företags interna kommunikation och anställdas motivation, där 

en ökad motivation leder till en ökad prestationsvilja (Hein, 2012; Hur et al. 2016). Vi ser en koppling 

mellan teori och empiri då intervjupersonerna menar att intern kommunikation leder till gemenskap 

och tydlighet i arbetet som i sin tur skapar motivation. Vi uppfattar att motivation är ett grundbehov 

hos anställda för att skapa vilja och möjlighet att prestera på arbetsplatsen. Faktorer som bidrar till 

motivation är medkänsla och kreativitet hos anställda, faktorerna har även en positiv inverkan på 

företags sociala ansvarstagande (Hur et al. 2016).  

 

En avgörande faktor huruvida socialt ansvarstagande kommuniceras inom organisationen menar vi 

är vilken vikt chefer lägger på att förmedla ansvarstagandet. Du Bois Gelb och Rangarajan (2014) 

förklarar att det är betydelsefullt att kommunicera en tydlig bild av företaget i syfte att motivera 

anställda. Utifrån empirin tolkar vi att socialt ansvarstagande upplevs som ett intresse och inte som 

ett tvång, vilket även Hawn & Ioannou (2016) påvisar i deras studie. Antagandet grundar vi på att 

arbetet med intern kommunikation skiljer sig mellan företagen, inte utifrån bransch eller storlek utan 

utifrån hur intervjupersonen ser på arbetet med socialt ansvarstagande. Vidare finns det även 

skillnader i hur relevant förmedlingen av socialt ansvarstagande inom organisationen 

intervjupersonerna ansågs vara, vilket vi också menar beror på hur chefer arbetar med socialt 

ansvarstagande. Företags värderingar är en del av socialt ansvarstagande vilket ledningen bör lägga 

vikt vid att kommunicera (Chhabra & Sharma, 2014). Utifrån empirin menar vi att intern 

kommunikation är ett effektivt tillvägagångssätt att förmedla socialt ansvarstagande inom 

organisationen. 

         

5.1.2 Extern kommunikation 

Arbetet med sociala medier är väldigt omfattande i dagens samhälle, Cavaco och Crifo (2014) menar 

att dagens kommunikationsmedel skapar en press på företag att använda till exempel sociala medier 

för att nå ut till omgivningen. Utifrån empirin upplever vi att sociala medier är det intervjupersonerna 

associerar med extern kommunikation. Kommunikationsmedel kan enligt Köllen (2015) skapa ett 

positivt rykte om företag vilket är en avgörande faktor i syfte att stärka en organisations relation med 

dem mest lönsamma intressenterna. Författaren menar att ett positivt rykte även attraherar fler och 

bättre anställda samt för att behålla de nuvarande anställda. Vi tolkar att extern kommunikation 

upplevs olika utifrån ett små eller medelstort företag. Små företag anser att extern kommunikation är 
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en kostnadsfråga och ifrågasätter hur en rättvis bild av företag bäst skapas. Medelstora företag tolkar 

vi arbetar mer kontinuerligt med extern kommunikation då de deltar i mässor och andra nätverk. Det 

vi upplever som ett hinder för medelstora företag är hur de når ut till rätt plattform i syfte att 

framställas som attraktiva för att på så vis attrahera ny personal.    

 

5.1.3 Sammanfattning kommunikation 

Utifrån insamlad empiri och tidigare teori tolkar vi att kommunikation är ett effektivt verktyg för 

företag i flera aspekter både inom och utanför organisationen. Intern kommunikation upplever vi 

utifrån intervjusvaren som ett verktyg som minskar risken för missförstånd samtidigt som det får 

anställda att känna delaktighet. Kommunikation kan användas i syfte att sprida information genom 

hela organisationen men även ut till omgivningen, företagets rykte kan spridas samt att företag kan 

få kostnadseffektiv publicitet. Det viktiga med utformandet av en kommunikationsstrategi tolkar vi 

är att se över vilka mottagarna är och vilken plattform verksamheten vill nå mottagarna på. Vi menar 

att sociala medier är ett relativt enkelt verktyg att använda i syfte att öka publiciteten och sprida ett 

gott rykte om företaget.  

 

5.2 Prestation 

I intervjuerna framgår det att företagen aktivt arbetar med att främja de anställdas prestation, något 

som Grankvist (2009) anser är en utgångspunkt för företag som verkar ut ett långsiktigt perspektiv. 

Vi tolkar att intervjupersonerna är enade i att den interna kompetensförsörjningen är en viktig del i 

arbetet med prestation. Följaktligen förklarar Drejer (2001) att det bidrar till externa 

konkurrensfördelar som att utveckla och använda organisationens kompetens på ett strategiskt sätt. 

För att arbetet med kompetensförsörjning ska gynna personal och företag menar Tengblad och 

Hällsten (2000) att arbetet behöver ske i enlighet med företaget. Enligt Zangiski et al. (2013) påverkas 

företagets prestation påtagligt av företagets storlek, bransch och ekonomiska möjligheter.  

 

5.2.1 Intern prestation 

Vi tolkar utifrån empirin att företagets storlek påverkar arbetet med prestation, något som Drejer 

(2001) menar kan bero på att en större organisation har fler anställda att utbilda och utveckla. Vi 

hävdar att det, utifrån den påverkan, därför kan vara positivt att vara ett små eller medelstort företag. 

Även Moratis och Cochius (2011) ger belägg för kopplingen mellan företagets storlek och ett mer 

framgångsrikt arbete med prestation. I intervjuerna framgår det att företag behöver kunna ta vara på 

sin personal och deras kompetens för att främja prestation. Utifrån intervjuerna kan vi se en koppling 

mellan företags möjlighet att kompetensutveckla och de ekonomiska möjligheterna. Vi hävdar att 

viljan att erbjuda anställda en utvecklande och inspirerande miljö finns, men begränsas av 
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ekonomiska skäl. I enlighet med Zangiski et al. (2013) hävdar vi att företags vilja att prioritera 

utbildning och utveckling kan bidra till att företag kan prestera över sin förmåga.  

 

Drejer (2001) menar att det är finns en tydlig koppling mellan att internt utbilda och utveckla de 

anställda. I intervjuerna framgår det att förhållandet till de anställda är ett viktigt arbete. Vi ser att 

intervjupersonerna anser att det är betydande att anställda tillfredsställs och får möjlighet att utvecklas 

på arbetsplatsen. I enlighet med Moratis & Cochius (2011) menar vi att en bra arbetsmiljö bidrar det 

till en ökad prestationsvilja. Däremot förklarar Byrne (2001) att det är svårt att arbeta med att 

tillfredsställa de anställda om det inte finns tydlig modell för arbetet med kompetensförsörjning. 

Enligt vad som framgår i intervjuerna tolkar vi att kompetensförsörjning och arbete med prestation 

är en kostnadsfråga för företagen. Trots detta tror vi, med stöd från Hawn och Ioannou (2016), att 

kompetensförsörjning bidrar till en långsiktig fördel för företag och i sin tur bidrar till lönsamhet. 

Vidare hävdar vi, utifrån empirin, att det inom prestationsbaserade branscher kan vara svårt att 

utveckla och utbilda kontinuerligt, men vi anser ändå att arbetet ur ett långsiktigt perspektiv kan bidra 

mer till företagets prestation. 

 

5.2.2 Extern prestation 

Arbetet med företags externa attraktivitet är i dagens samhälle väl utvecklat vilket Hawn och Ioannou 

(2016) menar beror på att konkurrensen på marknaderna ständigt ökar. Utifrån empirin upplever vi 

att den externa attraktiviteten är avgörande för hur både tidigare, befintlig och kommande personal 

agerar gentemot företaget. En god association och en attraktiv arbetsplats kan enligt Drejer (2001) 

stärka företagets position. Författaren menar att en attraktiv arbetsplats i sin tur bidrar till en ökad 

prestationsvilja. Vi kan utifrån intervjuerna se att arbetet med attraktiviteten skiljer sig mellan små 

och medelstora företag. Vilket Tengblad och Hällsten (2000) ger belägg för då de menar att den 

externa attraktiviteten är svårare för mindre företag att utforma, medans medelstora företag ofta har 

mer resurser till att öka sin attraktivitet. Däremot ser vi genomgående i intervjuerna att företagen har 

svårigheter att formulera arbetet med attraktiviteten externt. Vi hävdar att det beror på att arbetet med 

den externa attraktiviteten inte har en direkt koppling och påverkan på organisationens anställda eller 

på arbetsmiljön och blir därför svårare att formulera och förvalta.  

 

5.2.3 Sammanfattning prestation 

Vi tolkar utifrån intervjupersonerna att arbetet med företagets prestation är olika mellan branscher 

och att det för vissa företag kan vara svårt att genomföra i praktiken. I enlighet med Grankvist (2009) 

samt Tengblad och Hällsten (2000) framkommer det att olikheterna kan bero att vissa branscher är 

prestationsbaserade medans andra är värdebaserade.  Trots detta tolkar vi det som att flera av 
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intervjupersonerna anser att alla företag, oavsett bransch, kan dra nytta av att aktivt lägga energi och 

resurser på anställdas utveckling och företags attraktivitet. 

 

5.3 Gemenskap 
I intervjuerna framgår det att det finns ett antal grunder som ska fungera i en verksamhet för att 

anställda ska må bra och prestera så bra som möjligt. Vi tolkar att gemenskap är en av grundstenarna 

och att socialt ansvarstagande är ett hjälpmedel i skapandet av gemenskap. Följaktligen förklarar 

Searcy et al. (2016) att arbetsmiljö och socialt ansvarstagande har en stark koppling med varandra då 

begreppen behandlar flertalet samma områden. Författarna anser att faktorer som måste behandlas är 

heltidsanställda, antal sjukskrivningar samt anställdas allmänna hälsotillstånd. Utifrån empirin 

framgår det att socialt ansvarstagande kan underlätta för ledare att engagera personal vilket leder till 

gemenskap och en trygghet i att vilja gå till arbetet. Med belägg från Searcy et al. (2016) hävdar vi 

att det finns delade meningar om arbetet med hur gemenskap skapas i samhället. Vi tolkade att 

intervjupersonerna upplevde det som ett viktigt arbete men att det saknades kunskap för att utföra 

arbetet. Vidare menar Grankvist (2009) att faktorer som gemenskap och arbetsmiljö inte påverkas av 

organisatoriska förutsättningar. Däremot tolkar vi att företagen ser storleken som en påverkansfaktor 

i arbetet med arbetsmiljö. Vi hävdar, utifrån empirin, att en organisation med fler anställda har svårare 

att skapa gemenskap med alla anställda. 

 

5.3.1 Intern gemenskap 

Grankvist (2009) menar att det finns ett tydligt samband mellan arbetsmiljö, trygghet och socialt 

ansvarstagande. Insamlad empiri hävdar vi stämmer överens med Grankvist (2009) då flertalet 

intervjupersoner lyfter att det interna sociala ansvarstagandet har en stark påverkan på företags 

anställda. I intervjuerna framgår det att det finns en vilja att skapa trygghet och gemenskap för 

anställda. Vidare menar Dyhre och Parment (2013) att arbetet med trygghet på arbetsplatsen kan 

skilja sig mellan olika företag. Med belägg från Grankvist (2009) hävdar vi att skillnaderna beror på 

företags storlek och bransch. Däremot ser vi att varken storleken eller branschen nämns som ett hinder 

för att skapa en god arbetsmiljö utan en påverkansfaktor. Utifrån empirin tolkar vi att trygghet inom 

vissa branscher innebär säkerhet medan det i andra innebär förtroende. 

 

5.3.2 Extern kommunikation 

Enligt Köllen (2015) är mångfald och socialt ansvarstagande nära kopplat med varandra trots att 

begreppen har olika bakgrund och ursprung. Författaren menar att mångfald är en förmån då mångfald 

skapar möjligheter för företag att vara kreativa och innovativa. Vi ser en koppling mellan teori och 

empiri då intervjupersonerna menar att mångfald ger möjligheter för anställda att få nya erfarenheter. 
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Vi hävdar att mångfald är en viktig byggsten inom ett företag och som i dagens samhälle blir mer 

aktuellt att fokusera på. 

 

I enlighet med Köllen (2015) menar vi att mångfald även är ett hjälpmedel i arbetet mot det maximala 

resultatet då mångfald leder till jämställdhet och lika möjligheter för samtliga inom en organisation. 

Vidare förklarar Köllen (2015) att mångfald även leder till att företag kan attrahera olika typer av 

kunder samt vara mindre sårbara för externa förändringar. Vilket vi även ser en koppling till i vår 

empiri, då samtliga intervjupersoner menar att människor alltid har något nytt att lära och att mångfald 

är ett begrepp som leder till ny lärdom. Grankvist (2009) menar även att mångfald kan bidra till ökad 

prestation, eftersom anställda genom erfarenheter lär sig mer och utvecklar företaget. Flera av 

intervjupersonerna menar att kulturskillnader är bra och ofta leder till att olika människor möts i 

situationer där de behöver kompromissa för att åstadkomma det bästa för verksamheten. 

 

5.3.3 Sammanfattning gemenskap 

Utifrån insamlad empiri ser vi att ledarskapet har en tydlig koppling till en trygg och framgångsrik 

arbetsmiljö. Följaktligen förklarar Dyhre och Parment (2013) att det är ledarens förmåga att förvalta 

och utveckla en gemenskap på arbetsplatsen, vilket vi även ser i intervjupersonernas svar. Utifrån 

intervjuerna tolkas att ledarskapet behöver förmedla ett engagemang och en trovärdighet för att de 

anställda ska känna sig trygga och för att öka gemenskapen. Utifrån insamlad empiri ser vi att 

mångfald kan skapa fördelar i företaget då personalen breddar sina kunskaper. Vidare förklarar 

Köllen (2015) att mångfald ger företag en möjlighet att förbereda sig inför nya förändringar.   

 

5.4 Ledarskap 

Enligt Dyhre och Parment (2013) är ledarskapets påverkan på det sociala ansvarstagandet avgörande. 

Författarna menar att ledarskapet är den viktigaste byggstenen avseende hur det sociala 

ansvarstagandet tas tillvara på inom organisationen. Vi ser en koppling mellan teori och empiri då 

intervjupersonerna oberoende bransch och storlek menar att det är ledningen som avgör hur 

ansvarstagandet förvaltas i organisationen. Vi hävdar att ledningens roll i ett företag är avgörande 

oavsett vad det gäller då ledaren är den med störst inflytande i organisationen. I enlighet med Dyhre 

och Parment (2013) menar vi att ledarskapet har en stor betydelse och arbetsgivaren behöver vara 

engagerad och motiverande för att lättare kunna driva igenom nya idéer. Vidare förklarar 

Szczepańska-Woszczyna (2015) vikten av ett ansvarsfullt ledarskap som hon menar innebär 

involvering av alla individer, etiskt korrekt beteende, respekt för intressenter samt socialt 

ansvarstagande. Följaktligen ser vi att intervjupersonerna betonar att ett ansvarsfullt ledarskap 

resulterar i gemensamma fördelar som har betydelse för hela samhället.     
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5.4.1 Internt ledarskap  

Aggerholm et al. (2011) lyfter vikten av en bra relation mellan arbetsgivare och arbetstagare för att 

främja arbetet med socialt ansvarstagande. Vi hävdar att det är viktigt att ledaren lyckas förmedla 

varför arbetet med socialt ansvarstagande är viktigt och vilka resultat som förväntas. I empirin 

framgår det skillnader avseende storleken på företaget, medelstora företag menar att ledarskapet ska 

spridas genom hela organisationen och ledningen ska ta ett ansvar för sin personal. Även de små 

företagen menar att de har ett ansvar för anställda men att de hjälper till i den men de klarar av utifrån 

organisationens förutsättningar. Utifrån teorin och empirin tolkar vi att ledarskapet ska spegla den 

företagskultur organisationen vill uppnå. Vilket även Aggerholm et al. (2011) menar då ledarskap är 

en stor framgångsfaktor i arbetet med socialt ansvarstagande och företag med en positivt inställd 

ledning har det lättare i arbetet med socialt ansvarstagande.     

 

5.4.2 Externt ledarskap 

I intervjuerna framgår det att flera av företagen stänger ute anställda i arbetet med det externa sociala 

ansvaret med motiveringen att det behövs mer strategiska roller. För att arbetet med externt socialt 

ansvar ska gynna företaget menar dock Byrne (2001) att det behövs ett bra ledarskap men också 

anställdas vilja att delta. Vi anser att den tidigare forskningen blir motsägelsefull gentemot den 

insamlade empirin. Vidare menar Byrne (2001) att anställda blir mer villiga att delta i förändringar 

om de känner ledarens tillit. Vi tolkar det som att det externa sociala ansvarstagandet behöver en 

långsiktig syn och en välformulerad kommunikation för att företag ska se det vinstgivande med det. 

 

5.4.3 Sammanfattning ledarskap 

Utifrån intervjupersonernas svar kan vi tolka att ledarskapet är en grundpelare för ett bra arbete med 

socialt ansvarstagande. Följaktligen förklarar Byrne (2001) att ledarskapet har som syfte att förvalta 

och motivera anställda för att enklare skapa förändring och förbättringar inom organisationen. Vi 

hävdar att ledaren behöver förmedla en positiv och engagerad bild av arbetet med socialt 

ansvarstagande för att motivera de anställda till samma sak. Trots ledarskap och företags välvilja 

gentemot anställda, har vi i intervjuerna sett att arbetet med socialt ansvar försvåras om anställda inte 

är villiga att delta. I enlighet med Byrne (2001) menar vi att det genom ett bra ledarskap går att 

förvalta socialt ansvar och att synen på anställdas delaktighet ger ett visst stöd till forskningen. 

 

5.5 Lönsamhet 

Samtliga intervjupersoner menar att ekonomiska möjligheter påverkar hur företag kan arbeta med 

socialt ansvarstagande. Utifrån empirin tolkar vi att företags storlek samt bransch är avgörande 
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faktorer då företag med mindre ekonomiska förutsättningar kan ha svårare att arbeta med socialt 

ansvarstagande. Även Russo och Tencati (2009) samt Moura-Leite et al. (2012) menar att arbetet med 

socialt ansvarstagande skiljer sig åt beroende på företags storlek samt bransch. Med stöd från Russo 

och Tencati (2009) menar vi att skillnaderna beror på att större företag har bättre ekonomiska 

möjligheter som underlättar skapandet av en väl utformad strategi för socialt ansvarstagande. Vi 

upplever att intervjupersonerna har delade åsikter huruvida ekonomin skapar möjligheter alternativt 

hinder för socialt ansvarstagande.   

 

5.5.1 Intern lönsamhet 

Grafström et al. (2008) förklarar att socialt ansvarstagande är svårt att räkna i kronor men att det 

fortfarande finns affärsmässiga skäl för att bedriva ett arbete med socialt ansvar. Till skillnad från 

Grafström et al. (2008) menar flera intervjupersoner att socialt ansvarstagande kan bidra till hinder 

för lönsamheten. Vi anser att socialt ansvarstagande inte skapar hinder om arbetet sker strategiskt 

med långsiktiga mål och där lönsamhet inte bara räknas i pengar. Socialt ansvarstagande bidrar till 

samhället och individer, vilket vi menar är en annan form av lönsamhet. Precis som Grafström et al. 

(2008) anser vi att socialt ansvarstagande är ett effektivt tillvägagångssätt för att attrahera 

medarbetare, både befintliga och nya. Socialt ansvarstagande kan bidra till en stimulerande 

arbetsplats vilket har visats vara viktigt för människor idag samt skapa lojalitet hos anställda. Vidare 

tolkar vi socialt ansvarstagande som en investering som kan kombinera företags finansiella mål med 

skyldigheten och engagemanget för faktorer som garanterar välbefinnande i samhället.  

 

5.5.2 Extern lönsamhet 

Större företag förväntas enligt Inyang (2013) ta ett socialt ansvar utifrån deras ekonomiska 

möjligheter vilket vi även tolkar utifrån empirin då det anses som lättare för större företag att arbeta 

med socialt ansvarstagande. Trots att tidigare forskning pekar på att donationer är en del av det 

externa sociala ansvarstagandet anser vi att det är viktigt för företag att inte bara se pengar som en 

donation. Vi är av uppfattningen att många företag innehar resurser för att kunna donera redskap och 

dylikt som företaget inte längre använder. Utifrån empirin upplever vi att intervjupersonerna 

sammankopplade donation med pengar, det är enligt oss ett område där företag kan vara mer 

innovativa för att bidra till samhället.           

 

5.5.3 Sammanfattning lönsamhet 

Utifrån empirin och teorin kan vi se att åsikterna gällande hur socialt ansvarstagande leder till 

möjligheter alternativt hinder för lönsamheten skiljer sig. Följaktligen förklarar Grafström et al. 

(2008) att lönsamhet kan se olika ut beroende på företagets organisatoriska förutsättningar. Trots det 
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tolkar vi, utifrån intervjupersonernas svar, att socialt ansvarstagande skapar fler möjligheter än hinder. 

Vi hävdar att intervjupersonerna upplever att bristen på tydliga strategier för arbetet med socialt 

ansvarstagande skapar ett hinder och företagen ser därmed inga möjligheter i arbetet. Vi upplever att 

flera intervjupersoner anser att företag ska arbeta med lönsamhet ur ett långsiktigt perspektiv samt att 

företag inte bara kan se till de själva utan även till samhället företaget verkar i. I enlighet med 

Grafstöm et al. (2008) anser vi att det är viktigt att förstå att det finns flera kopplingar mellan internt 

och externt socialt ansvarstagande som gemensamt kan bidra till lönsamhet. 
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6. Slutsats 

Kapitlet avser att presentera slutsatser utifrån empirin och analysen och att svara på syfte och 

forskningsfrågor. Kapitlet mynnar sedan ut i studiens bidrag och förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Besvarande av forskningsfrågor 

Vi upplever att företag har svårt att formulera sitt arbete med socialt ansvarstagande till en tydlig 

strategi. Vilket bekräftades av intervjupersonerna där svaren om arbetet skiljde sig avsevärt och flera 

intervjupersoner menar att arbetet med till exempel miljön är mer konkret med mått och mål. Syftet 

med studien som lyder ”Syftet med studien är att skapa förståelse för hur små och medelstora företag 

arbetar med internt och externt socialt ansvarstagande utifrån ett organisatoriska förutsättningar”, 

besvaras med hjälp av insamlad empiri och teori samt studiens forskningsfrågor. 

 

Vi kan genom analysen av den insamlade empirin tolka att företags sociala ansvarstagande är en 

viktig faktor oavsett verksamhetens bransch eller storlek. Det har visat sig att det finns många olika 

områden där ett företag kan välja att fokusera sitt sociala ansvar. Vi tolkar att områden som är av hög 

betydelse är kompetensförsörjning, arbetsmiljö och sysselsättning.  

 

6.1.1 Arbetet med internt och externt socialt ansvarstagande 

I denna studie lyfts kommunikation som ett av de viktigaste teman att arbeta med inom företaget. Vi 

har i analysen av intervjuerna förstått att med en fungerande intern kommunikation kan budskap och 

värderingar tydligt spridas genom hela företaget. 

 

Kommunikation är även viktigt utanför företaget ett av de med socialt ansvarstagande. Men vi har 

uppfattat att den externa kommunikationen påverkas beroende på vilken bransch företaget är 

verksamt i. Vi ser en problematik i att vissa branscher anser att kommunikationen utåt är mindre 

betydelsefull och därför prioriteras bort. Förutsättningar för ekonomiska möjligheter har en direkt 

påverkan på kommunikationen. Utifrån intervjuerna kan vi emellertid se ett ökat intresse för sociala 

medie-plattformarna, då intervjupersonerna menar att det blir en viktigare portal för företag att 

förmedla sitt arbete och sitt ansvarstagande.  

 

Även ledarskapet lyfts i intervjuerna och vi kan fastställa att intervjupersonerna tycker att ledarskap 

är viktigt oavsett vilken bransch eller vilken storlek företaget har. Vi ser att arbetet med att skapa 

gemenskap på arbetsplatsen är viktigt för samtliga intervjupersoner och alla försöker utefter enskilda 

förutsättningar att skapa en bra arbetsplats. Efter tolkningen upplever vi att intervjupersonerna menar 
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att det är arbetsgivarens ansvar att framställa det attraktivt och påvisa vikten av socialt 

ansvarstagande.  

 

6.1.2 Organisatoriska förutsättningarnas påverkan 

Utifrån intervjuerna förstår vi att företags organisatoriska förutsättningar påverkar arbetet med socialt 

ansvarstagande. Vi kan även tolka att arbetet med socialt ansvarstagande påverkas av företags storlek, 

både negativt och positivt. Till exempel påverkas kommunikationen positivt av storleken, i den mån 

att det kan bli enklare med en mindre personalstyrka. Vi anser att ledaren kan, vid en mindre 

personalstyrka, effektivare nå ut till sin personal och enklare kan se enskilda behov.  

 

6.1.3 Det sociala ansvarstagandets möjligheter och hinder  

En problematik vi upplever är att många av intervjupersonerna lyfter att lönsamhet begränsar både 

det interna och det externa arbetet med socialt ansvar. En mindre organisation har i de flesta fall 

mindre ekonomiska möjligheter att utföra socialt ansvarstagande. Ytterligare upplever vi att 

ekonomiska möjligheter är en av de viktigaste delarna med socialt ansvarstagande men också den 

svåraste. Enligt oss behöver företag inneha förmågan att tänka långsiktigt för att se att arbetet med 

socialt ansvarstagande kan vara lönsamt. Vi anser att lönsamhet och socialt ansvarstagande kan ha en 

relation till varandra. Vi tolkar dock att det krävs mycket kunskap och innovativt tänkande för att 

skapa relationen, särskilt på företag som har begränsade ekonomiska möjligheter. 

  

Sammanfattningsvis menar vi att alla intervjupersoner tycker att om en tydligare strategi för arbetet 

var tillgängligt skulle det sociala ansvarstagandet inom företag förändras. Vi kan se en gemensam tro 

utifrån de 10 intervjuerna där budskapet var att ingen kan göra allt, men alla kan göra något!  

 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Vi anser att vi med en kvalitativ studie fyller det forskningsgap inom ämnet eftersom större delen av 

tidigare forskning har skett i kvantitativ form (Ambler & Barrow, 1996; Ritz & Waldner, 2011; Russo 

& Tencati, 2009). Tidigare forskning har, enligt Russo & Tencati (2009) fokus på att se resultat och 

mäta olika nyckeltal, vilket vi menar utesluter de mänskliga och organisatoriska förutsättningarna. 

Som tidigare nämnt har vi med hjälp av kvalitativa intervjuer fått möjlighet att på ett nytt vis se hur 

de mänskliga och organisatoriska förutsättningarna påverkar arbetet med socialt ansvarstagande. 

Genom de 10 kvalitativa intervjuerna har vi samlat information och sett kopplingar som inte varit 

möjliga med en kvantitativ forskningsmetod. 
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Studiens teoretiska bidrag fokuserar på att med ett nytt avseende formulera hur små och medelstora 

företag arbetar med socialt ansvarstagande. Studien har belyst hur företagen arbetar med samt 

åsikterna kring socialt ansvarstagande. Flertalet av intervjupersonerna framför hur storleken på 

företaget både bidrar till och förhindrar arbetet. Förhoppningen är att studien kan bidra med en ökad 

teoretisk bild över hur olika små och medelstora företags arbete med socialt ansvar kan påverkas. 

 

6.3 Praktiskt bidrag 

Vi har genom studien och intervjuerna vi genomfört på 10 olika små och medelstora företag i 

Gävleborg sett att arbetet med socialt ansvarstagande kan ha olika betydelse för företag. Vissa arbetar 

med till exempel kompetensförsörjning medan andra arbetar mer med till exempel donationer. Genom 

att vi lyft fram att det finns olika fokus i arbetet med socialt ansvarstagande har vi fördjupat 

förståelsen för behovet av tydligare riktlinjer. På så vis har vi även skapat en insikt hos de olika 

intervjupersonerna. Flertalet hade svårt att formulera sitt sociala ansvarsarbete kring begreppet, men 

kunde under intervjun öka insikten kring arbetet. 

 

För att öka arbetet med socialt ansvar inom företag har vi formulerat ett praktiskt förslag, utefter 

resultatet. Förslaget är att näringslivet tillsammans med små och medelstora företag skapar riktlinjer 

och gemensamma mål för regionens arbete med socialt ansvarstagande. Vi anser att arbetet kräver 

mycket kommunikation och samarbete mellan företag och branscher. Eftersom arbetet med socialt 

ansvarstagande kan vara svårare inom vissa branscher tror vi att en gemensam plattform istället 

skapar möjlighet att tillsammans göra skillnad. Vi menar att ingen organisation kan göra allt, men 

alla kan göra något. Vilket tyder på att en sammanslutning av företags framgångsrika fokusområden 

i socialt ansvarstagande bidrar till en ökad helhet för regionen. 

 

6.4 Vidare forskning 

Vidare forskning kan förslagsvis genomföras i en större omfattning. Med hjälp av fler små och 

medelstora företag i regionen eller andra regioner kan resultaten i studien skapa mer förståelse och 

en ökad bild av hur arbetet med socialt ansvarstagande kan bli mer framgångsrikt. Att studien är 

avgränsad till företag som redan arbetat mycket med socialt ansvarstagande kan ha påverkat 

resultatet. Vi anser att andra forskare kan med hjälp av denna studie jämföra hur andra små och 

medelstora företag bör utveckla eller påbörja sitt arbete med socialt ansvarstagande. 

 

Studiens intervjupersoner utgörs enbart av personer i operativ eller strategisk befattning, då vi ville 

få en övergripbar bild av arbetet med socialt ansvarstagande. Vidare forskning skulle kunna innefatta 
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intervjuer med medarbetare inom små och medelstora företag för att även se deras syn på arbetet med 

socialt ansvarstagande. 
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Bilaga 1 
 

Informationsmejl  
Hej,  

Vi heter Frida Hellbom och Johanna Kjellström och skriver en examensuppsats, på Högskolan i 

Gävle, kring arbetet med socialt ansvarstagande. Studien är en del i Gävle kommuns och 

Näringslivsenhetens arbete med projektet “Hållbart Näringsliv Gävle”. Anna Sjöström från Tyréns 

är projektledare för projektet och tipsade oss om att kontakta just ert företag.  
 

Vi är väldigt intresserade av att få höra om ert arbete kring detta och undrar om det finns en möjlighet 

för oss att få komma och intervjua er?  
 

I samband med intervjun kommer ni att få en kort presentation angående socialt ansvarstagande för 

att lättare kunna svara på våra frågor. 

 
 

Då vi utför arbetet på en begränsad tid föreslår vi nedan två datum och hoppas någon av dessa ska 

passa dig.  

Torsdag den 10 oktober alternativt onsdag den 16 oktober. 
 

Med vänliga hälsningar  

Frida & Johanna 

Högskolan i Gävle  
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide  

Fokusgrupp Nyckelord Frågor Teori 

Bakgrunds-

information 

 

 

 

 

 

CSR. Miljö, Socialt 

och Ekonomiskt.  

Berätta om dig själv! 

 

Vilken position har du på 

företaget? 

 

Berätta vad socialt 

ansvarstagande innebär för 

er?  

 

Hur arbetar ni med socialt 

ansvar? 

 

Vilka områden inom 

socialt ansvarstagande är 

extra viktigt för er? 

 

 

 

 

 

 

 

Granqvist 

(2009) 

 

 

 

Grafström, 

Göthberg & 

Windell 

(2008) 

Mänskliga  

handlingar  

Motivation, 

värderingar, tydlighet.  

 

 

 

 

 

 

 

Publicitet, behålla 

resurser, rykte.  

Finns det tydliga mål och 

värderingar för ert arbete 

med socialt 

ansvarstagande? 

 

Hur kommunicerar ni er 

sociala ansvarstagande 

inom organisationen? 

 

Hur kommunicerar ni erat 

sociala ansvarstagande 

utanför organisationen?  

 

Kan ni ge konkreta 

exempel på internt och 

externt socialt 

ansvarstagande som ni 

arbetar med?  

Hawn & 

Ioannou 

(2016) 

 

 

 

Grankvist 

(2009) 

 

 

 

Hameed, 

Riaz, Arain 

& Farooq 

(2016), 

Grankvist 

(2009) 

 

Hameed, 

Riaz, Arain 

& Farooq 

(2016), 

Grankvist 

(2009) 

Talangfull 

personalgrupp 

Kompetensförsörjning, 

karriärsutveckling. 

Vad innebär 

kompetensförsörjning för 

dig?  

 

 

Drejer 

(2001) 
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Hur arbetar ni för att 

utbilda/utveckla 

kompetensen inom 

företaget? 

 

 

Drejer 

(2001) 

 

Arbetsmiljö Trygghet, mångfald, 

relation till samhället. 

 

Hur jobbar ni med att 

skapa gemenskap på 

arbetsplatsen?  

 

Hur ser ni till att 

kompetensen inom 

företaget används på rätt 

sätt? 

 

Hur ser ni till att 

omgivningen får samma 

bild som ni vill framställa? 

 

 

 

 

 

Drejer 

(2001) 

 

 

 

 

Grankvist 

(2009)   

 

Engagerad 

arbetsgivare 

Engagemang, 

företagskultur. 

 

 

 

 

Hur använder ni ert arbete 

med socialt ansvarstagande 

för att attrahera nya 

medarbetare?  

 

Upplever du att de 

anställda är involverade i 

arbetet med socialt 

ansvarstagande? 

 

Berätta hur ni upplever att 

detta arbete påverkar 

relationen mellan 

arbetsgivare och 

arbetstagare?  

 

Izlem & 

Zwnynep 

(2016) 

 

 

 

 

Grankvist 

(2009) 

 

 

 

 

 

Dyhre & 

Parment 

(2013) 

Ekonomiska 

möjligheter  

Lön, förmåner, 

lojalitet, kunskap. 

Hur ser ni på relationen 

mellan socialt 

ansvarstagande och 

ekonomiska 

förutsättningar?  

 

Berätta om ni upplever att 

socialt ansvarstagande kan 

bidra till möjligheter 

alternativt hinder för 

lönsamheten?  

Lievens & 

Highhouse 

(2003) 

 

 

 

 

 

 

Lievens & 

Highhouse 

(2003) 
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Bilaga 3s 
 

Intervjufrågor 
Introfrågor:   

1. Berätta om dig själv och vilken position du har på företaget. 

 

Socialt ansvarstagande: 

Allmänt & övergripande: 
2. Berätta vad socialt ansvarstagande innebär för er? 

 

Kort presentation om socialt ansvarstagande!  

 

3. Hur arbetar ni med socialt ansvarstagande? 

4. Vilka områden inom socialt ansvarstagande är extra viktiga för er? 

 

Externt & Internt: 
5. Finns det tydliga mål och värderingar för ert arbete med socialt ansvarstagande?  

 Om ja: på vilket sätt? Kan du utveckla? 

 Om nej: varför inte? 

 

6. Hur kommunicerar ni ert sociala ansvarstagande i organisationen? 

7. Hur kommunicerar ni ert sociala ansvarstagande utanför organisationen? 

8. Kan ni ge konkreta exempel på internt och externt socialt ansvarstagande som ni arbetar med?  

 

Employer branding:  

Socialt:  
9. Hur jobbar ni med att skapa gemenskap på arbetsplatsen?  

10. Upplever du att de anställda är involverade i arbetet med socialt ansvarstagande? 

 Om ja: på vilket sätt? Bra/dåligt? 

 Om nej: varför inte? 

 

Utveckling:  
11. Vad innebär kompetensförsörjning för dig?  

12. Hur arbetar ni för att utbilda/utveckla kompetensen inom företaget? 

 

Tillämpning:  
13. Hur ser ni till att kompetensen inom företaget används på rätt sätt? 

14. Hur ser ni till att omgivningen får samma bild av företaget som ni vill framställa? 

 

Intresse:  
15. Hur använder ni ert arbete med socialt ansvarstagande för att attrahera nya medarbetare? 

16. Upplever ni att arbetet med socialt ansvarstagande påverkar relationen mellan arbetsgivare 

och arbetstagare? 

 Om ja: på vilket sätt? Bra/dåligt? 

 Om nej: varför inte? 
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Ekonomiskt: 
17. Hur ser ni på relationen mellan socialt ansvarstagande och ekonomiska förutsättningar? 

18. Berätta om ni upplever att socialt ansvarstagande kan bidra till möjligheter för lönsamheten? 

19. Berätta om ni upplever att socialt ansvarstagande kan bli ett hinder för lönsamheten?  

 

Övrigt:  
20. Finns det något mer angående ert arbete med socialt ansvarstagande som du vill dela med dig 

av som ännu inte kommit upp? 

 


