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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Företags och medarbetares utmaningar med medarbetares engagemang i CSR: En 

modellutvecklande studie. 

 

Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: China Friberg och Klara Rosendahl 

 

Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmson 

 

Datum: 2019 – januari 

 

Syfte: Tidigare forskning ger uttryck för att fler och fler företag integrerar CSR i sin verksamhet 

men att utmaningar finns när medarbetare ska engageras. Trots detta saknas en modell som 

illustrerar dessa utmaningar. Syftet är att utveckla en integrerad modell bestående av både 

företags och medarbetares utmaningar gällande medarbetares engagemang i företags CSR-

arbete.  

 

Metod: Studien utgår från ett socialkonstruktivistiskt och hermeneutiskt perspektiv. Genom en 

abduktiv forskningsansats ställdes empiri från tio kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

medarbetare från fyra större företag mot tidigare forskning om utmaningar. Utifrån de 

utmaningar som framkom sammanställdes en tredelad modell. 

 

Resultat & slutsats: Vår tredelade modell illustrerar utmaningar som har framkommit med 

medarbetares engagemang i CSR. En första indelning utgår från utmaningar beroende på företag 

och/eller medarbetare. Den andra indelningen delar in utmaningarna i tre större kategorier 

utifrån följande gemensamma nämnare; synsätt, information och tillämpning. Avslutningsvis 

illustrerar modellen att olika utmaningar påverkar varandra.  

  

Examensarbetets bidrag: Vi har i detta arbete tagit fram en integrerad modell som omfattar tre 

dimensioner där vi tydliggör att utmaningar kan vara 1) företagsberoende, individberoende eller 

både-och 2) indelade i olika kategorier samt 3) relaterade till varandra. Ur ett teoretiskt 

perspektiv är modellen användbar i vidare forskning eftersom modellen både kan modifieras 

och kompletteras vid behov. Ur ett praktiskt perspektiv kan modellen användas som en 

övergripande karta och verktyg för företag att agera på olika sätt för att engagera medarbetare. 

Genom att illustrera om utmaningar relateras till företag eller medarbetare samt att olika 

utmaningar påverkar varandra menar vi bidrar till helhetsperspektivet och kan förenkla arbetet 

med CSR inom företag. Praktiska råd till företetagsledare är att bryta ner företags CSR-mål samt 

att ha information om CSR som en stående punkt på möten. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Fler studier föreslås för att pröva modellens giltighet och 

relevans. Ett exempel skulle kunna vara att pröva modellens giltighet i andra kontexter såsom 

mindre företag. Ett annat exempel är att djupare studera företags- och medarbetarberoende i de 

utmaningar som framkom eller att identifiera nya utmaningar som skulle kunna adderas till 

modellen.  

 

Nyckelord: CSR, engagemang, företags samhällsansvar, medarbetare, utmaningar 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

Title: Challenges for companies and their employees with engaging employees in CSR: A 

conceptual framework. 

 

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: China Friberg and Klara Rosendahl 

 

Supervisor: Tomas Källquist and Pär Vilhelmson 

 

Date: 2019 – January 

 

Aim: Previous studies indicate that a growing number of companies choose to incorporate CSR 

into their business. However, there are many challenges with engaging employees. Despite this, 

no model exists illustrating these challenges. The purpose of this study is to create a model 

illustrating companies and employee challenges with engaging employees in CSR. 

 

Method: This study is based on a social constructive and hermeneutic perspective. Empirical 

findings from ten qualitative interviews with employees from four larger companies were 

compared to previous research in an abductive approach. Based on challenges found empirically 

and theoretically, challenges were grouped together resulting in a three-part model. 

 

Result & Conclusion: Our three-part model illustrates challenges with engaging employees in 

CSR. First, it presents challenges related to both company and/or employee. Secondly, it 

demonstrates challenges in three main categories; viewpoint, information, and application. 

Finally, it illustrates that these challenges influence and are influenced by each other. 

 

Contribution of the thesis: In this thesis, we have developed an integrated model consisting of 

three dimensions where we demonstrate how challenges can be 1) associated with the company, 

employee, or both 2) classified in different categories and 3) related to one another. From a 

theoretical perspective, the model is useful in further research where it can both be modified 

and added to if needed. From a practical perspective, the model can be used as an overall map 

and tool for companies to act in different ways when engaging employees. By highlighting if 

challenges are associated to company or employee, as well as how different challenges relate to 

one another, we believe that a holistic view can be achieved which further simplifies the CSR-

work. Practical advice to managers is to break down the company’s CSR-goal and to have 

regular information about CSR in meetings. 

 

Suggestions for future research: Further research is needed to test the model’s accuracy and 

relevance. A possible alternative to test the models’ accuracy and relevance is to apply it to 

different contexts such as smaller companies. Another alternative is to further study how 

challenges identified in this study relate to company or employee or to identify new challenges 

that could be included in this model. 

 

Keywords: challenge, commitment, corporate social responsibility, CSR, employee, 

engagement, impediment 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 

Vinstgenerering är och har varit målet för de flesta företag trots att det i vissa fall leder till mänskliga 

eller miljömässiga negativa konsekvenser. När förändringar eller förbättringar införts har huvudsyftet 

ofta varit att öka den ekonomiska vinningen och det sociala och samhälleliga ansvaret har endast 

vävts in i mindre utsträckning. Den allmänna debatten har dock kommit att handla om ett ansvar för 

företagen, kanske i ljuset av flera uppmärksammade skandaler såsom Enron och WorldCom i början 

på 2000-talet (Almqvist, Holmgren Caicedo, Johansson & Mårtensson, 2012). Fokus har legat på att 

företag inte kan maximera sina vinster på bekostnad av samhället i övrigt och i dess kölvatten har 

CSR (Corporate Social Responsibility); företags sociala ansvarstagande lyfts fram. Fler och fler 

företag uppger att de engagerar sig i CSR vilket förmedlas via hemsidor och årsredovisningar. CSR 

berör dock inte bara företagsledningen utan alla intressenter som på något sätt har en relation till 

företaget såsom aktieägare, konsumenter och medarbetare. Eftersom medarbetare i de flesta fall utgör 

en viktig intressent för företaget torde det inte vara osannolikt att medarbetare är avgörande för hur 

framgångsrikt företags CSR-arbete blir. 

 

1.2. Problematisering 

Företag engagerar sig i CSR av olika anledningar. Litteraturen pekar bland annat på 

konkurrensfördelar, legitimitet samt risk- och kostnadsreduceringar (Carroll & Shabana, 2010). Även 

om anledningarna varierar har det visat sig att CSR genererar positiva effekter inom så vitt skilda 

områden som medarbetarrelationer (Glavas & Piderit, 2009), arbetstillfredsställelse (De Roeck, 

Marique, Stinglhamber & Swaen, 2014), attraktionskraft på investerare (Dhaliwal, Li, Tsang & Yang, 

2011), operativ effektivitet (Yang, 2016), kundnöjdhet, företagsanseende samt minskad 

personalomsättning (Galbreath, 2010). Om CSR även leder till finansiella fördelar för verksamheter 

har undersökts i flera studier (Aguinis & Glavas, 2012; Rupp & Mallory, 2015). Meningarna går isär 

men Orlitzky, Schmidt och Rynes (2003) metaanalys indikerar att det finns ekonomiska fördelar och 

i huvudsak verkar de flesta vara överens om att det är finansiellt fördelaktigt för företag att engagera 

sig i CSR (Glavas & Piderit, 2009). Mycket av tidigare forskning har riktat sig mot externa 

intressenter såsom ägare, kunder och samhälle (Aguinis & Glavas, 2012). CSR riktad mot interna 

intressenter, såsom medarbetare, har dock inte uppmärksammats på samma sätt trots potentiella 

fördelar (Kang, Han & Bang, 2018; Lee & Seo, 2017). 

 

CSR-arbetets positiva inverkan på medarbetare framhålls i flera studier. Rupp och Mallory (2015) 

lyfter fram studier vilka antyder att företags arbete med CSR kan attrahera såväl nya medarbetare 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7405687296&amp;eid=2-s2.0-85047145754
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7405687296&amp;eid=2-s2.0-85047145754
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55990321700&amp;eid=2-s2.0-85047145754
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som öka arbetstillfredsställelsen hos de befintliga. Dessutom pekar forskning på ett positivt samband 

mellan företagens arbete med CSR och medarbetares attityder och beteenden vilket i sin tur resulterar 

i ökad personlig och organisatorisk prestation (Aguinis & Glavas, 2012; Rupp & Mallory, 2015). Lee 

och Seo (2017) samt Oo, Jung och Park (2018) indikerar att CSR till och med leder till att 

medarbetarnas prestationer sträcker sig utöver deras formella arbetsuppgifter.  

 

Det finns således fördelar med att företag engagerar sig i CSR men hur engageras medarbetare? Att 

engagera medarbetare är viktigt eftersom de är huvudansvariga för att utföra arbetet med CSR och 

ofta kommer i kontakt med externa intressenter (Collier & Esteban, 2007; Crilly, Schneider & Zollo, 

2008; Ones & Dilchert, 2012). Utifrån en modell baserad på motivation och engagemang drar Collier 

och Esteban (2007) slutsatsen att CSR måste genomsyra hela företaget från företagsledning till 

enskilda medarbetare om engagemang i CSR ska uppstå. Collier och Esteban lyfter fram engagemang 

utifrån kontext och perception. Kontextberoende utgår från att CSR behöver existera i 

företagskulturen, genomsyras i normer och integreras i allt som företaget företar sig vilket betonar 

företagets roll i CSR. Å andra sidan betonar perception medarbetares uppfattning om CSR. 

Medarbetare måste kunna identifiera sig med företaget, känna att företaget fullföljer sina åtagande 

samt att ledningen helhjärtat visar att de står bakom CSR med ord och handlingar (Collier & Esteban, 

2007). 

 

Även Onkila (2015) belyser CSR utifrån medarbetaren men betoningen ligger på hur medarbetare 

upplever företags CSR-arbete genom uppkomna positiva och negativa känslor. Vid personligt intresse 

eller när företag och medarbetare delar värderingar engageras medarbetare men engagemanget 

påverkas även av ägarnas inflytande på företaget samt företagets rykte hos externa intressenter 

(Onkila, 2015). Utmaningen för medarbetare att engagera sig i CSR beror enligt Onkila på svårigheter 

att fatta ansvarsfulla beslut och att implementera CSR i sin vardag vilket betonar medarbetarberoende 

utmaningar. Samtidigt lyfts företaget fram eftersom det inte ger medarbetare stöd för att engagera sig 

i CSR (Onkila, 2015). Andra faktorer som påverkar medarbetares engagemang i CSR är avsaknad av 

gemensam anda, avstånd mellan CSR och medarbetare, avsaknad av koppling mellan CSR och det 

dagliga arbetet, dålig implementering av CSR men även inslag av “greenwashing” (Onkila, 2015). 

  

Även om Collier och Esteban (2007) men även Onkila (2015) inte använder begreppet utmaningar 

menar vi att de ger uttryck för utmaningar som existerar med att engagera medarbetare i CSR. Slack, 

Corlett och Morris (2015) belyser fyra utmaningar med att engagera medarbetare i CSR; bristfällig 

intern kommunikation, CSR-kultur saknas, dålig överensstämmelse mellan CSR och strategi samt en 

konflikt mellan CSR och företagets prioriteringar. Utmaningar som enligt Slack et al. kan knytas till 
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företaget. Även om Slack et al. tar upp brist på kunskap och medarbetares attityder mot CSR ser de 

inte dem som utmaningar trots att de påverkar engagemang. Detta kan bero på att studiens fokus tar 

sin utgångspunkt utifrån företagsrelaterade utmaningar. Frostenson (2007) å andra sidan talar om 

problem vilka vi tolkar som utmaningar relaterade till medarbetaren; kunskapsbrist och brist på 

relevans det vill säga okunskap om CSR som kan generera svårigheter för medarbetare att knyta CSR 

till sina dagliga arbetsuppgifter. Frostenson lyfter även två mindre framträdande problem i studien: 

prestationsproblem - att medarbetare ska prestera mer när CSR införs samt normativa problem - 

medarbetare och företag tycker inte lika i vissa etiska frågor. 

 

Slack et al. (2015) och Frostenson (2007) lyfter således båda fram utmaningar med att engagera 

medarbetare i CSR men utifrån två olika perspektiv; företagsberoende och medarbetarberoende. 

Andra författare har studerat samspelet mellan företags och medarbetares engagemang i CSR men 

uppmärksammar inte utmaningar specifikt relaterade till medarbetares engagemang. Haski-

Leventhal, Roza och Meijs (2017) lyfter fram utmaningar utifrån att uppnå överensstämmelse mellan 

företags och medarbetares CSR-beteende och CSR-identitet. Hemingway (2005) belyser samspelet 

mellan företags CSR-arbete och medarbetares sociala engagemang genom en matrismodell men 

studerar inte specifikt utmaningar med medarbetares engagemang. Både Haski-Leventhal et al. 

(2017) och Hemingway (2005) men även Collier och Esteban (2007) illustrerar således ett samspel 

mellan medarbetare och företag men inte specifikt utifrån utmaningar. 

 

Med utgångspunkt från ovanstående menar vi att det finns ett tydligt samspel mellan medarbetare och 

företag vad det gäller medarbetares engagemang i CSR. Flera författare (Collier & Esteban, 2007; 

Haski-Leventhal et al., 2017; Hemingway, 2005; Onkila, 2015) som försöker få en förståelse för 

medarbetares engagemang i CSR beaktar komplexiteten i samspelet mellan både företag och 

medarbetare. Att bara studera person eller företag ger enligt oss en förenklad bild av verkligheten. 

Slack et al. (2015) belyser företaget men nämner även brist på kunskap hos medarbetare vilket 

indikerar svårigheter att separera företag och person eftersom samspel mellan dem existerar. 

Gränsdragningen mellan företag och medarbetare är således inte alltid tydlig och flyter till viss del 

ihop genom att medarbetare både representerar företaget men även sig själva. Vi menar således att ett 

problem med att inte ha en integrerad modell är att komplexiteten i samspelet mellan medarbetare 

och företag tappas bort då det inte alltid är tydligt om utmaningar kan kopplas till företag eller 

medarbetare eller både-och vilket en modell skulle klargöra. 

 

Genom att utveckla en integrerad modell av utmaningar med medarbetares engagemang i CSR ser vi 

fördelar. Flera författare (Collier & Esteban, 2007; Haski-Leventhal et al., 2017; Hemingway, 2005; 



 

4 
 

Onkila, 2015) försöker förstå medarbetares engagemang vilket vi menar många gånger kan relateras 

till utmaningar. Genom att samla allt som påverkar medarbetarengagemang i en gemensam modell 

menar vi att det skulle klargöra begrepp och bidra till samsyn. Vidare ser vi en fördel med att integrera 

både företags- och medarbetarberoende utmaningar i samma modell då vi anser att en grafisk 

illustration tydligare kan visa att utmaningar inte alltid är antingen beroende av företag eller 

medarbetare utan ibland både-och. Detta skulle således kunna förtydliga att det kanske inte alltid är 

möjligt att separera företags- och medarbetarberoende utmaningar. Samtidigt skulle det kunna 

argumenteras för att alla utmaningar kan kopplas till företag då det är utmaningar för företaget att 

hantera. Vi ser dock att en indelning skulle tillföra en bättre förståelse för hur utmaningar kan 

hanteras. Ytterligare en fördel är att modellen illustrerar hur utmaningar är relaterade till varandra 

och således att de kan påverka varandra. Avslutningsvis framstår en vinst med att modellen kan 

byggas ut och modifieras då mer forskning på området genereras.  

 

1.3. Syfte 

Syftet är att utveckla en integrerad modell bestående av både företags och medarbetares utmaningar 

gällande medarbetares engagemang i företags CSR-arbete.  
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2. METOD 

2.1. Vetenskapsteoretisk referensram 

I detta avsnitt beskrivs den vetenskapsteoretiska referensram vi lutade oss mot i vår studie. Vi utgick 

från en socialkonstruktivistisk verklighetssyn och en hermeneutisk kunskapssyn vilket innebar ett 

tolkande perspektiv. För att kunna tolka litteratur och empiri utnyttjas förförståelse baserad på de 

personer vi är och den kunskap vi har inhämtat.  Utifrån ett medarbetarperspektiv rörde vi oss mellan 

empiri och teori i vår abduktiva ansats vilket även påverkade vårt val av fallstudier och intervjuer för 

vårt empiriska material. Vår vetenskapsteoretiska referensram tog vi med oss i vårt vidare arbete 

genom att vi i varje del av vår studie funderade och reflekterade över hur referensramen kunde knytas 

till varje enskild del och samtidigt till vårt syfte (Arsel, 2017). 

 

2.1.1. Verklighetssyn 

Vi har i vår studie valt att utgå från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Det innebär att vi anser att 

det inte finns en sanning där ute som kan hämtas hem utan bara ett råmaterial (Thurén, 2007). Utifrån 

råmaterialet skapas en verklighet genom hur vi människor ser och talar om verkligheten (Allwood & 

Erikson, 2010). Genom konstruktion erhålls en verklighet som är giltig i stunden. Konstruktionen 

beror på de involverade personerna (Thurén, 2007) och verkligheten kan således tolkas på flera olika 

sätt (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Begreppet CSR och de utmaningar som förekom var således inte 

givna på förhand utan konstruerades socialt och i den kontext vi befann oss i. Att inget är på förhand 

givet genomsyrade hela vårt arbete; allt från problemformulering och hur empiri skulle samlas in 

ända till att bidraget var formulerat (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

 

2.1.2. Kunskapssyn 

Eftersom vi ansåg att verkligheten skapas av människorna i den och hur de talar om den påverkade 

det även vår kunskapssyn. Det räcker inte att se på världen såsom den framträder utan vi var tvungna 

att tolka vad det innebar för att kunna förstå, ett hermeneutiskt perspektiv (Hartman, 2004; Thurén, 

2007). För att göra detta försökte vi sätta oss in i hur andra människor tänker och känner i den kontext 

vi studerade (Thurén, 2007). Helheten blev därmed mycket viktig för tolkningen och förståelsen av 

fenomenet (Andersson, 2014). Det innebar vidare att inget facit fanns utan det som framkom 

baserades helt och hållet på den gjorda tolkningen (Andersson, 2014; Hartman, 2004; Thurén, 2007). 

Det blev således vår uppgift som forskare att utifrån den information vi erhöll från medarbetare och 

den kontext vi befann oss i att definiera och tolka de begrepp som användes. Vad betyder ordet CSR 

för medarbetare och vilka utmaningar ser de? Utmaningarna som medarbetare såg kan bara tolkas 

och förstås om de betraktas utifrån dess rätta kontext. Denna ökade förståelse påverkade i sin tur hur 

vi såg på de enskilda delarna; från del till helhet och tillbaks igen så länge studien varade, den så 



 

6 
 

kallade hermeneutiska cirkeln eller spiralen (Andersson, 2014; Thurén, 2007). Det innebar även att 

vi aldrig kom fram till en absolut sanning (Andersson, 2014) men det var inte vår avsikt. Syftet var 

istället att öka förståelsen för de utmaningar som just dessa medarbetare upplevde i den tid och 

kontext som studien utfördes och relatera dessa till tidigare forskning men även vara en startpunkt för 

fortsatt forskning. 

 

2.1.3. Förförståelse 

I vårt tolkningsarbete utnyttjade vi den kunskap vi redan hade, vår förförståelse (Hartman, 2004; 

Thurén, 2007). Alla är vi färgade av den person vi är och det vi redan vet, eller det vi tror oss veta 

och hur det påverkar oss. Eftersom vi som forskare har läst in oss på CSR och utmaningar inverkade 

det på hur vi tolkade det medarbetarna förmedlade. Vi var redan förinställda på att hitta vissa ord eller 

begrepp vi var intresserade av vilka vi då direkt tolkade i den riktning som passade vårt syfte. Det var 

kanske inte vad medarbetaren syftade på men vår tidigare kunskap och erfarenhet ledde in oss på 

detta spår. Risken är att vi kan ha valt bort alternativa möjligheter och därmed andra tolkningar 

(Andersson, 2014). Således var förförståelse både en förutsättning när vi tolkade men även ett 

problem då vi inte såg alla möjligheter (Andersson, 2014). Både kontexten och vår förförståelse 

påverkade våra tolkningar och de tolkningar vi gjorde berodde på vilka vi är som forskare. Det är inte 

otänkbart att andra forskare med en annan förförståelse hade kommit fram till andra svar (Thurén, 

2007). Förförståelse kan inte kopplas bort utan vårt bidrag består av en kombination av vår 

förförståelse och det medarbetarna har förmedlat (Hartman, 2004).  

 

2.1.4. Forskningsansats 

I vår studie valde vi att luta oss mot ett befintligt ramverk i form av tidigare forskning i kombination 

med erhållen empiri för att utveckla en integrerad modell över utmaningar och därmed besvara vårt 

syfte. Att utgå enbart från litteraturen eller enbart från empirin skulle inte fullt ut kunna förklara de 

utmaningar som existerar utan en växelverkan mellan teori och empiri, en abduktiv ansats (Kågström 

2011), var nödvändig för att kunna bygga vår modell. Abduktionen startade i problemet som vi 

önskade studera, utmaningar med medarbetares engagemang i CSR, där önskan var att på bästa sätt 

förklara vilka dessa utmaningar är (Kågström, 2011). Genom att samla in data i form av empiri och 

jämföra med teori försökte vi hitta den kombination som bäst förklarade de utmaningar som existerar 

(Kågström, 2011). Utifrån det som medarbetarna förmedlade modifierades ramverket hela tiden under 

studiens gång (Alvehus, 2013; Dubois & Gadde, 2002) och denna process ledde till en systematisk 

utveckling av modellen vilket gjorde att modellen gradvis växte fram (Kågström, 2011). Den 

abduktiva ansatsen med avseende på utmaningar utmynnade inte i omvälvande förändringar utan 

istället smärre justeringar genom att empiri men även teori ledde oss till nya insikter (Dubois & 
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Gadde, 2002). Däremot ledde vår abduktiva ansats initialt till stora förändringar då vi valde att helt 

frångå vårt första syfte hur CSR påverkar medarbetare och istället fokusera på utmaningar med att 

engagera medarbetare i CSR. Den abduktiva ansatsen baserad på tolkning och förståelse var en 

naturlig förlängning på vårt socialkonstruktivistiska och hermeneutiska perspektiv där vår 

förförståelse spelade en stor roll.  

 

2.1.5. Forskningsstrategi 

Valet föll på en kvalitativ fallstudie eftersom vårt fokus låg på att tolka de utmaningar som utgjorde 

byggstenar i vår modell och därmed få en djupare förståelse för denna företeelse (Merriam, 1994). 

Då vi valde att utgå från flera olika företag resulterade detta i en flerfallsstudie. Eftersom fallstudier 

både kan bekräfta tidigare kunskap men även skapa nya innebörder (Merriam, 1994) ansåg vi att det 

stämde väl överens med vår valda abduktiva forskningsansats. Enligt Merriam är den kunskap som 

framkommer kontextuellt bunden men även beroende av forskarens tolkning vilket vi kunde knyta 

till socialkonstruktivism, hermeneutik och förförståelse vilket gav ytterligare stöd för vårt val. Vid 

fallstudier föreslås ingen specifik metod (Merriam, 1994) utan valet av intervjuer baserades på 

följande fördelar: Vi ansåg att intervjuer skulle kunna svara på vår frågeställning (Gillham, 2008) och 

därmed tydliggöra utmaningar med medarbetares engagemang i CSR. Vidare betraktade vi 

intervjuandet som en social konstruktion mellan intervjuaren och intervjupersonen (Gillham, 2008) 

där förförståelse och tolkning var väsentligt vilket var viktigt för oss och vår studie.  

 

2.1.6. Perspektiv 

Vårt val av kvalitativ metod styrktes av att tidigare forskning om utmaningar med avseende på 

medarbetares engagemang i företags CSR-arbete till stor del har varit kvalitativ (Brunton et al., 2017; 

Davies & Crane, 2010; Onkila, 2015) och därmed kan anses som tradition (Svensson & Ahrne, 2015). 

Vi valde även att betona enskilda medarbetare och inte medarbetare som ett kollektiv då Hejjas, 

Scarles och Miller (2018) ger uttryck för att alltför lite forskning är utförd på individnivå. Genom att 

vi utgick från ett kvalitativt perspektiv och beskrev hur medarbetare upplevde utmaningar i dess 

kontext ledde detta till en ökad förståelse för företeelsen (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  Vi utgick 

kontinuerligt från medarbetarnas perspektiv både vad det gällde den litteratur vi tog del av och de 

svar som framkom vid intervjuerna för att undvika att vårt forskarperspektiv tog överhand (Justesen 

& Mik-Meyer, 2011).  
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2.2. Tillvägagångssätt 

Denna del beskriver hur vi utformade vår studie och de val som gjordes. Genom att illustrera vår 

forskningsmodell tydliggörs hur olika delar hör ihop. För att betona huvudspåren i modellen valde vi 

att illustrera dessa med tjockare pilar; från litteraturgenomgång (2.2.1) via teoretisk referensram (3) 

och empiri (4) till analys (5) och bidrag (6). Metodavsnittet (kapitel 2) illustreras med gröna rutor 

medan övriga avsnitt illustreras med orange rutor. Flödet mellan den teoretiska referensramen och 

empirin illustreras med mellantjocka pilar och de smalaste pilarna synliggör de kopplingar som finns 

mellan litteraturgenomgången och övriga delar. Modellen visar att arbetet inte var en linjär process 

utan att det var flera parallella spår som tillsammans bildade helheten från syfte till bidrag. 

Kvalitetskriterier (2.2.8) illustreras som en yttre ram för att visa dess inverkan på alla delar av vår 

studie. Alla rubriker i figuren redovisas mer i detalj nedan.  

 

 

Figur 1. Forskningsmodell. Egen konstruktion. 

 

Vi hade hela tiden syftet med studien med oss i våra tankar när vi planerade och genomförde vår 

studie. Genom vår abduktiva ansats arbetade vi utifrån temporära syften där vissa delar var konkreta 

medan detaljer förändrades under processens gång. Vi valde därför att illustrera syftet som ett 

tankemoln för att visa syftet som något ständigt närvarande. Själva studien tog sin utgångspunkt i 

litteraturgenomgången (2.2.1) där vi läste in oss på aktuell forskning men även annan litteratur främst 

metodlitteratur. Avsikten med litteraturgenomgången var att öka vår kunskap vilket gjordes genom 

att bearbeta och kritiskt granska den litteratur vi hade sökt fram. Genom att illustrera vår 
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forskningsmodell visas på ett tydligt sätt hur litteraturgenomgången påverkade alla delar av vår studie 

antingen direkt eller indirekt. Metodlitteraturen hjälpte oss att förankra val av insamlingsmetod till 

empiri (2.2.2), urval (2.2.3), etiska överväganden (2.2.4), genomförande av intervjuer (2.2.6) samt 

bearbetning av empiri (2.2.7). Aktuell forskning relevant för vårt syfte utgjorde i sin tur vår teoretiska 

referensram (3). Även den teoretiska referensramen var involverad i flera steg i vår studie. I 

kombination med metodlitteraturen gav den stöd för val av insamlingsmetod till empiri (2.2.2) och 

de urval (2.2.3) som gjordes. Utformande av intervjuguide (2.2.5) skedde utifrån den teoretiska 

referensramen för att kunna besvara studiens syfte. Intervjuguiden i kombination med etiska 

överväganden (2.2.4) gällande respondenter var en förutsättning för ett etiskt genomförande av 

intervjuer (2.2.6). Empiri (4) som genererades från intervjuerna påverkade den teoretiska 

referensramen genom vår abduktiva ansats vilket gjorde att vi rörde oss fram och tillbaka mellan 

empiri och teori. För att kunna analysera det empiriska materialet utfördes bearbetning av empiri 

(2.2.7). Det bearbetade empiriska materialet ställdes mot teori i vår analys (5) vilket var en 

nödvändighet eftersom vårt bidrag (6) var att bygga en modell där tidigare forskning och nyinsamlad 

empiri sammanstrålar. 

 

2.2.1. Litteraturgenomgång 

Ökad kunskap 

Utifrån ett intresse för CSR och hur det påverkar medarbetare började vi att läsa in oss generellt på 

området. Vi valde framför allt review-artiklar som sammanfattade tidigare forskning (Lantz, 2013). 

Vad som framkom var att litteraturen var bristfällig med avseende på hur CSR påverkar medarbetares 

beteende vilket vi valde att gå vidare med. När forskningsområdet hade definierats övergick 

litteraturgenomgången från att inhämta så bred kunskap som möjligt till att smalna av genom 

specifika sökningar inom forskningsområdet vilket ledde oss fram till ett forskningsgap. Genom att 

fokusera på så nya artiklar som möjligt kunde vi specificera syftet (Nyberg, Aspfors & Tidström, 

2012). Tack vare användandet av trattmodellen (Nyberg et al., 2012) fick vi således fram både bredd 

och djup i den kumulativa forskningen. 

 

Genom att läsa många olika artiklar försökte vi få fram hur olika författare såg på samma fenomen 

och hur deras synsätt och infallsvinklar skiljde sig åt (Nyberg, 2012). Vi använde även litteraturen 

för att definiera de begrepp som användes i vår studie (Backman, 2016; Thurén, 2013). Vad som 

framkom var att för begrepp såsom CSR figurerar många definitioner och vi fick då tillfälle att 

reflektera över vilken definition som bäst motsvarade vårt syfte. Efter att ha utfört en provintervju 

insåg vi att empiri och vår teoretiska referensram inte nådde fram till varandra. Utifrån vad som 

framkom på intervjun gjorde vi en ny litteraturgenomgång men med ett annat fokus vilket resulterade 
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i ett nytt forskningsgap och ett omformulerat syfte. Även detta fick revideras efter ytterligare en 

provintervju vilket resulterade i en inriktning mot utmaningar istället. Genom ett abduktivt 

förhållningssätt försökte vi således genom att systematiskt röra oss mellan teori och empiri utveckla 

vår modell (Kågström, 2011). Detta innebar att litteraturgenomgången inte var avklarad i och med att 

empiriinsamlingen påbörjades utan den följde oss vidare i vårt arbete som en iterativ process (Myers, 

2013). Den iterativa processen som speglar vår abduktiva ansats gjorde även att vi återgick till 

litteraturen efter att nya utmaningar framkommit under empiriinsamlingen. 

 

Litteraturen la grunden till hur hela vårt arbete genomfördes eftersom litteraturgenomgången gick 

hand i hand med vårt syfte (Myers, 2013).  I vår studie användes litteraturen på olika sätt i olika delar 

vilka vi belyser utifrån kunskap, val och analys. Litteraturgenomgången ökade vår kunskap och vår 

förståelse inom området (Lantz, 2013; Nyberg, 2012) vilket underlättade för oss att avgränsa vårt 

område (Nyberg, 2012). Begränsningen var nödvändig då CSR-litteraturen var mycket omfattande. 

Ökad kunskap ledde också till att vi kunde utforma vår teoretiska referensram men även formulera 

ett bättre och snävare syfte (Lantz, 2013). Ny forskning måste byggas på tidigare forskning (Lantz, 

2013; Myers, 2013; Nyberg et al., 2012) vilket var viktigt för oss då vi ville bygga en modell för 

utmaningar med medarbetares engagemang i CSR utifrån de utmaningar som andra forskare hade 

uppmärksammats i kombination med vår framtagna empiri. 

 

Tidigare forskning och hur andra har forskat hjälpte oss att reflektera över våra val (Lantz, 2013; 

Nyberg, 2012). Ett val avsåg vilken vetenskapsteoretisk referensram vi ansåg att förhålla oss till vilket 

Myers (2013) anser bör uttryckas klart och tydligt. Vi valde även tillvägagångssätt för 

empiriinsamling baserad på vår vetenskapsteoretiska referensram eftersom dessa påverkar varandra 

(Myers, 2013). Generellt inom CSR är kvantitativa studier vanliga (Aguinis & Glavas, 2012) men 

just inom utmaningar med CSR är kvalitativa studier vanliga (Brunton et al., 2017; Davies & Crane, 

2010; Onkila, 2015) vilket därmed motiverade vårt val av kvalitativ forskning. Litteraturen hjälpte 

oss även med valet av semistrukturerade intervjuer samt hur frågor bör formuleras för att kunna svara 

på syftet.  

 

Litteratur i form av vår teoretiska referensram hade en betydande roll när vi tolkade vår empiri 

(Backman, 2016). Genom vår litteraturgenomgång erhöll vi en gedigen kunskap om CSR och de 

utmaningar som beskrivits och utan denna kunskap hade vi inte kunnat analysera vårt empiriska 

material. Under hela analysarbetet rörde vi oss fram och tillbaka mellan empiri och teori där vi 

försökte hitta både likheter men även skillnader mellan vårt empiriska material och den teoretiska 

referensramen (Alvehus, 2013; Dubois & Gadde, 2002). Vi använde citat från empirin för att styrka 
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samband mellan empiri och teori (Tidström & Nyberg, 2012). Bidraget från studien är en fortsättning 

på tidigare forskning vilket tydliggör litteraturens roll i hela studien från syftesformulering till bidrag. 

 

Litteratursökning 

Kunskapsinhämtningen skedde bland annat genom att läsa artiklar, böcker och företagens 

hållbarhetsrapporter. För att söka fram artiklar användes främst databaserna Scopus och Discovery 

som tillhandahölls av Högskolan i Gävle men även Google Scholar användes. Fördelen med Scopus 

och Discovery var att de tillgängliga tidskrifterna var peer reviewed, det vill säga kollegialt granskade 

(Rennstam & Wästerfors, 2015). Genom att artiklar granskas av sakkunniga inom området erhölls en 

viss kvalitetsstämpel och därmed ökad trovärdighet (Myers, 2013; Nyberg et al., 2012). Det innebar 

dock inte att alla artiklar i tidskrifterna var kollegialt granskade (Högskolan i Gävle, 2018) vilket vi 

hade i åtanke när vi valde artiklar.  För att befinna oss i forskningens framkant valdes i första hand 

artiklar från 2008 och framåt vilket innebar att de flesta artiklar inte var äldre än 10 år. Äldre artiklar 

förekom dock då vi ansåg att flera av dessa fortfarande höll hög klass samt att de fortfarande citerades 

i hög utsträckning. För att få relevanta träffar med avseende på vårt ämnesområde utgick vi bland 

annat från nyckelorden i vårt syfte och översatte dessa till engelska (Nyberg et al., 2012). Följande 

sökord användes: “challenge”, “commitment”, “corporate social responsibility”, “CSR”, “employee”, 

“engagement”, “impediment”, “interview” och “qualitative”. Sökorden kombinerades på olika sätt 

och även med olika trunkeringar för att få så relevanta träffar som möjligt (Nyberg et al., 2012). 

Vidare valde vi att i de flesta fall begränsa sökningarna till ämnesområdet ekonomi men eftersom vi 

även berörde värderingar och attityder var några artiklar från psykologitidskrifter. 

  

Förutom vetenskapliga artiklar användes även böcker. Vid val av metodböcker valde vi där det var 

möjligt litteratur som på ett tydligt sätt visade att de utgick från en konstruktivistisk kunskapssyn. Vi 

ansåg att detta var viktigt för att hjälpa oss att hålla fokus på vårt syfte och även underlätta för oss 

både i det praktiska genomförandet och i analysarbetet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Litteraturen 

fanns tillgänglig via universitetsbiblioteken i Uppsala och Göteborg. Inför intervjuerna sökte vi fram 

aktuell information om respektive företags hållbarhetsarbete vilket vi använde för att kunna relatera 

respondenternas svar i dess kontext.  

  

För att snabbt hitta relevanta artiklar läste vi först abstrakt följt av diskussion och sedan söktes artikeln 

igenom för att identifiera relevanta delar vilka vi fördjupade oss i (Nyberg, 2012). På motsvarande 

sätt utgick vi från innehållsförteckning i böcker för att hitta relevanta delar. Vi gick även igenom käll- 

och litteraturförteckningar för att få uppslag till ny litteratur, så kallad kedjesökning (Nyberg & 

Aspfors, 2012). Tack vare detta förhållningssätt kunde vi relativt snabbt sondera litteraturen på 
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området och avgränsa till det som var relevant för vårt arbete. De artiklar vi fann intressanta läste vi 

både kritiskt och analyserande för att få en djupare förståelse. Att tolka litteraturen var en 

nödvändighet för att få ökad kunskap (Backman, 2016). Eftersom litteraturen avhandlade olika 

områden av CSR delade vi upp den. Ett övergripande område blev CSR-artiklar som vi använde som 

bas för vår kunskapsinhämtning. Andra artiklar sorterades utifrån att vi tolkade att de behandlade 

utmaningar med att införliva CSR i verksamheten. Vi försökte sedan koppla ihop de olika 

utmaningarna och se mönster även om författarna inte använde samma vokabulär. Detta ledde till att 

tre olika kategorier med avseende på utmaningar valdes: synsätt, information samt tillämpning som i 

sin tur genererade två grupper vardera. I linje med vår abduktiva ansats har även empirin varit 

vägledande för identifiera och söka nya utmaningar i litteraturen. Metodlitteratur har till viss del 

använts som uppslagsverk där vi har försökt att utgå från olika författare för att få en så bred bild som 

möjligt av användbara metoder och dess brister. I nästa del om källkritik redovisas hur litteraturkällor 

bedömdes. 

 

Källkritik 

Eftersom litteraturen har en stor och vital del i ett forskningsarbete var det viktigt att vissa kriterier 

uppfylldes. Vi valde att utgå från äkthet, tidssamband, oberoende samt tendensfrihet (Thurén, 2013). 

Det första kriteriet vi utgick från var äkthet. Även om forskare måste ange varifrån de fått sina 

uppgifter och vilka metoder de har använt för att dra sina slutsatser finns det risk att uppgifter kan 

vara fabricerade (Thurén, 2013). För att minimera risken utgick vi från peer review-tidsskrifter där 

sakkunniga har granskat och bedömt att artiklarna håller god vetenskaplig nivå (Rennstam & 

Wästerfors, 2015; Thurén, 2013). Trots detta bar vi med oss att forskaren/forskarna tolkade alla 

fenomen och de resultat som framkom därmed inte var några sanningar utan de var i bästa fall giltiga 

där och då. Detta ledde fram till att tidssambandet, vårt andra kriterium, var viktigt eftersom gamla 

“sanningar” ersätts av nya (Thurén, 2013). Vi valde därför att använda oss av litteratur främst från 

2008 och framåt när det gällde artiklar. Eftersom forskning är kumulativ var det dock viktigt att även 

inkludera äldre litteratur som fortfarande citeras. Vi nöjde oss inte med att bara utgå från totalt antal 

citeringar en äldre artikel fått utan vi beaktade även när citeringar hade skett i tid.  Även välciterade 

artiklar menar vi kan ha spelat ut sin roll när tiden passerar. Antal citeringar uppfattade vi initialt som 

ett kvalitetskriterium men trots det upplevde vi ibland att “stora” namn inom forskningsområdet 

nämndes i artiklar men att det ibland var irrelevant och inte speglade hur stor inverkan den 

ursprungliga artikeln haft på arbetet. 

 

Ytterligare en anledning till att använda äldre litteratur var att vi ville utgå från primärkällor. Nyare 

källor citerade ofta äldre verk och på vägen traderas de och kan därmed förvanskas. Primärkällor är 
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mer tillförlitliga än sekundärkällor eftersom de inte refererar till en annan källa utan de är oberoende 

vilket var vårt tredje kriterium (Thurén, 2013). Valet av både äldre och nyare metodlitteratur breddade 

vår kunskap och ökade relevansen. Det sista kriteriet, tendensfrihet innebar att vi uppmärksammade 

om artiklarna kunde vara partiska (Thurén, 2013). Ett skäl till partiskhet kan vara ekonomiskt bidrag 

till författaren (Thurén, 2013) vilket vi i vissa fall kunde kontrollera genom att information om 

författarna och eventuella samröre nämndes i anslutning till artikeln. Eftersom partiskhet inte kan 

uteslutas valde vi att använda oss av flera olika källor för att öka trovärdigheten (Thurén, 2013).  

 

2.2.2. Val av insamlingsmetod till empiri 

För att kunna besvara syftet att utveckla en integrerad modell relaterad till utmaningar samt att vårt 

val även skulle baseras på vår vetenskapsteoretiska referensram (Arsel, 2017) föll valet på 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är den vanligaste kvalitativa 

intervjuformen (Myers, 2013) och eftersom kunskap om CSR-utmaningar till stor del har utgått från 

kvalitativa studier (Brunton et al., 2017; Davies & Crane, 2010; Onkila, 2015) föll valet sig naturligt. 

Semistrukturerad intervju uppfyllde våra önskemål då den både innehöll ett visst mått av struktur men 

samtidigt var flexibel (Gillham, 2008). Struktur var fördelaktig eftersom vi i intervjun fokuserade på 

ett fåtal teman såsom CSR, medarbetare och utmaningar. Utifrån dessa teman fick intervjupersonen 

möjlighet att fritt associera (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Associationerna ledde till att intervjun 

rörde sig åt olika håll vilket innebar att en flexibel intervjuguide var en önskan från vår sida så att den 

kunde förändras vid behov (Arsel, 2017). Genom frågornas flexibla ordning var det möjligt att variera 

dessa mellan olika respondenter och på så sätt få mera flyt i själva intervjun. Det blev även enklare 

att följa upp med kompletterande frågor när det var aktuellt utan att strikt behöva följa en intervjumall 

(Arsel, 2017; Justesen & Mik-Meyer, 2011; Myers, 2013). Eftersom varje intervju genererade nya 

insikter kom även vår referensram att förändras vilket innebar att vi aktivt hanterade teori och empiri 

parallellt, en abduktiv ansats (Alvehus, 2013; Dubois & Gadde, 2002; Kågström, 2011). 

 

2.2.3. Urval 

Urvalet skedde i två steg; först valdes företag och därefter respondenter.  Företagen valdes utifrån 

kriteriet att företaget skulle vara ett större företag enligt Årsredovisningslagen (ÅRL, SFS 

1995:1554), 6 kap. §§10, 12 och därmed vara lagligt tvingad att utforma en hållbarhetsrapport. Vi 

ville på detta sätt försäkra oss om att företaget kunde uppvisa någon form av CSR-rapport. 

Hållbarhetsrapporten användes som bakgrundsfakta inför våra intervjuer. Intervjuer har skett på fyra 

företag där två av företagen var från liknande branscher. I både val av företag och intervjupersoner 

användes ett bekvämlighetsurval vilket innebar att vi valde utifrån vilka som fanns tillgängliga i vår 

närhet.  
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Steg två innebar val av respondenter. Önskan var att intervjua medarbetare utan CSR-ansvar i sin 

befattningsbeskrivning. Från personliga kontakter som arbetade på de valda företagen valdes en första 

respondent som i sin tur föreslog andra respondenter, ett så kallat snöbollsurval (Alvehus, 2013). 

Risken med snöbollsurval är enligt Alvehus att människor med en viss åsikt väljs ut av den första 

respondenten. Detta urval hade vi ingen möjlighet att styra över utan vi fick förlita oss på att 

respondenten följde vår uppmaning att inte föreslå någon medarbetare som innehade en roll direkt 

associerad till företagets CSR-arbete 

 

2.2.4. Etiska överväganden 

Vid all informationsinsamling rörande enskilda personer eller företag måste ställning tas till etiska 

överväganden (Arsel, 2017; Gillham, 2008; Svensson & Ahrne, 2015). Av hänsyn till både företag 

och de medarbetare vi intervjuade valde vi att företagsnamn inte fick förekomma då vi ansåg att det 

kunde leda till att löftet om anonymitet inte kunde infrias. Vi har därför inte kunnat bilägga de 

hållbarhetsrapporter vi har använt som underlag vid våra intervjuer. För att inte riskera att citat från 

empirin avslöjade företag eller intervjuperson (Arsel, 2017) ersattes vissa ord av XX eller ett generiskt 

ord. 

 

För intervjupersonerna betonades samtycke och konfidentialitet vilket innebar att de informerades 

om både studiens syfte samt om anonymitet (Arsel, 2017; Svensson & Ahrne, 2015). I samband med 

forskningsstudier är signerade samtycken obligatoriska men eftersom samma strikta krav inte gäller 

för forskning på grundnivå valde vi att inte begära signerade samtycken (Codex, u.å.). Informationen 

utformades som ett informationsbrev och mailades till intervjupersonerna i samband med att de 

anmälde sitt intresse samt att det gicks igenom vid själva intervjun. Gillham (2008) poängterar vikten 

av samtycke och att de som intervjuas förstår informationen. Vi försökte därför att använda ett så 

enkelt språk som möjligt både i vårt informationsbrev, i informationen om CSR men även vid själva 

intervjun.  Informationsbrev och Information om CSR finns i bilaga 1 och 2.  

 

2.2.5. Utformande av intervjuguide 

Vid utformandet av intervjuguiden valde vi att utgå från CSR, CSR och medarbetare samt utmaningar 

vilka utgjorde våra teman. Genom att fokusera på dessa teman försäkrade vi oss om att vår 

intervjuguide förhöll sig till vår teoretiska referensram (Arsel, 2017; Lantz, 2013). För att inte ge 

alltför ledande frågor vid intervjun utformades först breda frågor på varje tema som sedan smalnades 

av och specificerades (Arsel, 2017). På varje tema formulerades främst öppna frågor vilket innebar 

att riktning på svaret eller frågans karaktär var öppen (Gillham, 2008). Vid intervjun utnyttjade vi oss 
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även av ledande frågor. Ledande frågor bör vanligtvis undvikas om önskan är att respondenten ska 

svara helt fritt utan påverkan från intervjuaren men vi menade att i detta fall var det viktigare att 

intervjun ledde till att vi fick svar på vår frågeställning. Justesen och Mik-Meyer (2011) påtalar att 

intervjuandet är en process som kräver aktivt deltagande från både intervjuare och intervjuperson där 

ledande frågor kan vara en nödvändighet. Vi försökte undvika ja/nej-frågor då de inte har mycket 

värde (Merriam, 1994) men då det ibland var oundvikligt följdes svaret upp med en kompletterande 

fråga. Förutom studiespecifika frågor samlades även bakgrundsfakta om respondenterna såsom antal 

år i företaget samt position i företaget in (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Dessa uppgifter användes 

för att upptäcka om det förekom snedvridning av urvalet, till exempel med avseende på en stor andel 

långtidsanställda. Uppgifterna var inte tänkta att användas för generaliseringar men användes vid 

tolkning och analys av empirin. För att inte riskera att frågorna blev alltför styrande försökte vi hålla 

oss till Justesen och Mik-Meyers (2011) rekommendation om 10–15 frågor vilket vi hamnade strax 

över. Frågorna inspirerades av och liknar till viss del Klasson och Norrs (2018) frågor vilket vi ansåg 

inte vara en nackdel då både vårt och Klasson och Norrs arbete utgår från CSR-arbete ur ett 

medarbetarperspektiv.  

 

2.2.6. Genomförande av intervjuer 

Empiri erhölls genom intervjuer. För att stämma av om vår intervjuguide var tillräckligt välarbetad 

för att kunna generera svar på vår frågeställning genomfördes en provintervju med en medarbetare 

från ett av de valda företagen (Gillham, 2008). Respondenten var införstådd med att vi ville prova 

vår intervjuguide (Gillham, 2008; Lantz, 2013). Vid intervjun framkom att respondenten inte kunde 

relatera till våra frågor fullt ut och vi insåg att vi därmed skulle ha svårt att besvara vårt syfte. 

Intervjuaren fick feedback både på vilken information respondenten behövde få innan intervjun och 

på intervjuarens insats vilket var värdefullt (Lantz, 2013). Efter omarbetning av frågor utfördes 

ytterligare en intervju med samma förutsättningar som ovan. Även denna intervju ledde till 

förändringar nu med avseende på teoretisk referensram som istället fick fokus på de utmaningar 

medarbetare upplever med CSR. Genom vår abduktiva ansats eftersträvades en växelverkande 

dragkraft mellan teorin och empirin vilket ledde till att ett tydligare syfte kunde formuleras (Arsel, 

2017). 

 

Efter omformulering av syftet bokades tio intervjuer, där fem intervjuer gjordes av varje författare. 

Den tilltänkta respondenten erhöll först ett informationsbrev (bilaga 1) innehållande basal 

information om studien och eventuellt deltagande. När respondenten tackat ja erhölls kortfattad 

information om CSR (bilaga 2) utifrån fyra delar; social, miljö, ekonomisk och etisk samt möjligheten 

att läsa mer om CSR på företagets egen hemsida. Intervjun skedde sedan ansikte mot ansikte. För att 
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respondenten skulle känna sig så bekväm som möjligt vid intervjun valdes platsen för intervjun av 

respondenten (Lantz, 2013; Trost, 2010). På så sätt hoppades vi att intervjun skulle vara en positiv 

upplevelse och därmed öppna upp för givande kommunikation under själva intervjun.  

 

Intervjun inleddes enligt rekommendationer från Arsel (2017). Först följde en kort presentation av 

intervjuaren samt syftet med studien. Därefter förtydligades än en gång respondentens samt företagets 

anonymitet i studien. Avslutningsvis tillfrågades respondenten om samtycke till att vara med i studien 

samt om intervjun fick spelas in. Alla godkände vilket underlättade vårt arbete eftersom det kan vara 

svårt att både följa en intervjumall och samtidigt föra detaljerade anteckningar (Lantz, 2013). Vid alla 

intervjuer skrev vi dock ned stödord ifall tekniken skulle fallera men även för noteringar om 

följdfrågor till senare delar av intervjun (Arsel, 2017; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Själva 

intervjun utgick från intervjuguiden men frågorna ställdes inte i uppställd ordning utan följde det som 

respondenten lyfte fram (Arsel, 2017). Innan intervjun var slut kontrollerades att alla frågor hade 

besvarats. Intervjun avslutades med att vi tackade respondenten för medverkan samt erbjöd en utskrift 

av intervjun (Gillham, 2008; Trost, 2010) vilket alla avböjde. Vi erbjöd även ett exemplar av det 

färdiga arbetet vilket inte Trost (2010) rekommenderar. Som argument framför Trost bland annat att 

det kan ta tid innan arbetet färdigställs men vi var på det klara över vår tidsram och vi ville erbjuda 

respondenten något för avsatt tid. Efter intervjun försökte vi reflektera över hur vi som intervjuare 

påverkat intervjun (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vi funderade även på frågornas utformning och 

respondenternas svar (Arsel, 2017) för att förbättra inför nästa intervju. Arsel (2017) påpekar att det 

är en fördel om intervjuer kan spridas ut i tid men tyvärr var detta inte möjligt.  

 

Intervjuerna tog i genomsnitt 30 minuter och spelades in. Att spela in rekommenderas av flera 

författare (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Justesen & Mik-Meyer, 2011). Trots detta finns kritik 

att inspelning kan hämma intervjupersonen, särskilt om det rör känslig information, samt att 

transkribering tar lång tid (Myers, 2013). Vi ansåg dock att fördelarna övervägde. Vi bedömde att 

känslig information inte behandlades men Arsel (2017) gjorde oss uppmärksamma på att 

intervjuarens åsikt inte alltid sammanfaller med den som intervjuas. Vidare uppfattade vi det inte som 

om respondenterna stördes av inspelningen. Vi tror detta berodde på att inspelning skedde via telefon 

och att de flesta individer är vana vid av att telefoner ligger framme. Inspelningen möjliggjorde även 

att vi fick en exakt återgivning av vad respondenten svarat (Myers, 2013) vilket var ett ovärderligt 

hjälpmedel för den av oss som inte närvarade. För att bekanta oss med det insamlade materialet 

lyssnade vi på intervjun en gång direkt efter genomförandet. Den tidskrävande transkriberingen tog 

därefter vid, i flera fall samma eller nästföljande dag men då det ibland förekom flera intervjuer på 

samma dag transkriberades dessa så fort tillfälle gavs. Under själva transkriberingen fick vi 
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möjligheten att arbeta med materialet och på så sätt startade tolkningsarbetet tidigare (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015).  

 

Inför valet av antal intervjuer beaktade vi både mättnads- och tidsfaktorn. För att undvika att enskilda, 

väldigt personliga erfarenheter styr materialet indikerar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att 

sex till åtta personer kan vara tillräckligt men önskvärt är 10–15 intervjuer för att uppnå mättnad. 

Mättnad innebär att tillräckligt många intervjuer har skett så att fler intervjuer inte tillför några nya 

svar (Alvehus, 2013). Enligt Alvehus kan dock mättnad ske genom felaktig intervjustrategi. Det var 

därför viktigt att vi som intervjuare var öppna och lät respondenterna tala fritt för att utröna att alla 

tänkbara utmaningar framkommit. Vi önskade även avsätta tillräckligt med tid för planering, 

genomförande av intervjuer, transkribering och kodning vilket kunde riskerats om alltför många 

intervjuer hade utförts (Justesen & Mik-Meyer, 2011). När vi hade uppnått tio intervjuer uppfattade 

vi det som att vi hade uppnått en mättnad och tidsfaktorn tog överhand. Vi är dock medvetna om att 

fler intervjuer hade kunnat öka styrkan i vårt arbete och därmed studiens bidrag.  

 

2.2.7. Bearbetning av insamlad empiri 

Tolkning av empiri 

Eftersom vi utgick från hermeneutiken var tolkning och förståelse centralt vid bearbetning av empirin. 

Då vårt empiriska material bestod av intervjuer hade språket en stor betydelse för vår tolkning. Det 

var inte bara vad respondenten sade utan även vad respondentens tankar handlade om som vi ansåg 

relevant (Olsson & Sörenssen, 2011) vilket förutsatte att vi tolkade det respondenten sade.   

 

Den hermeneutiska spiralen var central under hela vår tolkningsprocess. Det innebar att vår förståelse 

och tolkning av delar i intervjuprocessen hela tiden betraktades genom helheten och kontexten 

(Olsson & Sörensen, 2011). Det var således viktigt för oss att förstå det större sammanhang och 

kontext som respondenten befann sig i (Lantz, 2013), det vill säga det företag med dess CSR-arbete 

som präglade respondentens arbetssituation. Vi ansåg även att det var viktigt för oss att förstå 

respondentens personliga livserfarenhet men inom vissa begränsningar för den här studien (Olsson & 

Sörensen, 2011). Genom att fråga om respondentens personliga attityder och värderingar ansåg vi att 

vi kunde få en tillräcklig bild av hur respondenten personliga syn präglade svaren. På så sätt kunde 

vi relatera respondentens svar till en större helhet. Delarnas förhållande till helheten hade även 

betydelse när vi tolkade enskilda svar från respondenten där vi hela tiden relaterade enskilda svar till 

intervjun som helhet.  
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I vår tolkning var vi medvetna om att våra tidigare erfarenheter och kunskaper, vår förförståelse, 

styrde vår tolkning vilket därmed kunde variera mellan oss som författare. Vi hade därför en 

kontinuerlig dialog för att säkerställa att vi hade en samsyn kring tolkningar. Vårt tolkningsarbete 

började med att vi läste igenom den transkriberade intervjun som helhet för att sedan tolka specifika 

svar från respondenten som sedan relaterades till helheten. Stegvis fördjupades vår förståelse genom 

en spiralrörelse då vi växlade mellan helhet och enskilda delar och tillbaka till helheten och så vidare 

i vår strävan efter en så sammanhängande och logiskt motsägelsefri helhet som möjligt (Lantz, 2013).  

 

Kodning av empiri  

För att organisera det empiriska materialet på ett systematiskt vis använde vi oss av tematisk analys. 

Vi arbetade med tre steg: datareduktion, kodning och kategorisering. För att hålla fokus i studien och 

kunna hantera en stor mängd data började vi med datareduktion som första steg. Först identifierade 

vi substantiellt material som vi ansåg relevant för att besvara syftet i studien och separerade det från 

material vi såg som överflödig (Collis & Hussey, 2014; Gillham, 2008). För att underlätta kodningen 

strukturerade vi upp transkriberingen så att materialet hamnade under intervjuguidens olika teman 

(Gillham, 2008): CSR, CSR och medarbetare samt utmaningar med indelning i kategorierna synsätt, 

information och tillämpning. Då nya utmaningar uppdagades återgick vi till litteraturen vilket följer 

vår abduktiva ansats. Det framkom att flera utmaningar hade tydlig koppling till varandra samt att det 

förekom en viss överlappning mellan utmaningar. Exempelvis fann vi att en utmaning var att nå ut 

med relevant information vilket således kunde kopplas till både information och tillämpning. Vi 

placerade utmaningar där vi ansåg att de bäst passade in samtidigt som vi noterade sambanden mellan 

utmaningar som framkom under kodningen. För att kontrollera om det substantiella materialet 

fortfarande kändes relevant och begriplig läste vi igenom det igen. På samma sätt läste vi igenom 

överflödigt material för att upptäcka eventuella uttalanden som vi hade missat (Gillham, 2008). Det 

överflödiga materialet sparades på ett separat dokument då vi flera gånger gick tillbaka till det under 

processens gång.  

 

I det andra steget började vi med kodning av det substantiella materialet där vi utgick från våra teman 

(Gillham, 2008). Det innebar att vi identifierade ord och uttryck som vi ansåg betydelsefulla för att 

besvara studiens syfte. För att inte missa något väsentligt använde vi oss av så många koder som vi 

kände var relevant (Collis & Hussey, 2014). Det framkom snart att temat utmaningar och de tre 

kategorierna vi valt var alldeles för breda och vi fick därför i ett tredje steg göra ytterligare 

kategorisering (Collis & Hussey, 2014) vilket ledde till sex grupper. Inom synsätt framkom att 

utmaningar låg i både företagets och medarbetarnas värderingar samt medarbetarnas attityd mot 

företagets CSR-arbete. Inom information såg vi att både kommunikation men även kunskap kunde 
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relateras till utmaningar. Slutligen inom tillämpning fann vi att både integrering och relevans var 

betydelsefulla utmaningar. Där det framkom fler utmaningar inom varje kategori valde vi att 

komplettera den teoretiska referensramen i linje med vår abduktiva ansats. Materialet analyserades 

först var för sig, det vill säga enskilda respondentsvar för att sedan grupperas i gemensamma företag 

för att få en förståelse för hur kontexten inverkade på svaren. Sedan kunde vi se om det fanns likheter 

och skillnader mellan företagen (Eriksson & Kovalainen, 2008). För att hålla ordning på företag och 

respondenter och samtidigt bevara anonymitet kodade vi företagen A-D och benämnde 

respondenterna utifrån deras befattning. 

 

Eftersom tolkning till stor del beror på forskarens egen förförståelse och bakgrund valde vi att koda 

materialet oberoende av varandra för att öka tillförlitligheten (Nyberg & Tidström, 2012). Vi 

jämförde och diskuterade sedan de koder och kategorier som vi kom fram till för att finna en 

gemensam uppfattning. En reflektion från vår sida var att det krävdes mer av oss när vi skulle tolka 

de intervjuer som vi inte utfört själva.  

 

Metod för analys 

För att strukturera och underlätta analysarbetet presenterade vi vårt empiriska material under samma 

rubriker som de utmaningar som framkom i den teoretiska referensramen. Eftersom vi arbetade 

växelvis mellan teori och empiri enligt vår abduktiva ansats började analysarbetet redan under 

empiriinsamlingen då vi hela tiden återgick till litteraturen när vi erhöll mer empiriskt material.  

Genom en växelverkan mellan den teoretiska referensramen och det empiriska materialet växte 

således följande utmaningar fram:  

 

Figur 2. Kodningsmodell. Egen konstruktion.  
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Citat användes för att stärka våra påståenden samt återge en så verklig bild som möjligt (Tidström & 

Nyberg, 2012). Eftersom vi i den teoretiska referensramen kunde tyda att det fanns utmaningar som 

antingen berodde på företaget eller på medarbetarna och när det även framkom i vårt empiriska 

material valde vi att illustrera det i vår integrerade modell. Vidare framkom att de tre övergripande 

kategorierna kunde relateras till varandra vilket således adderades till vår modell. Den integrerade 

modellen som vi arbetade fram presenteras i empirikapitlet. I analysen ställdes empirin mot vår 

teoretiska referensram för att identifiera likheter och skillnader mellan tidigare litteratur och vårt 

empiriska material (Alvehus, 2013; Dubois & Gadde, 2002). Avslutningsvis presenterade vi vårt 

teoretiska och praktiska bidrag baserat på de fördelar som framkom med en integrerad modell för 

utmaningar. 

 

2.2.8. Kvalitetskriterier 

För att säkerställa studiens kvalitet valde vi att förhålla oss till tre övergripande kvalitetskriterier: 

koherens, konsistens och transparens samt två mer specifika kriterier relevanta för 

socialkonstruktivism: kontextberoende och reflexivitet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Koherens 

innebär att det finns en logik i hur de enskilda delarna i studien hänger ihop. Genom vår 

forskningsmodell (Figur 1, s.7) illustreras hur de olika delarna i studien hänger samman vilket vi har 

förhållit oss till genom hela forskningsprocessen. Forskningsmodellen utgår från problematiseringen 

och studiens syfte och genomsyras av vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt. Modellen visar hur den 

teoretiska referensramen förhåller sig till empirin på ett abduktivt sätt som slutligen utmynnar i analys 

och bidrag. Även om den teoretiska referensramen, empirin och analysen inte följer samma 

rubriksättning fullt ut har vi i de fall rubriker har eliminerats på ett tydligt sätt förklarat logiken för 

förändringen vilket vi anser går i linje med koherenskriteriet men även transparenskriteriet nedan.  

 

Konsistens liknar koherens på det vis att det ställer krav på logik i studien men inriktar sig mer på att 

begrepp, metoder och teorier används på likartat sätt genom hela studien (Justesen & Mik-Meyer, 

2011). Eftersom CSR är ett brett begrepp med många olika definitioner gjorde vi en bred redogörelse 

för dess innebörd i den teoretiska referensramen. Vi valde att hålla definitionen öppen men inom vissa 

ramar för att tillåta att respondenternas egen syn på CSR att komma fram. En alltför snäv definition 

skulle enligt oss riskera en sluten hermeneutisk cirkel samtidigt som en alltför öppen definition inte 

skulle ge konsistens i begreppets innebörd. När det gällde utmaningar fann vi ingen definition i 

litteraturen utan vi valde att definiera utmaningar utifrån de problem som litteraturen belyser gällande 

medarbetarengagemang i CSR. Vi var även öppna för hur medarbetarna själva tolkade utmaningar. 

På det här sättet ansåg vi att vi fick konsistens i både begrepp och i den vetenskapsteoretiska 
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utgångspunkt som vi utgick från. För att uppfylla det tredje generella kvalitetskriteriet transparens 

redogjorde vi för och motiverade metodologiska och teoretiska val på ett öppet och tydligt vis genom 

hela studien (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

 

Eftersom vi utgår från socialkonstruktivism inkluderade vi även mer specifika kvalitetskriterier: 

kontextberoende och reflexivitet, vilka baseras på mer subjektiva bedömningar (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). Kontextberoende bedömningen utgår från att studien är relevant, intressant och 

övertygande (Riessman, 1993, refererad i Justesen & Mik-Meyer, 2011). Genom problematiseringar 

anser vi att vi identifierade ett forskningsgap som både är relevant och intressant att studera. Efter 

våra provintervjuer fick vi nya insikter som gjorde att vi upptäckte att det fanns utmaningar med att 

införliva CSR i arbetet vilket gjorde att vi omformulerade vårt syfte baserat på den kontext vi 

studerade. Detta tillförde ny intressant kunskap och bidrog med att fylla ett nytt forskningsgap. 

Genom vår slutliga modell över utmaningar kunde vi illustrera en sammanställning över teorin och 

empirin som inte tidigare hade presenterats vilket vi anser uppfyller övertygande kvalitetskriterium.  

 

Eftersom vi som forskare har en betydande roll inom socialkonstruktivismen (Eriksson & Kovalainen, 

2014) anser vi att reflexivitet var ett relevant kvalitetskriterium för den här studien. Samtidigt som vi 

utgick från medarbetarnas perspektiv var vi medvetna om att vi som forskare kunde ha en inverkan 

på resultatet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Varje intervju gav oss nya insikter vilket resulterade i 

att följdfrågor kunde se annorlunda ut då vår förförståelse förändrades (Arsel, 2017). Även om vi 

framförallt betraktade det som en tillgång och ofrånkomligt kunde det leda till att första intervjun inte 

såg likadan ut som nästa. Reflexivitet är något som vi bar med oss genom hela forskningsprocessen.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

3.1. CSR  

Intresset för företags sociala ansvar har funnits länge, åtminstone sedan början på förra seklet 

(Aguinis & Glavas, 2012). Trots detta är forskningen aktuellare nu än någonsin (Rupp & Mallory, 

2015). Genom årens lopp påpekas att det enda motivet för företag att engagera sig i CSR är maximal 

vinstgenerering (Matten & Moon, 2008) medan andra även inkluderar etiska hänsynstagande 

(Carroll, 1991). Det har dock visat sig att socialt ansvarstagande, Corporate Social Responsibility 

(CSR) har fördelar (Aguinis & Glavas, 2012; Galpin, Whitttington & Bell, 2015). Bland dessa 

återfinns förbättringar med avseende på styrning, operativ effektivitet, produktkvalitet, demografisk 

mångfald och attraktionskraft hos investerare. Detta skulle kunna utgöra några anledningar till att 

företag väljer att engagera sig i CSR. 

 

För att kunna förhålla sig till CSR anser vi att företag och medarbetare behöver en förståelse för vad 

som avses med CSR. Definitionerna är många, både från forskarvärlden men även från webbsidor 

(Dahlsrud, 2006; Rupp & Mallory, 2015). Utifrån 37 olika definitioner sammanställde Dahlsrud 

(2006) fem dimensioner: socialt/samhälleligt, ekonomiskt, miljö, intressenter samt att det är 

volontärt. Endast ett fåtal definitioner inkluderar alla fem dimensioner och de flesta utgår från tre 

dimensioner. I vår studie valde vi att utgå från definitionen: “context-specific organizational actions 

and policies that take into account stakeholders’ expectations and the triple bottom line of economic, 

social, and environmental performance” (Aguinis, 2011, citerad i Hejjas et al., 2018, s. 83) där vi 

betonar kontextberoendet, intressenternas förväntningar samt de tre dimensionerna ekonomiskt, 

socialt och miljö. För att förtydliga den etiska aspekten som ingår i övriga tre dimensioner valde vi 

att bryta ut den till en egen dimension. Flera författare (Glavas & Piderit, 2009; Rupp & Mallory, 

2015) menar att mängden olika definitioner kan vara ett problem till exempel vid forskning eller 

studier av olika företag medan andra uppfattningar förekommer. Dahlsrud (2006) pekar exempelvis 

på den kongruens som trots allt föreligger mellan olika definitioner och Borglund et al. (2012) talar 

om de frihetsgrader som existerar för företag att anpassa sitt CSR-ansvar utifrån förändrade villkor. 

Även Glavas (2016b) antyder att fördelar kan finnas när möjligheten finns att inbegripa olika saker i 

företags CSR-arbete och därmed påverka medarbetare på olika sätt. Eftersom CSR-arbetets nivå inte 

specificeras utan utgår från de förväntningar samhället har på företag (Carroll, 1991) blir följden att 

företag själva kan definiera och specificera vad de menar med CSR och vilken nivå detta arbete 

förväntas hålla. 

 

För vissa större svenska företag ersätts frivilligheten dock av formella krav genom den i ÅRL (SFS 

1995:1554), 6 kap. §§10, 12 specificerade hållbarhetsrapporten. Enligt ÅRL måste rapporten redovisa 
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“miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av 

korruption” (ÅRL, SFS 1995:1554, 6 kap. §12) men den uttrycker inte vad som ingår i de olika 

områdena eller någon typ av minimikrav. Otydligheten som råder kan leda till tveksamheter huruvida 

vissa aktiviteter som utgår från och även påverkar medarbetare bör benämnas CSR. Som exempel tar 

Jones och Rupp (2014, refererad i Rupp & Mallory, 2015) upp utbildning av medarbetare, 

fortbildning och säker arbetsmiljö. Mallory och Rupp (2015) lyfter därmed fram en mycket relevant 

fråga: hur vet vi att CSR är utöver vad samhället förväntar? Detta bör finnas i åtanke då jämförelse 

kan ske mellan olika årtionden och även mellan olika verksamheter i olika delar av världen, där 

handlingen i en kontext är normativ medan gränser tänjs i en annan. Då vi har valt fyra olika företag 

för att få bredd på vår studie är det viktigt att vi tar i beaktande att det som uppges som CSR kan 

skilja sig åt mellan de olika företagen.  

 

Hur medarbetarna berörs av CSR ligger istället på hur medarbetare upplever CSR-arbetet (Onkila, 

2015; Slack et al., 2015). Inriktningen i den här studien hamnar på vår tolkning och förståelse för hur 

respondenterna från de olika företagen uppfattar CSR. CSR kan till exempel anses finnas i en objektiv 

och konkret form, ett dokument. Det är dock inte dess fysiska form som är intressant utan hur vi 

människor ser på och talar om de handlingar som utförs som ett resultat av dokumentets innebörd 

(Allwood & Erikson, 2010; Andersson, 2014). Eftersom företag ser olika på CSR utgår vi från de 

specifika företagens hållbarhetsrapporter men framförallt utifrån hur respondenterna själva ser på 

CSR. 

 

3.2. CSR och medarbetare 

CSR har en stor påverkan på enskilda individer, bland annat medarbetare (Rupp & Mallory, 2015). 

Trots detta fokuserar få studier på CSR ur ett medarbetarperspektiv (Rodrigo & Arenas, 2008) men 

trenden håller på att vända (Aguinis & Glavas, 2012; Rupp & Mallory, 2015). Det borde vara en 

naturlig följd då medarbetare innehar en stor roll i företags CSR-arbete eftersom de utför och följer 

upp de planer företag har stakat ut (Aguinis & Glavas, 2012; Crilly et al., 2008; Hejjas et al., 2018; 

Ones & Dilchert, 2012). I en studie av Rodrigo och Arenas (2008) betonar medarbetare vikten av att 

företaget de arbetar för engagerar sig i CSR, ett engagemang som i sin tur påverkar medarbetare i 

positiv riktning (Glavas & Piderit, 2009; Jones, 2010; Rupp & Mallory, 2015). Om medarbetare i sin 

tur upplever företagets CSR-arbete som positivt kan det få olika följder. Det kan bland annat påverka 

företags attraktionskraft. Rupp och Mallory (2015) ger exempel på flera studier där nya medarbetare 

synes attraheras av företags arbete med CSR. Det finns även en studie som visar att medarbetare 

väljer att stanna kvar (Jones, 2010) och att det resulterar i ökad arbetstillfredsställelse hos befintliga 

medarbetare (De Roeck et al. 2014). Företagets arbete med CSR kan till och med leda till att 
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medarbetare gör mer än vad som förväntas av dem (Jones, 2010; Lee & Seo, 2017; Oo et al., 2018). 

Flera författare lyfter fram att CSR ökar medarbetares organisatoriska identifikation och engagemang 

(Kang et al., 2018; Kim, Nurunnabi, Kim & Kim, 2018; Lee & Seo, 2017). Organisatorisk 

identifiering är hur medarbetaren identifierar sig med organisationen vilket i sin tur påverkar 

uppfattning, attityder och beteende (Kim et al., 2018). Mycket talar således för att det är fördelaktigt 

att engagera medarbetare i verksamhetens CSR-arbete men utmaningarna är flera. 

 

3.3. Utmaningar 

Utmaningar med medarbetares engagemang i CSR kan vara av olika slag. Detta kan vara anledningen 

till att vi inte har funnit någonstans i litteraturen hur utmaningar definieras. Genom att fastställa vad 

som är viktigt för att uppnå engagerade medarbetare samt identifiera eventuella problem eller hinder 

med medarbetares engagemang i CSR har vi kunnat specificera olika utmaningar med medarbetares 

engagemang i CSR. Många utmaningar grundar sig således i ett problem och genom att identifiera 

problem har vi kunnat relatera det till en utmaning. Vidare framkom att vissa utmaningar är 

företagsberoende andra är medarbetarberoende och en del berör båda. Förutom denna indelning 

menar vi att utmaningar även kan kategoriseras utifrån vissa gemensamma nämnare; hur företag och 

medarbetare ser på CSR (synsätt), hur CSR förmedlas (information) samt hur CSR appliceras 

(tillämpning). Denna indelning i tre kategorier; synsätt, information och tillämpning menar vi täcker 

de utmaningar som litteraturen redovisar. I synsätt inkluderar vi värderingar och attityder vilket 

sålunda speglar företags och i medarbetares uppfattningar och eventuella samsyn om hur något bör 

vara. Information anser vi vara ett övergripande begrepp för den kommunikation som sker om 

företagets CSR-arbete och den kunskap som följder. Tillämpning innebär att integrering och relevans 

finns för att applicera företagets CSR-arbete från ett övergripande plan ända ned till det som sker i 

vardagen. 

 

3.3.1. Utmaningar relaterade till synsätt 

Synsätt utgörs av företagsspecifika och personliga värderingar samt attityder mot CSR och kan utgöra 

en tillgång men även en utmaning för medarbetarnas engagemang i CSR (Hemingway, 2005; Onkila, 

2015; Slack et al., 2015). Synsätt kan antingen ses utifrån CSR som helhet där både företags och 

personliga värderingar får betydelse eller mer specifikt utifrån ett företags CSR-arbete där 

medarbetares attityder gentemot CSR-arbetet blir mer framträdande. Under värderingar har vi 

identifierat följande utmaningar: Acceptans av företagets värderingar, Individuella värderingar samt 

Skapa samsyn. Under attityd finns utmaningen Genuint CSR-arbete. 

 

  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7405687296&amp;eid=2-s2.0-85047145754
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7405687296&amp;eid=2-s2.0-85047145754
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Värderingar  

Acceptans av företagets värderingar  

En utmaning med medarbetares engagemang i CSR är att medarbetare ofta måste förhålla sig till en 

redan bestämd normativ kontext som kanske inte alltid överensstämmer med deras värderingar 

(Frostenson, 2007). Utmaningen ligger således hos företag att utgå från värderingar som medarbetare 

accepterar och känner att de kan förhålla sig till. Frostenson lyfter fram problematik med att 

vägledande värderingar ofta bestäms uppifrån i organisationen, något som medarbetare följaktligen 

måste förhålla sig till. Även Maclagan (2007) uppmärksammar att företagens kontroll över 

värderingar genom exempelvis att etiska koder kan begränsa medarbetares autonomi vad gäller etik 

och moral. På liknande sätt lyfter Tullberg (2005) fram en risk med att moralisk konformitet i stora 

organisationer där medarbetare förväntas att agera och värdera saker utifrån företags etiska koder 

begränsar individens handlingsfrihet. Etiska koder kan ses som en form av mjuk reglering som inte 

är tvingande även om det i vissa fall även kan ta formen av en hård reglering (Frostenson, 2007). 

Samtidigt verkar ett flertal författare vara överens om att en viss reglering över medarbetares etik och 

moral är både nödvändig och berättigad (Maclagan, 2007). Tullberg (2005) föreslår att företag borde 

utgå från allmänt vedertagna värderingar eftersom medarbetare är mer bekanta med dem. Även om 

medarbetare oftast inte motsätter sig företags värderingar kan det ändå förekomma en konflikt då 

värderingar inte stämmer överens (Frostenson, 2007). 

 

Individuella värderingar   

Att individer är olika och styrs av olika grundläggande värderingar är en utmaning som har 

uppmärksammats i litteraturen och som vi ser som en medarbetarberoende utmaning. Flera studier 

har visat att det som motiverar medarbetare att engagera sig i CSR till stor del bygger på personligt 

intresse och det som gynnar individen vilket grundar sig i personliga värderingar (Hejjas et al., 2018; 

Hemingway, 2005; Onkila, 2015; Slack et al., 2015). Medarbetares personliga engagemang i CSR får 

därmed en individualistisk inriktning (Onkila, 2015) där CSR-aktiviteter ofta relateras till själva 

medarbetaren och inte till dennes arbetsuppgifter (Slack et al., 2015). Att medarbetare är olika med 

hur de accepterar, tolkar och tillämpar CSR-aktiviteter kan utgöra en utmaning eftersom det då borde 

finnas utrymme för alla individer att engagera sig i CSR utifrån deras specifika intresse och 

värderingar (Hejjas et al., 2018). En brist på autonomi och valmöjlighet hos medarbetare kan således 

utgöra ett hinder för medarbetares engagemang i CSR (Hejjas et al., 2018). Hejjas et al. exemplifierar 

detta i sin studie genom att medarbetare hellre deltog i aktiviteter utanför arbetet som stod dem närmre 

framför engagemang i företagets CSR-arbete. Vidare lyfter de fram ett kontextbundet engagemang i 

CSR där medarbetare exempelvis valde att delta i en välgörenhetskör för att de gillade att sjunga och 

inte för att de gillade välgörenhet. Ansvaret för att ge autonomi och valmöjligheter ligger på företaget 
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men det är i slutändan medarbetares värderingar som bestämmer vad som görs. Att beakta 

medarbetares värderingar och personliga inställning till CSR får således betydelse för att förstå 

medarbetares engagemang i CSR (Brunton et al., 2017; Onkila, 2015; Slack et al., 2015).  

 

Skapa samsyn  

En utmaning för både företag och medarbetare är att uppnå samsyn kring värderingar. Frostenson 

(2007) belyser att värderingar som bestäms uppifrån är något som medarbetare måste förhålla sig till 

vilket borde försvåra samsyn. Enligt Hemingway (2005) kan en brist på samsyn antingen leda till 

frustrerade medarbetare då de inte känner att företaget lever upp till deras förväntningar på CSR eller 

konformister då företagets satsningar på CSR är större än medarbetarnas värdesyn. Även Haski-

Leventhal et al. (2017) belyser hur brist på samsyn kan få negativa följder med avseende på 

engagemang. Samtidigt har fördelar med samsyn lyfts fram av ett flertal författare. Collier och 

Esteban (2007) anser att en samsyn mellan medarbetares och företags värderingar är en förutsättning 

för att medarbetare självständigt ska kunna fatta etiska beslut. Det kan även leda till att medarbetare 

stannar längre i företaget (Jones, 2010) samt att det attraherar nya medarbetare (Rupp & Mallory, 

2015). Att företag och medarbetare har liknande värderingar kan även leda till att medarbetare lättare 

identifierar sig med organisationen (Brunton et al., 2017; Onkila, 2015) vilket i sin tur kan leda till 

ökat engagemang (Chong, 2009; Kang et al., 2018; Kim et al., 2018; Rodrigo & Arenas, 2008).  

 

Onkila (2015) belyser inte bara samsyn kring medarbetares och organisationens värderingar utan även 

samsyn mellan kollegor som betydelsefullt för hur medarbetare förhåller sig till företagets CSR-

arbete. När medarbetare inte känner att de kan identifiera sig med organisationen kan de istället 

identifiera sig med kollegor vilket kan stimulera engagemang (Hejjas et al., 2018). Davies och Crane 

(2010) anser att samsyn är fördelaktigt då nya medarbetare lättare passar in med kollegor. Samtidigt 

lyfter Hejjas et al. (2018) fram en problematik med att sträva efter samsyn eftersom det kan leda till 

brist på mångfald i organisationen vilket i sig går emot en del av CSR vilket är att främja mångfald 

(Aguinis & Glavas, 2012). Organisationens och medarbetarnas samsyn kring CSR beror till stor del 

på hur CSR förmedlas och kommuniceras ut som något värdefullt för organisation och medarbetare 

(Chong, 2009; Slack et al., 2015) och har således en tydlig koppling till kommunikation.  

 

Attityder 

Genuint CSR-arbete 

En utmaning för företag är att förmedla en känsla av genuinitet i CSR-arbetet vilket i sin tur påverkar 

medarbetares attityd och i förlängningen engagemang. En viktig faktor för medarbetares attityd mot 

CSR ligger i deras uppfattning om företags CSR-arbete är genuint eller inte vilket i sin tur speglar 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7405687296&amp;eid=2-s2.0-85047145754
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deras engagemang (McShane & Cunningham, 2012). I vissa fall kan det upplevas som att det finns 

en organisatorisk ovilja att införliva CSR eller att företagets intentioner ifrågasätts (Onkila, 2015; 

Slack et al., 2015). Målet verkar således inte vara att införliva CSR i det dagliga arbetet utan att ge 

sken av att företaget aktivt engagerar sig för en mer hållbar värld så kallad “greenwashing” (Galpin 

et al., 2015; Onkila, 2015; Slack et al., 2015). Medarbetares engagemang kan se olika ut beroende på 

om ett företags motiv framstår som symboliskt eller äkta (Donia, Tetrault Sirsley & Ronen, 2017). 

Symboliskt innebär att organisationen drivs av ett egenintresse, ofta vinstdrivande medan äkta handlar 

om ett genuint intresse hos organisationen att bidra med något bättre. Enligt Donia et al. (2017) leder 

äkta CSR-arbete till en positiv attityd hos medarbetare samtidigt som symboliskt motiv leder till en 

negativ attityd. Onkila (2015) gör gällande att medarbetare är engagerade i CSR bara genom att de 

lägger stor känslomässig vikt vid det, både genom positiva och negativa känslor.  

 

3.3.2. Utmaningar relaterade till information 

Information inbegriper hur CSR kommuniceras samt kunskap om CSR vilket är nödvändigt för att 

engagera medarbetare i CSR, särskilt när medarbetares personliga syn på CSR varierar (Brunton et 

al., 2017; Frostenson, 2007; Slack et al., 2015). Att medarbetare inte är medvetna om organisationens 

CSR-arbete och dess fördelar kan utgöra ett hinder för medarbetare att engagera sig i CSR (Chong, 

2009; Slack et al., 2015). Kommunikation handlar om att nå ut med budskap medan kunskap handlar 

om att förstå begrepp och dess innebörd (Frostenson, 2007). Under kommunikation har vi identifierat 

följande utmaningar: Personligt riktad kommunikation, Balanserad information samt Viljan att ta till 

sig information. Under kunskap har vi identifierat Begrepp och CSR-arbete. 

 

Kommunikation  

Personligt riktad kommunikation  

Att nå ut med personligt riktad information om CSR till medarbetare kan ses som en utmaning för 

företag vilket kan få följder på medarbetares engagemang. Hur information kommuniceras till 

medarbetare får således betydelse för medarbetares engagemang (Barrett, 2002; Donia et al., 2017; 

Hejjas et al., 2018; Morsing & Schultz, 2009; Uusi-Rauva & Nurkka, 2010). Slack et als. (2015) 

studie visar att uppmuntrande kommunikation från ledningens sida anses ineffektiv av medarbetarna. 

Istället förespråkas att kommunikation formaliseras till organisationens och medarbetarens personliga 

inriktning. En vanligt förekommande separat CSR-avdelning kan dessutom leda till att konflikt 

uppstår mellan organisationen och individens engagemang och därmed försvåra personligt inriktad 

kommunikation (Rodrigo & Arenas, 2008; Slack et al., 2015).   
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Att involvera medarbetare i kommunikationen har visat sig fördelaktigt för medarbetares 

engagemang i CSR. Morsing och Schultz (2009) anser att företag borde använda sig av en 

involverande strategi vilket innebär att en aktiv dialog förs med medarbetare vilket även får medhåll 

från andra författare (Barrett, 2002; Uusi-Rauva & Nurkka, 2010). Enligt Hejjas et al. (2018) borde 

intressenter involveras i beslutsfattande gällande CSR för att CSR-arbetet ska vara framgångsrikt 

vilket i så fall förutsätter att medarbetare involveras. Samtidigt lyfter Donia et al. (2017) fram att 

företag borde förklara varför och i vilken utsträckning de engagerar sig i vissa aspekter i CSR för att 

öka förståelsen hos medarbetarna. För att uppnå en personligt inriktad kommunikation förutsätter det 

således att medarbetare involveras i kommunikationen.  

 

Balanserad information 

En annan utmaning för företag är att hitta balans i kommunikationen då det kan finnas en konflikt 

mellan tid och kvalité på hur CSR kommuniceras. Eftersom det ofta föreligger en brist på tid att införa 

CSR i arbetet borde kommunikationen vara tydlig, praktisk och lätt att tillämpa för att CSR ska 

prioriteras av medarbetare (Uusi-Rauva & Nurkka, 2010). Samtidigt har kommunikation som sker 

ansikte mot ansikte framför indirekta kanaler lyfts fram som fördelaktigt för medarbetares 

engagemang (Barrett, 2002; Brunton et al., 2017). Utmaningen ligger således i att hitta rätt 

kommunikationskanaler för att både se till kvalité men även tid. 

 

Viljan att ta till sig information  

Ansvaret ligger inte enbart hos företag att nå ut med information utan även hos medarbetares vilja att 

ta till sig information. Utmaningen ligger således hos medarbetaren att vilja ta till sig och prioritera 

det som företaget kommunicerar.   Uusi-Rauva och Nurkka (2010) lyfter fram en problematik med 

att medarbetare engagerar sig enbart i CSR om det inte kräver för mycket av dem vilket visar att det 

finns en begränsad vilja hos medarbetarna. Enligt Frostenson (2007) handlar kommunikation inte 

bara om hur medarbetare berörs utan även hur medarbetare väljer att ta emot information.  

 

Kunskap 

Begrepp och CSR-arbete 

Kunskap handlar både om kunskap om begrepp inom CSR men även om kunskap om företags CSR-

arbete och där en avsaknad av någon av dessa resulterar i en utmaning när det gäller medarbetares 

förutsättningar att engagera sig i CSR. Frostenson (2007) uppmärksammar bristfällig kunskap om 

begrepp men även brist gällande den allmänna diskussionen om socialt ansvarstagande. Om 

medarbetare inte har kunskap om centrala begrepps innebörd blir det dessutom svårt för medarbetare 

att vara mottagliga när CSR kommuniceras (Frostenson, 2007). Även Slack et al. (2015) belyser en 
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brist på kunskap hos medarbetare men relaterar det framförallt till en bristfällig kunskap om företags 

CSR-arbete. Studien som Slack et al. utförde visade att ingen av respondenterna hade en fullständig 

bild av företagets CSR-arbete trots att företaget uppgav att det aktivt arbetar med CSR.  

 

3.3.3. Utmaningar relaterade till tillämpning 

För att tillämpning av CSR i verksamheten ska kunna ske behöver både integrering och relevans 

föreligga vilka vi definierar enligt följande: Integrering innebär att en helhetssyn på CSR existerar 

vilket återspeglas genom hela verksamheten i allt som görs.  Relevans innebär att det finns ett 

samband mellan CSR och det som medarbetare ska utföra i sitt dagliga arbete vilket innebär att CSR 

är kontextbundet. Under integrering har vi identifierat följande utmaningar: Integrering i processer 

och företagskultur och Prioritering av CSR. Under relevans har vi identifierat: Stöd och uppmuntran 

samt Koppling till dagligt arbete. 

  

Integrering  

Integrering i processer och företagskultur 

För att medarbetare ska engagera sig i CSR måste CSR integreras i organisationens processer och 

företagskultur vilket inte alltid är fallet (Bhattacharya, Sen & Korschum, 2008; Collier & Esteban 

2007; Rodrigo & Arenas, 2008; Slack et al., 2015). Det räcker inte att nämna CSR i företagets vision 

eller mission utan det måste involveras både i företagskulturen och i enskilda medarbetares arbete 

(Bhattacharya et al., 2008; Collier & Esteban, 2007; Galpin et al., 2015; Glavas, 2016a) vilket således 

är en företagsberoende utmaning. Collier och Esteban (2007) samt Galpin et al. (2015) tydliggör att 

det är företagsledningens ansvar att utforma CSR-kulturen och få den att genomsyra hela företaget. I 

de fall där företag lyckas med att få CSR att sätta prägel på företagskulturen leder det till att 

medarbetare också engagerar sig i CSR (Slack et al., 2015). Hejjas et al. (2018) indikerar att när 

chefer aktivt deltar i CSR-aktiviteter höjs medarbetarnas engagemang. Det är således fördelaktigt när 

chefer föregår med gott exempel. Trots att företag engagerar sig i CSR visar Slack et al. (2015) i en 

deltagande studie att omnämnandet av CSR är lågt på möten och även i den information som företaget 

presenterar i form av tillkännagivande och strategibeslut.  

 

Prioritering av CSR 

Om medarbetare ska prioritera CSR är utmaningen för företag att också prioritera CSR. Slack et al. 

(2015) belyser att när medarbetare upplever en konflikt mellan CSR och affärsprioriteringar kan detta 

bero på dålig förankring av CSR i organisationen. Genom att koppla CSR till företagsstrategi kan 

prioritering förenklas (Galpin et al., 2015; Slack et al., 2015). Slack et al. (2015) ger uttryck för att 

medarbetare engagerar sig i CSR på det personliga planet genom volontärarbete men inte på ett 
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organisatoriskt plan. Detta uppfattas av författarna som om medarbetare tolkar CSR som en aktivitet 

som ingår i arbetet på ett organisatoriskt plan men där skyldigheter är ospecificerade och därmed 

godtyckliga vilket nedprioriterar CSR. Även Hejjas et al. (2018) lyfter fram volontärarbete men med 

utgångspunkt från personliga fördelar som medarbetare upplever; möjlighet att socialisera på 

arbetstid, teambuilding och bortavaro från kontoret. Även att inget löneavdrag görs för att vara med 

på aktiviteter lyfts fram vilket kan leda till att medarbetare prioriterar volontärarbete. När företag 

inför CSR gör Frostenson (2007) oss uppmärksamma på att det kan innebära fler regler för 

medarbetare att förhålla sig till. Med tanke på att de flesta företag har ekonomiska krav att förhålla 

sig till kan det då bli svårt för medarbetare att lägga tid på och därmed prioritera CSR-arbete 

(Frostenson, 2007; Onkila, 2015). En annan risk som Slack et al. (2015) ser med mer formella regler 

för CSR är att medarbetare börjar lägga tid på CSR för egen ekonomisk vinning istället för att 

fokusera på det som ska uppnås med företagets CSR-arbete. Även om den enskilda individens 

prioritering av CSR varierar är det företagets uppgift att prioritera CSR för att medarbetare i sin tur 

ska prioritera CSR. Det finns således många utmaningar med att kunna prioritera CSR-arbete både 

på ett personligt och ett organisatoriskt plan både för medarbetare och företag. 

 

Relevans  

Stöd och uppmuntran 

Frostenson (2007) och Onkila (2015) belyser att det kan vara svårt för medarbetare att fatta 

ansvarstagande beslut med avseende på CSR i sitt arbete vilket till viss del kan bero på brist på stöd 

från organisationen för att implementera ansvarstagande. Utmaningen för företaget ligger således i 

att ge stöd och uppmuntran vilket vi uppfattar som viktigt för att medarbetare ska engagera sig i CSR. 

När chefer för en dialog med sina medarbetare angående det dagliga CSR-arbetet lyfts ett stöd för 

medarbetare på alla nivåer att CSR är viktigt och medarbetare känner sig uppmuntrade (Galpin et al., 

2015). För att få ytterligare genomslag behöver CSR knytas till personliga utvecklingsplaner (Galpin 

et al., 2015; Slack et al., 2015). Genom att knyta CSR till personliga mål menar vi att det motiverar 

medarbetare att aktivt arbeta med CSR och även hitta förbättringspotentialer. Vidare signaleras att 

det dagliga arbetet med CSR har ett värde och att det därmed uppmuntras (Galpin et al, 2015). Att 

medarbetare engagerar sig i CSR kan då enligt Galpin et al. (2015) knytas till lön eller andra förmåner 

vilket är ytterligare ett sätt att stödja och uppmuntra CSR-arbetet. Det finns således många sätt att 

stödja och uppmuntra medarbetares arbete med CSR såsom att knyta det till personliga mål samt att 

föra dialog om CSR-arbetet. 
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Koppling till dagligt arbete 

När medarbetare inte ser kopplingen mellan CSR och det dagliga arbetet uppstår svårigheter för 

medarbetare att engagera sig i CSR. Utmaningen ligger således hos medarbetare att koppla CSR till 

sina dagliga arbetsuppgifter vilket medarbetare kan ha svårigheter med (Collier & Esteban, 2007; 

Frostenson, 2007; Onkila, 2015). En anledning kan vara att CSR upplevs som komplext och därmed 

uppstår svårigheter att knyta dess begrepp till det som ska utföras i vardagen (Frostenson, 2007). 

Relevansen för det praktiska arbetet tappas då bort (Frostenson, 2007) och det uppstår ett avstånd 

mellan CSR och medarbetaren (Onkila, 2015). För att råda bot på distansen påstår Glavas (2016a) att 

CSR-arbetet inte bara ska utgå från CSR-avdelningen utan medarbetare måste involveras i 

utformandet. Glavas (2016a) ger även uttryck för att CSR behöver vara mer anpassat till individen 

och därmed personligare, något som får medhåll av Galpin et al. (2015). Enligt Galpin et al. ska CSR-

arbetet vara en naturlig del av medarbetarens vardag men där chefen behöver kommunicera med varje 

medarbetare hur CSR införlivas i det dagliga arbetet. 

 

3.4. Syntes av teoretisk referensram 

Vår teoretiska referensram illustreras i figur 3 (sida 32) där siffrorna vägleder vilket avsnitt respektive 

rubrik tillhör. CSR (3.1) redogör bland annat för definitionen av CSR medan CSR och medarbetare 

(3.2) lyfter fram hur CSR kan påverka medarbetare. Utifrån teorin framkom en indelning av 

utmaningar (3.3) i tre övergripande kategorier följt av två grupper i respektive kategori. Synsätt 

(3.3.1) delas in i värderingar och attityder, information (3.3.2) består av kommunikation och kunskap 

medan tillämpning (3.3.3) utgörs av integrering och relevans. Vidare uppdagades att utmaningar kan 

vara företagsberoende, medarbetarberoende eller i vissa fall tillhöra båda. Detta illustreras i vår 

modell genom att låta grupperna antingen vara på endera sidan eller sträcka sig över både företag- 

och medarbetarberoende för att på så sätt visa att utmaningen ligger hos båda. Pilarna mellan de olika 

kategorierna synliggör att utmaningar kan relateras till varandra och att de påverkar varandra.  Den 

nedre delen av figuren som består av de olika utmaningarna tog vi med oss vidare till empirin och 

den utgör basen för vår integrerade modell. 
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Figur 3. Syntes av teoretisk referensram. Egen konstruktion. 

 

Från litteraturen framgår att definitionen av CSR varierar (Dahlsrud, 2006; Rupp & Mallory, 2015). 

I kombination med att formella krav endast existerar för större företags hållbarhetsredovisningar 

(ÅRL, SFS 1995:1554, 6 kap. §§10, 12) blir följden en stor frihetsgrad för hur företag väljer att 

definiera och specificera vad som ingår i CSR vilket gör att betydelsen varierar mellan olika företag 

(Carroll, 1991). I den här studien har vi valt att förhålla oss till hur medarbetarna i respektive företag 

ser på företagens specifika CSR-arbete med utgångspunkt i dimensionerna socialt, miljö, ekonomiskt 

och etisk samt i den kontext som medarbetarna befinner sig i.  

 

Även om relativt få studier har fokuserat på CSR ur ett medarbetarperspektiv (Rodrigo & Arenas, 

2008) pekar ett flertal studier på att verksamhetens engagemang i CSR har en positiv inverkan på 

medarbetare (Rupp & Mallory, 2015). Dels påverkas hur attraktivt företaget är för nya och gamla 

medarbetare (De Roeck et al., 2014; Jones, 2010; Rupp & Mallory, 2015) dels påverkas medarbetares 
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engagemang (Jones, 2010; Kim et al., 2018; Lee & Seo, 2017; Oo et al., 2018) men utmaningar 

existerar. I den teoretiska referensramen framkom att utmaningar kan vara företagsberoende, 

medarbetarberoende och i en del fall både-och. Förutom denna indelning menar vi att utmaningar 

även kan kategoriseras utifrån vissa gemensamma nämnare: synsätt - hur företag och medarbetare ser 

på CSR, information - hur CSR förmedlas samt tillämpning - hur CSR appliceras vilket är den 

indelning som vi har valt att redovisa de olika utmaningarna under.  

 

Synsätt utgörs av värderingar och attityder mot CSR vilket kan utgöra både tillgång och utmaning för 

medarbetares engagemang i CSR (Hemingway, 2005; Onkila, 2015; Slack et al., 2015). Utmaningar 

som kan relateras till värderingar utgår bland annat från att företag behöver få acceptans för sina 

värderingar hos medarbetarna (Frostenson, 2007) vilket till stor del beror på medarbetarnas personliga 

intresse och värderingar (Hejjas et al., 2018; Hemingway, 2005; Onkila, 2015; Slack et al., 2015). 

När en brist på samsyn råder mellan företag och medarbetares värderingar är risken stor att 

engagemang uteblir (Chong, 2009; Collier & Esteban, 2007; Davies & Crane, 2010; Hemingway, 

2005; Onkila, 2015; Rodrigo & Arenas, 2008). Detta gäller även när medarbetare betvivlar 

genuiniteten i företags CSR-arbete (Donia et al., 2017; McShane & Cunningham, 2012). Vi tolkar 

det som att utmaningen är att värderingar, både företags och enskilda, har en stor betydelse för 

medarbetarengagemang liksom att företags CSR-arbete uppfattas som genuint av medarbetarna. Från 

kategori synsätt tar vi med oss följande värderingsaspekter till analysen: Acceptans av företagets 

värderingar, Individuella värderingar samt Skapa samsyn. Med avseende på attityder tar vi med oss 

Genuint CSR-arbete. 

 

Utmaningen gällande information är att både kommunicera CSR men även skapa kunskap om CSR 

hos medarbetare (Brunton et al., 2017; Frostenson, 2007; Slack et al., 2015). För att engagera 

medarbetare i CSR är det fördelaktigt om informationen är involverande och personlig men även 

tydlig, praktisk och lätt att tillämpa (Barrett, 2002; Uusi-Rauva & Nurkka, 2010). Men engagemang 

beror inte bara på hur företag förmedlar CSR utan även på hur medarbetare väljer att ta till sig 

information (Frostenson, 2007). Utifrån den information som förmedlas kan medarbetare bygga 

kunskap, en kunskap som ibland är bristfällig (Frostenson, 2007; Slack et al., 2015). Utifrån 

ovanstående tolkar vi det som om att utmaningen för företag är att kommunicera CSR så att 

medarbetare förstår men att medarbetare är ansvariga för att ta till sig information som kommuniceras 

samt att utifrån denna bygga kunskap. Från kategori information tar vi med följande 

kommunikationsaspekter till vår analys: Personligt riktad kommunikation, Balanserad information 

samt Viljan att ta till sig information. Från kunskap tar vi med oss Begrepp och CSR-arbete. 
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Tillämpning består av utmaningarna att integrera och därmed införa CSR i företagskultur och 

processer samt att skapa relevans för CSR hos medarbetare i det dagliga arbetet. 

Medarbetarengagemang påverkas negativt om CSR är osynligt i företagskultur och i processer 

(Bhattacharya et al., 2008; Collier & Esteban, 2007; Galpin et al., 2015; Glavas, 2016a). Genom att 

koppla CSR till affärsstrategier (Slack et al., 2015) och att chefer aktivt involveras (Hejjas et al., 

2018) ökar engagemanget. Medarbetare verkar ha lättare att engagera sig och prioritera CSR på det 

personliga planet genom volontärarbete (Hejjas et al., 2018; Slack et al., 2015) jämfört med det 

organisatoriska planet vilket kan bero på en avsaknad av stöd och uppmuntran från chefer (Galpin et 

al., 2015). Genom att knyta CSR till dagliga arbetsuppgifter (Collier & Esteban, 2007; Frostenson, 

2007; Onkila, 2015) samt personliga mål (Galpin et al., 2015; Slack et al., 2015) påverkas 

engagemanget i positiv riktning. Vår tolkning är att utmaningen ligger i att synliggöra CSR i hela 

verksamheten så att CSR prioriteras och att medarbetare får stöd för att arbeta med CSR dagligen. 

Följande utmaningar tar vi med oss från kategori tillämpning till vår analys från gruppen integrering: 

Integrering i processer och företagskultur och Prioritering av CSR. Från relevans tar vi med oss Stöd 

och uppmuntran samt Koppling till dagligt arbete.  

 

Vi har i vår teoretiska referensram försökt att utröna vilka utmaningar som finns med medarbetarnas 

engagemang i CSR. Hejjas et al. (2018) belyser dock att avsaknaden av faktorer som driver 

engagemang inte är liktydigt med att medarbetare motsätter sig engagemang utan det kan även 

resultera i likgiltiga medarbetare. Då vår avsikt var att utveckla en integrerad modell med avseende 

på utmaningar med engagemang var det för vårt syfte oväsentligt om medarbetare motsätter sig CSR 

eller är likgiltiga.  
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4. EMPIRI 

Vår empiri utgick från tio medarbetare från fyra större företag vilka alla har utarbetat en CSR-

hållbarhetsrapport. För att inte äventyra företagens anonymitet valde vi att inte uppge företagsnamn 

eller mer specifika branscher utan företagen benämns A-D, se tabell 1 nedan. För respondenter 

redovisas befattning och antal år i företaget. Vi använde befattning för identifikation men även för att 

få en bättre förståelse för den kontext som respondenten verkade i. Ingen respondent innehade en roll 

på företaget direkt associerad till företagets CSR-arbete vilket var relevant för vårt syfte då vi utifrån 

ett medarbetarperspektiv ville få en förståelse för utmaningar med medarbetares engagemang i 

företags CSR-arbete. Vidare är respondenternas åsikter deras personliga och inte företagets.  

 

Respondent Antal år i 

företaget 

Företag Bransch Datum för intervju 

Sektionschef 1 A medicinsk utrustning 20 nov. 2018 

Projektledare 30 A medicinsk utrustning 20 nov. 2018 

Labingenjör 1 20 B medicintillverkning 21 nov. 2018 

Labingenjör 2 16 B medicintillverkning 22 nov. 2018 

Labingenjör 3 27 B medicintillverkning 23 nov. 2018 

Inköpare 1 3 C industri 23 nov. 2018 

Inköpare 2 1 C industri 23 nov. 2018 

Inköpschef  26 D teknologi 29 nov. 2018 

Inköpare 3 20 D teknologi 29 nov. 2018 

Linjechef 22 D teknologi 29 nov. 2018 

Tabell 1. Respondenter 

 

4.1. Integrerad modell över utmaningar 

Utifrån syftet ville vi utveckla en integrerad modell där både företags och medarbetares utmaningar 

gällande medarbetares engagemang i CSR framgår. Vi har valt att presentera den kompletta modellen 

redan här då vår abduktiva ansats gjorde att vår studie rörde sig fram och tillbaka mellan teori och 

empiri. Sålunda framkom på ett tidigt stadium att de inte gick att separera från varandra utan modellen 

började ta sin form redan under teorin och genom växelverkan mellan teori och empiri växte den 

slutliga modellen fram. Med utgångspunkt i teorin identifierade vi tre kategorier gällande utmaningar: 

synsätt, information och tillämpning samt två grupper i respektive kategori. För synsätt valde vi 

grupperna värderingar och attityder, under information valde vi kommunikation och kunskap och för 
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tillämpning valdes integrering och relevans. Utmaningarna i de tre kategorierna kan relateras till 

varandra vilket illustreras genom pilarna i Figur 4 nedan. Vi valde att placera synsätt överst i modellen 

eftersom vi fann att det till stor del lägger grunden för de andra kategorierna.  I följande avsnitt 

presenteras empirin i mer detalj utifrån modellen där utmaningar antingen kopplas till företag, 

medarbetare eller både företag och medarbetare. Vi har även valt att exkludera rubrikerna CSR men 

även CSR och medarbetare från empiri- och analysdelarna och istället inkluderat dessa bland övriga 

utmaningar för att på så sätt få ett större fokus på utmaningar. 

 

 

Figur 4. Modell över utmaningar med medarbetares engagemang i CSR. Egen modell. 
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4.2. Utmaningar relaterade till synsätt 

Utmaningar som berör synsätt presenteras i Figur 5 nedan och handlar om en samverkan mellan hur 

företag och medarbetare ser på CSR utifrån sina respektive grundläggande värderingar samt hur 

medarbetare uppfattar företags CSR-arbete vilket speglar sig i medarbetares attityder. Utmaningar 

inom värderingar handlar för företags del om acceptans av företagens värderingar medan utmaningar 

relaterade till medarbetare berör individuella värderingar gentemot CSR. Att skapa samsyn hamnar 

som en utmaning för både företag och medarbetare medan att förmedla genuint CSR-arbete är en 

företagsberoende utmaning.  

 

Figur 5. Utmaningar relaterade till synsätt. Egen modell. 

 

4.2.1. Värderingar 

Acceptans av företagets värderingar   

I vårt empiriska material framkom tydligt att företagets värderingar dominerade över medarbetarnas 

värderingar vilket vi både kunde se som ett problem men även en förutsättning för medarbetares 

engagemang. Utmaningen låg således hos företaget att få medarbetarna att känna acceptans av 

företagets värderingar. Flera respondenter nämnde exempelvis “Code of conduct” som medarbetarna 

förväntades att förhålla sig till. “... för vi har ju det “Code of conduct”. Det måste vi bemöta.” 

(Labingenjör 2). När det gällde CSR specifikt relaterat till medarbetares arbetsuppgifter fanns det lite 

utrymme för medarbetare att engagera sig utöver det som företaget satt upp som nödvändigt eller 

viktigt vilket vi ansåg begränsade engagemanget. Det kunde bland annat visa sig i vad företaget 

förväntade sig av medarbetarna, i de mål som företaget satte upp eller det som var nödvändigt för 

medarbetarnas arbetsuppgifter såsom källsortering för labingenjörer eller leverantörskontroll för 

inköpare. Flera respondenter uttryckte att de var tvungna att implementera vissa aspekter av CSR för 

att hålla sig inom vissa regler och standarder vilket därmed var något de själva inte kunde styra över.  

“Jag är tvingad delaktig. Om inte jag löser det här när jag ska föreslå och börja jobba med 

en ny leverantör då blir det aldrig att vi börjar jobba med den nya leverantören. Så oberoende 

vad jag tycker så är jag tvungen och vara intresserad och adressera det.” (Inköpare 1) 
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Samtidigt uttryckte flera respondenter (Linjechef, Inköpare 1 och 2) att värderingar borde komma 

uppifrån och såg det mer som en förutsättning för att medarbetare ska intressera sig för CSR. Inköpare 

1 belyste detta genom: “Är det ingen i högsta ledning som nämner det eller är intresserade av det då 

är det ju svårt att få andra människor och bli intresserade”. På liknande sätt illustrerade Linjechefen 

det i sin ledande position: “Det känns mer som att det ställs krav på att jag som chef, jag måste leva 

som jag lär jag måste vara en “role model” liksom i frågorna”. I det fall handlade det om att nå ut 

med värderingar till medarbetare och på så vis ser vi hur värderingar har en stark koppling till både 

kommunikation och integrering genom att få värderingar att genomsyra företagskulturen för att 

medarbetare ska förstå och kunna ta till sig dem.    

 

Individuella värderingar   

En annan utmaning med medarbetares engagemang i CSR som vi kunde se var att medarbetares 

intresse och engagemang i CSR var mycket individuellt. Medarbetares personliga värderingar var i 

många fall avgörande för deras engagemang.  

“Det är väldigt nära mig som person att jag är så himla intresserad av allting då men det är 

… vissa människor måste man jaga för att göra de mest grundläggande sakerna, andra 

människor tar massor av kurser för det ligger närmare deras personlighet då. Det är väldigt 

individuellt skulle jag gissa på.” (Inköpschef) 

 

Trots att samtliga respondenter uttryckte att CSR var viktigt varierade deras personliga engagemang 

i CSR; allt från hängivna engagerade medarbetare till oengagerade eller ointresserade medarbetare. 

Vår uppfattning var att personligt engagemang inte hade så stor koppling till ett särskilt företag eller 

nivån på företags CSR-arbete utan var mer kopplat till individens personliga värderingar och intresse 

för CSR. Labingenjör 2 uttryckte exempelvis ett stort personligt engagemang i CSR trots att 

upplevelsen var att företaget var dåligt på att förmedlade CSR. Även Inköpschefen belyste detta 

genom: “Men jag tycker att det är väldigt kopplat till personlighet. Hur du är som människa, vad du 

tycker är spännande.” Vi upplevde att det fanns valmöjligheter att engagera sig i olika CSR-

aktiviteter som passade de flesta medarbetarna.  

“För det är volontär, det behöver inte vara att man packar matpaket eller något sånt där. Det 

finns så mycket som ingår i det där. Vi hade, i somras olika aktiviteter bland annat just med 

att vi byggde bihus ... Sen så fick man signa upp sig att man ska träffa nyanlända och sitta 

och prata. .... Det finns en massa olika saker.” (Labingenjör 2).   

 

Däremot upplevde vi att det var begränsat till aktiviteter utanför medarbetarnas arbetsuppgifter. Det 

personliga engagemanget bestod framförallt av volontärarbete (blodgivning, katastrofhjälp) eller 
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engagemang i olika aktiviteter (företagets idrottsförening, språkcafé) och kunde ske både under eller 

efter arbetstid.  

 

Skapa samsyn  

Att skapa samsyn tolkade vi inte som en stor utmaning då flera respondenter gav uttryck för att 

företagets och de enskilda medarbetarnas värderingar redan gick i linje med varandra. 

“Om man nån gång ställs inför en situation där man ska föra vidare ett budskap som man 

inte själv tror på så är det väldigt svårt. Och det har aldrig hänt mig i frågor om värderingar 

och etik och moral.” (Linjechef) 

 

Vi tolkade det som om att företagets synsätt var viktigt för medarbetarna vilket även uttrycktes av två 

chefer i form av att de bara ville jobba på företag som prioriterade dessa värden. Förutom att behålla 

medarbetare menade Inköpare 1 att om företaget arbetar med CSR kan det “förhoppningsvis 

attrahera vettiga människor” till företaget. 

“För mig är det väldigt viktigt med alla människors lika värde, att man behandlar alla lika 

och schysst och rättvist. Jag hade aldrig kunnat jobba i ett företag som inte hade såna 

värderingar så det känns ju ändå. Det blir så lätt att ta det för givet men om man hamnar i en 

situation där det inte är så, där skulle inte jag kunna vara kvar och ha ett sånt jobb. Så det är 

ju på nåt sätt när man har det så tänker man inte så mycket på det men om man inte hade haft 

det utan det hade varit ok att vara ojust mot folk och behandla folk orättvist och så nej det 

skulle inte jag kunna jobba i en sån miljö.” (Linjechef) 

 

De flesta respondenter uttryckte att det fanns en samsyn mellan deras och företagets värderingar. 

Även när exempelvis företaget prioriterade lönsamhet framför CSR kunde vi se att det ändå fanns en 

samsyn då även medarbetarna ansåg att lönsamheten borde prioriteras. 

“Ekonomiskt, naturligtvis, det är ju en ständig faktor. Vissa saker är så otroligt självklara 

som hela tiden kommer i rollen att hela tiden tänka företagets bästa inom ekonomiska bitar.” 

(Projektledare) 

 

Däremot framkom det att företags och medarbetares värderingar inte alltid stämde överens. En 

bristande delaktighet hos medarbetarna var ofta tydlig i de fallen. “Nackdelen är väl det att vi blir 

pådyvlade gör så här och gör så här och vi kanske inte tycker att det är rätt.” (Labingenjör 2). 

 

Om enskilda respondenter kunde identifiera sig med organisationen var inte helt tydligt. I många fall 

hade det med andra aspekter att göra, inte enbart CSR. “Jag tror inte det har med CSR-arbetet att 

göra, absolut inte, utan kulturen.” (Labingenjör 2). Även Projektledaren nämnde företagskulturen 

men med CSR som en del. “Man kan vända det och säga att företagskulturen passar inte mig men 
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den här passar mig, så är det. Och så byggs hela CSR-biten in i det.” Andra kände inte att de kunde 

identifiera sig med organisationen: “Att säga att jag skulle identifiera mig med det är väl att ta i lite.” 

(Labingenjör 3). Vår uppfattning var att de företag som hade störst CSR-engagemang även hade fler 

medarbetare som kände att de kunde identifiera sig med företaget.    

 

Samsyn mellan kollegor lyftes även fram som betydelsefullt för medarbetares engagemang i CSR. 

Det talades bland annat om att medarbetare uppmuntrade varandra till engagemang samt inspiration 

från kollegor vilket Sektionschefen gav uttryck för “Jag känner viktigt, man behöver andra för att 

komma i tänket” Att samsyn dock inte alltid är önskvärt gav Linjechefen exempel på:  

“När vi rekryterar folk så har vi ganska stora krav att titta på att diversifiera att ta in folk 

med annat ursprung, annat kön, annan religion eller så att vi inte blir, att vi försöker se 

fördelarna i det, i ett team. Även om det i en del fall skapas konflikter så ur de konflikter så 

hittar man oftast lösningar som man aldrig annars skulle komma på liksom.” (Linjechef) 

 

Även om vi överlag kunde se att det fanns en samsyn kring CSR så kunde vi se en komplexitet då en 

rad andra faktorer spelade roll för att skapa samsyn i värderingar och hur medarbetarna identifierade 

sig med organisationen.  

  

4.2.2. Attityder 

Genuint CSR-arbete  

Hur medarbetare uppfattade företagets CSR-arbete visade sig ha betydelse för medarbetares 

engagemang i CSR. Utmaningen låg hos företaget att förmedla CSR-arbetet så att det upplevdes som 

genuint för medarbetarna. Då respondenten ifrågasatte företagets CSR-arbete handlade det i de flesta 

fall om att det inte upplevdes som genuint vilket vi kunde se påverkade deras attityd mot företagets 

CSR-arbete och till följd även deras engagemang. “Det låter så enkelt, det är bara att prata med din 

chef men i praktiken funkar det inte så. …. Det är en sak att lyssna på det men en annan sak i 

praktiken.” (Labingenjör 1). Ibland upplevde även respondenter att det inte fanns tid att göra vissa 

saker relaterade till CSR även om det uppmuntrades av företaget vilket gjorde att de ifrågasatte hur 

viktigt CSR egentligen var för företaget och även dess genuinitet.  

“Och sen har de lobbat lite för att man ska gå och lämna blod i blodbussen till exempel så 

det gör jag ju men det är ju för att jag har varit blodgivare långt innan jag började här. …. 

Ibland är det kö där och då får man räkna med att kanske får jobba någon timme längre sent. 

…. Upp till mig hur angelägen är jag att gå och lämna blod i förhållande till att jag får 

stanna.” (Labingenjör 1) 

 

Engagemanget i det här fallet berodde således inte på företaget utan på ett personligt engagemang. 

Vår uppfattning var att medarbetare tappade förtroendet för företaget och att det fanns en känsla av 
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besvikelse och uppgivenhet då företagets CSR-arbete inte upplevdes som genuint. Även en allmän 

synpunkt om hur företag kommunicerade CSR kunde även ifrågasättas utifrån genuinitet. 

“Ja liksom och så är det en sån här bullshit-bild då av nån etnifierad människa som pratar 

med nån annan då och så är det “Colgate” leende i nån typ såhär onaturlig setting då och så 

ser man ju rätt igenom det då…eller hur?” (Inköpschef).  

 

I de flesta fall upplevde vi dock att medarbetare överlag var tillfreds med företagens CSR-arbete och 

hade en positiv attityd och inställning till hur företaget arbetade med CSR. Inköpare 3 pratade 

exempelvis om att företaget undvek att marknadsföra vissa delar i CSR där det enbart 

kommunicerades internt till medarbetare vilket resulterade i att den upplevda genuiniteten ökade. 

Även Projektledare och Inköpschef uppfattade företagets CSR-arbete som ett genuint företagsintresse 

för CSR.  

“Nämen alltså vi jobbar med alla delar. Det är väl det som är coolast med att när man får, 

alltså om någon frågar - CSR, jobbar ditt företag med CSR? JA, dom jobbar med det och det 

är i alla bitar. Man kan ge exempel i alla bitar och det känns ju att man är på ett schysst 

ställe. Inget spel för galleriet. Miljö, socialt, etik, jämställdhet.” (Projektledare) 

 

Till och med när det gällde systemet för redovisande av volontärtid såg respondenterna det som 

positiv CSR-aktivitet när vi uppfattade det som “greenwashing” eftersom företaget inte var inblandad 

i volontärarbetet utan bara i tidsredovisningen som företaget sedan använde för marknadsföring utåt.   

“Sen är det ju så att vi har ju möjlighet att rapportera sån tid, som även jag som nattvandrar, 

kan lägga in min nattvandrartid som volontärtid och även om man, ja, scouting, och sånt som 

man, egentligen gör på fritiden.” (Labingenjör 3) 

 

Till följd av ett genuint CSR-arbete kunde även medarbetares beteende påverkas. Det talades om 

medarbetare som företagets viktigaste tillgång, om medarbetare som gjorde mer än vad som 

förväntades av dem men även om stolta medarbetare. “Jag känner mig stolt för att jobba på XX att 

man gör ett bra arbete och så, bra företag och bra företagskultur, man tar hand om sina 

medarbetare” (Inköpare 2). Att förmedla ett genuint CSR-arbete är således betydelsefullt för 

medarbetares attityd och engagemang i CSR.  

 

Inom synsätt gav respondenterna uttryck för att företagets värderingar borde dominera men att 

utmaningen låg i att finna acceptans av företagets värderingar. Att CSR fanns med i företagets 

värderingar såg flera respondenter som en förutsättning för att skapa intresse. Intresset i sin tur var 

beroende av medarbetarens egna värderingar och engagemang. Att skapa samsyn både mellan företag 
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och medarbetare men även mellan medarbetare lyftes av respondenterna för ett ökat engagemang i 

CSR liksom vikten av att företaget lyckas förmedla ett genuint CSR-arbete. 

 

4.3. Utmaningar relaterade till information 

Utmaningar som berör information presenteras i Figur 6 nedan och inkluderar hur CSR 

kommuniceras och den kunskap som uppstår hos medarbetare. Utmaningar som relateras till 

kommunikation och som beror på företaget kan bottna i personligt riktad kommunikation men även i 

balanserad information. Viljan att ta till sig information som kommuniceras liksom kunskap om 

begrepp och CSR-arbete är istället medarbetarberoende.  

 

Figur 6. Utmaningar relaterade till information. Egen modell. 

 

4.3.1. Kommunikation 

Personligt riktad kommunikation 

Den stora utmaningen vi kunde se för företag gällande kommunikation låg i att nå ut med relevant 

information till alla medarbetare på olika nivåer och positioner. Linjechefen såg en särskild utmaning 

för större företag att nå ut med information till medarbetare eftersom alla är olika och har olika behov. 

“Det finns en utmaning i ett så stort företag som XX ändå är, så är det inte helt lätt att nå igenom 

med information till alla.” Flera respondenter uttryckte att det som kommunicerades inte alltid var 

relevant för dem och deras arbetsuppgifter. “Det blir så mycket, det är så mycket. Å så börjar man 

läsa, det där är inte relevant som för mig, med sajten och så.” (Labingenjör 2). 

 

En anledning till att kommunikationen inte upplevdes som relevant berodde i ett flertal fall på att 

kommunikationen var toppstyrd enligt vår tolkning. I alla företag fanns det en CSR-avdelning som 

ansvarade för kommunikation av CSR och ibland kunde CSR följaktligen upplevas som separerad 

från medarbetarna.  

“Oftast är detta en liten backoffice-funktion som finns nånstans uppe på våning 26. Och så 

gör de saker och så syns det på liksom skärmar och så pratar man om det i lite webinars och 
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sånt där. Jaha och så lever de i sin egen lilla bubbla där då och så, och själv då på golvet så 

tänker man att ja, nu har jag inte ingenting med detta att göra.” (Inköpschef).  

 

Flera respondenter (Labingenjör 1, 2 & 3, Linjechef, Inköpare 2) ansåg däremot att ett stort ansvar 

låg hos respektive chef att nå ut med information. Som vi uppfattade det resulterade kommunikation 

från närmsta chef i mer anpassad information jämfört med det som hade sitt ursprung högre upp i 

organisationen eller via CSR-avdelningen. Eftersom chefer såg olika på hur CSR borde prioriteras 

kunde vi däremot se att hur mycket av CSR som kommunicerades till medarbetare varierade.  

“Och sen är det ju väldigt mycket upp till vilken gruppchef man har, om man tar med det här 

på gruppmöten. För gör man inte de utan själv går in och läser miljöprotokollen då är man 

nog lost.” (Labingenjör 3) 

 

En toppstyrd kommunikation kunde resultera i att medarbetarna inte upplevde att de involverades 

vilket påverkade deras engagemang. “Nej jag tycker det är jättedåligt från företagets sida. De bara 

talar om, de talar inte om själva syftet egentligen utan bara gör så här och så här.” (Labingenjör 2) 

Andra respondenter uttryckte att en toppstyrd kommunikation ändå var positiv men att den var 

beroende av den specifika VDns kommunikationsförmåga. 

“Vår högste chef, han är jätteduktig kommunikatör, han pratar till bönder på bönders vis. 

Han bryter ner det och gör det enkelt att förstå. Och kopplar det till kundnytta och vad innebär 

det för kunden dem här sakerna, hur viktigt det är och sådär.” (Inköpschef) 

 

Att nå ut till varje individ i företaget med relevant information såg vi således som en betydelsefull 

utmaning för företagen. Även om kommunikationen inte alltid upplevdes som optimal gav 

respondenterna uttryck för att kommunikation var en viktig faktor för medarbetares engagemang i 

CSR. Kommunikation om CSR kunde i vissa fall ses som nödvändig för att klara av vissa 

arbetsuppgifter och samtidigt förhålla sig till standarder men det gjorde även att medvetandet hos 

respondenterna lyftes och det var därmed ett sätt för företaget att visa att det var viktigt och borde 

prioriteras. “Det gör ju mig påmind om det, och får upp min medvetenhet. Hade det inte kommit 

nånting alls så hade jag nog inte tänkt; ja just det det måste jag ta med …” (Linjechef). 

  

Balanserad information  

Eftersom medarbetare är olika med hur de tar emot kommunikationen såg vi en utmaning med att 

finna ett balanserat informationsflöde. Balans kunde både handla om vilka kommunikationskanaler 

företaget använde men framförallt såg vi att det handlade om att finna en balans mellan både mängd 

information men även svårighetsgrad för att bemöta olika individer. Eftersom medarbetare är olika 

upplevdes även kommunikationen olika av respondenterna. Vissa upplevde att det var för mycket och 
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för enkel information medan andra upplevde att det var för lite och för svår information.  

 

En större mängd information kunde resultera i att det var svårt att ta till sig information och att 

medarbetare tappade intresse. Inköpare 1 lyfte fram att “Ibland är det för mycket och för basic … det 

blir för mycket så att folk tappar, blir överbelastade och … till slut inte bryr sig”. Även Inköpschefen 

påtalade konsekvensen att medarbetare tappar intresse vid för mycket information: “Det är mycket 

av det här som folk bara nej jag orkar inte liksom för att det är så himla mycket information som hela 

tiden snurrar.” På samma sätt upplevde Projektledaren att det var mycket information men att det 

även var upp till medarbetare att ta till sig information. Hur informationen når ut till medarbetare 

beror således både på vad företaget kommunicerar men även medarbetarens förmåga att sortera bland 

en mängd information. 

 

I de fall där informationen upplevdes som svår handlade det framförallt om att den var på engelska 

(Labingenjör 1 & 2) men även en svårighet att förstå vissa termer. “Vad dom där siffrorna egentligen 

innebär. Bara ekonomiska termer på engelska det är inte så lätt att hänga med i svängarna då.” 

(Labingenjör 1) När informationen upplevdes för knapphändig berodde det enligt Labingenjör 1 till 

viss del på att informationsmöten inte prioriterades på grund av tidsbrist. 

 

De flesta företag använde flera kanaler för att nå ut med information men i huvudsak såg vi att 

informationen kommunicerades genom företagets intranät eller skickades ut per mail vilket vi kunde 

se var mest tidseffektivt från företagets sida. En alltför digitaliserat kommunikation kunde däremot 

upplevas som opersonlig och åsidosatt. 

“Nu har man avhumaniserat det här [syftar på HR avdelningen]. Det är liksom en 

webbportal, det blir som en maskin i bakgrunden som man inte riktigt förstår vad ni gör och 

den blir väldigt ... Det finns ju risk att nåt sånt här [CSR] också som bara finns på en webbsida 

som man bara pratar om lite då och då.” (Inköpschef). 

 

Samtidigt uttryckte flera respondenter att de var nöjda med hur CSR kommunicerades då de inte 

kunde se att det kunde förbättras på något vis. 

 

Viljan att ta till sig information 

Även om ett stort ansvar lades på företagen att kommunicera uttryckte flera respondenter att det även 

var upp till medarbetarna att ta till sig informationen vilket således var en utmaning som hamnade på 

medarbetaren. “Otroligt mycket info, lätt att förstå men man måste vara villig att ta till sig.” 
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(Projektledare). Eftersom det ofta upplevdes som mycket information var det upp till medarbetarna 

själva att sortera och ta till sig den information som var relevant.   

“Ja då får vi söka upp det själva men då och då kommer det en blänkare på nyhetsbrev och 

så. Det är ju lite upp till var och en hur mycket information du läser av allt som är tillgängligt, 

det finns ju hur mycket som helst, det gör ju det.” (Inköpare 3).  

 

Vår uppfattning var att viljan att ta till sig information låg till stor del på individens intresse. De 

som var intresserade sökte ofta upp information själva. “Det beror ju på hur intresserad man är 

också. Det har med intresse att göra.” (Labingenjör 2). 

 

4.3.2. Kunskap 

Begrepp och CSR-arbete 

Empirin visade att det överlag inte fanns en brist på kunskap om delar av CSR utan utmaningen låg i 

kopplingen till begreppet CSR samt att förstå helheten i företags CSR-arbete. Begreppet CSR var inte 

bekant för alla respondenter men efter att de fått ta del av “Information om CSR” (bilaga 2) som 

kortfattat beskriver CSR visste de flesta att företaget engagerar sig i CSR men kanske inte i alla delar 

som företaget presenterar i sin hållbarhetsrapport eller via annan information. Generellt uppfattade vi 

det som att cheferna hade större kunskap om CSR men även Labingenjör 2 som var personligt 

engagerad i CSR visste mycket om företagets CSR-arbete liksom Projektledaren. 

“Ordet CSR som så är jag absolut inte bekant med förrän nu. Men allt som det omfattar har 

man ju blivit berörd av vid flera tidpunkter. Jag kan se det paketeras ju inte i sin helhet utan 

man jobbar med olika delar på olika sätt. Och det är ju ingen, man jobbar ju med allt på olika 

sätt om man säger så. Men det är ingenting som finns uttalat.” (Projektledare) 

 

När vi började ställa frågor framkom det mer och mer att det fanns en hel del inslag av CSR i 

medarbetarnas arbete men som de inte hade reflekterat över tidigare. De flesta redogjorde för saker 

som var relevanta för dem och deras arbetsuppgifter. För de som arbetade i en laborativ miljö (företag 

A och B) nämndes konkreta saker med miljö såsom återvinning och källsortering medan de som 

arbetade mot externa intressenter (Företag C och D) fokuserade på sociala aspekter såsom 

leverantörskontroll.  Däremot kunde vi se en bristande kunskap om CSR-arbetet som helhet. Flera 

respondenter indikerade att de inte kände till företagets hållbarhetsarbete i stort. Labingenjör 2 gav 

uttryck för hur medarbetarna på golvet kände:  

“Om man tänker på det här företaget så vi som jobbar här på golvet ser inte så mycket av 

dom här stora liksom miljöpåverkan och hela den biten förutom att vi har våra instruktioner 

att vi ska ta hand om papper och vi ska minska pappersanvändningen och utsläpp och lite 

såna saker.” (Labingenjör 2)  
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Däremot kunde vi se att de som var personligt engagerade och intresserade av CSR hade större 

kunskap. Inköpschefen uttrycker det genom: 

 “Jag tror är du inte intresserad av det så kommer du inte, kan du stå på hur många ställen 

som helst, det är ingen som kommer göra den kopplingen tror jag. Det ligger lite latent och 

de hör ju men det är inte säkert att det klickar.” (Inköpschef). 

 

Trots att begreppet CSR inte alltid användes fick vi således uppfattningen att medarbetarna kände till 

CSRs olika delar i större eller mindre utsträckning men att det däremot inte kopplades till en helhet. 

 

Sammanfattningsvis uppfattade vi utifrån våra respondenter att utmaningar som kan relateras till 

information låg hos företaget att kommunicera ut personligt riktad information men även att finna 

balans i mängd och svårighetsgrad samt typ av kommunikationskanaler. Samtidigt tolkade vi det som 

om respondenterna hade ett ansvar att ta till sig information. Brist på kunskap låg framförallt hos 

respondenterna i förståelsen av vissa begrepp, att kunna koppla begreppen till företagets CSR-arbete 

men även att förstå helheten. 

 

4.4. Utmaningar relaterade till tillämpning 

Utmaningar gällande tillämpning presenteras i figur 7 nedan och berör hur integrerat CSR är i 

verksamheten samt hur relevant CSR-arbetet synes vara. Företags utmaningar relaterade till 

integrering kan delas in i integrering i processer och företagskultur samt prioritering av CSR. 

Utmaningar inom relevans delas mellan företag och medarbetare. På företagsnivå belyses stöd och 

uppmuntran och på medarbetarnivå koppling till dagligt arbete. 

 

Figur 7. Utmaningar relaterade till tillämpning. Egen modell. 
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4.4.1. Integrering 

Integrering i processer och företagskultur 

För att medarbetare ska uppfatta CSR som betydelsefullt behöver företag bli bättre på att integrera 

CSR i processer och företagskultur vilket vi uppfattar som en utmaning för företaget. Från empirin 

tolkade vi det som om företagen ibland var dåliga på att få CSR att genomsyra företagskulturen. 

Labingenjör 1 uttryckte en bristande CSR i företagskulturen genom: “Jag tycker det är synd …. i ett 

samhällsklimat där man liksom egentligen skulle se till andra värden men det genomsyrar inte 

företaget, tyvärr.” På liknande sätt uttryckte Labingenjör 3 en osynlighet på följande sätt: “Om det 

inte ställs någon direkt fråga eller om det har hänt något så kommer nog inte miljöfrågorna upp, 

såsom en egen punkt [på stormötena]”. Vidare betonade respondenterna att det inte framkom hur 

viktigt CSR-arbetet är och att ledare inom organisationen inte alltid tog sitt ansvar och visade vägen.  

“Ja men eftersom det här är så pass viktigt, för företaget tycker ju att det här är viktigt, och 

det gäller, det räcker inte att säga att så här är det utan trycka på att det är viktigt .... så att 

man får mera förståelse.”  (Labingenjör 2) 

 

“Och sen är det väl som vanligt och det är ju att ändra nån slags kultur och då börjar det 

med oss som ledare liksom då måste vi ju prioritera det så att vi visar att det är viktigt, så 

länge jag inte visar det så kommer ju ingen annan” (Linjechef) 

 

Således betonade respondenterna att CSR var osynligt och därmed inte integrerades i företaget av 

olika anledningar vilket i sin tur ledde till att medarbetarna inte engagerade sig i CSR. Däremot 

uppfattade vi det som att CSR ofta integrerades i processer vilket bland annat inköparna belyste 

genom att CSR ofta fanns med i avtal och riktlinjer när nya leverantörer skulle väljas. “Och sen om 

man ska välja leverantörer och välja lösningar då är det också en parameter i urvalskriteriet av nya 

leverantörer, nya projekt.” (Inköpare 1). I flera fall kunde vi se att medarbetarna inte var medvetna 

om CSR men att det var en del av deras arbetsuppgifter vilket visar på en integrering i processer.   

 

Prioritering av CSR 

Även i de fall där företag förmedlade sitt CSR-arbete uppfattade vi det som om vissa medarbetare såg 

en konflikt mellan CSR och företagets övriga prioriteringar. Utmaningen för företag blir att tydliggöra 

huruvida CSR har företräde eller ej så att det blir enklare för medarbetare att i sin tur prioritera. 

Inköpare 1 och 2 gav uttryck för att företaget prioriterar CSR när allt går bra men så fort det är problem 

hamnar det inte överst på listan.  

“Så länge det mesta går ok och går bra, då har man råd och hantera det här med CSR … 

oftast kommer den [CSR] inte som första punkten … som företag måste man överleva också, 

det finns vissa händelser, stora och små, där riktig kris med kvalitet eller konkurser eller 

annat hos leverantörer och då måste dom komma först.” (Inköpare 1) 



 

48 
 

 

Att CSR hamnar längre ned i prioriteringen vid kriser kanske är naturligt men hur prioriteras CSR i 

vardagen? Här uppfattade vi det som om stora meningsskiljaktigheter förelåg mellan respondenter 

från olika företag. Kritiska röster kom från företag B och C där några medarbetare indikerade att det 

bara var lönsamhet som räknades. 

“Företagen driver inte på det själva utan de gör det för att maximera för att tjäna pengar, 

inte för att själva göra nåt till välgörenhet eller så. … Om man står inför två val: att det är 

två leverantörer och den ena kanske erbjuder nånting som är mer hållbart men till ett dyrare 

pris, att få igenom det tror jag är svårt på XX.” (Inköpare 2). 

 

Trots de kritiska rösterna, framför allt för inköpare som har ett stort fokus på besparingar framkom 

att det inte bara var lönsamhet som gällde.  

“Så när man tittar på en leverantör både initialt och även under resans gång så är det mer 

det här från inköpssidan som präglar vad vi är intresserade av så det handlar inte bara om 

häftiga produkter features, det handlar inte bara om cost, det handlar inte bara om kvalitet, 

det är även de här sakerna [CSR] som spelar roll” (Inköpare 1) 

 

Det lyftes även fram att det fanns en konflikt mellan det arbete som behövdes göras idag och det som 

skulle kunna vara lönsamt i framtiden men att det till viss del var upp till enskilda individer att 

prioritera det mera. 

“… ta mig tid att vara delaktig i de här innovativa diskussionerna och försöka komma på de 

smarta lösningarna. För då väger man hela tiden det mot det som är bråttom och här och nu 

och det här som är på lite längre sikt men som också är viktigt. Så blir det alltid de här 

bollarna som ligger i luften som får högst prioritet. Och jag vet inte hur företaget ska hjälpa 

mig med det, det är väl att sparka mig i arslet och kräva att jag är där, nämen det är, jag 

känner inte att det är nåt som hindrar mig utan det är min egen prioritering.” (Linjechef)  

 

Gällande volontärarbete på företag B framkom en utmaning mellan deltagande och det dagliga arbetet 

som alltid måste prioriteras. Enligt Labingenjör 3 “förväntas väl att de flesta ställer upp men ingen 

som går runt och prickar av. Har man möjlighet så kan man gå men är man “chokad” av arbete så 

är det helt ok att stanna inne.”. Vi fick uppfattningen att de flesta hade möjlighet att delta och det 

belystes hur positivt det var samt att medarbetare som medverkade uppmärksammades. “Jag tror 

många går runt och känner att man vill göra en insats och kan man dessutom göra det på arbetstid 

så är det ju helt okej och det brukar vara rätt så trevlig stämning” (Labingenjör 3). Trots de positiva 

tongångarna gav Labingenjör 1 uttryck för en annan åsikt: 

“Det ses ju som om man ställer upp volontär men när ska man göra det? På kvällstid eller? 

Det känns ju också att det är gjort lite mer för de som sitter på ett kontor och kan vara borta 
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en eftermiddag men vi på XX har ju väldigt svårt att stänga en dag eller att gå ifrån för att 

göra något annat som inte har med XX att göra .... då får man räkna med att kanske får jobba 

någon timme längre sen.” (Labingenjör 1) 

 

Flera medarbetare lyfte fram svårigheter att bland annat hinna med att vara uppdaterad på allt som 

gäller CSR. Även Inköpare 1 ifrågasatte hur medarbetare skulle hinna med att engagera sig i CSR 

mer än det som krävs. 

“Det är så mycket bra saker man ska göra och det är svårt att hinna med det. I min roll så 

göra nånting mer utöver det, nej jag mäktar inte, det är knappt jag mäktar med det som är 

meningen och obligatoriskt mandatory att jag ska göra. Så det räcker tillräckligt.” 

(Inköpare1) 

 

Så trots att företag lyfte fram hur viktigt CSR är framkom det att flera medarbetare hade svårt att 

prioritera CSR före annat arbete vilket påverkade deras möjlighet att engagera sig.   

 

4.4.2. Relevans 

Stöd och uppmuntran 

En företagsrelaterad utmaning som framkom var att medarbetare saknade stöd och uppmuntran för 

sitt arbete med CSR. Avsaknad av stöd och uppmuntran kopplade medarbetarna till flera faktorer. De 

talades om att CSR inte prioriteras, att ekonomiska aspekter går före samt en generell tidsbrist. Detta 

belyser hur integrerade de olika utmaningarna att engagera företagets medarbetare i CSR är. Vi 

tolkade det som att flera medarbetare ville engagera sig i CSR men de stötte många gånger på 

problem. Avsaknad av stöd kunde visa sig i att medarbetare inte fick stöd i att titta djupare på sitt eget 

område för att utröna eventuella förbättringspotentialer.  

“Återigen om det inte kan relatera till nån besparing blir det inte nån business case av det. 

Det är väl kanske inte så jättemycket stöd eller uppmuntran så, just CSR-biten i arbetet, nej. 

Det är det här om det skulle finnas tydligare mål då skulle det finnas mer stöd från chefer. Då 

blir det allas .... viktigare fråga så.” (Inköpare 2) 

 

Inköpare 2 menade att mål skulle påverka engagemanget och kunde relatera till att så hade fallet varit 

hos en tidigare arbetsgivare med gott resultat. Vidare framkom att medarbetare hade svårt att styra 

hur engagerade de skulle vara i CSR. Flera respondenter uttryckte att de var mer tvingade än 

uppmuntrade att hålla på med CSR vilket Sektionschefen gav uttryck för på följande sätt: “Om man 

säger att uppmuntras eller något man måste göra. Det är definitivt något man måste göra”. Andra 

gav uttryck för att även om de arbetade med CSR så var det inget som företaget uppmärksammade. 

“Det är klart man kan styra lite grann själv men lite begränsat skulle jag nog ändå säga. Det 

är ingenting som jag mäts på i min roll så, hur mycket output jag lyckas få. Det är klart att 
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jag kanske skulle få en liten guldstjärna, det var bra gjort men det är inte det jag mäts på.” 

(Inköpare 2) 

 

Respondenterna belyste på ett tydligt sätt att en utmaning för företaget är ge stöd och uppmuntran. 

Medarbetare kände därför att de inte kunde engagera sig mer i företagets CSR-arbete än på en basal 

nivå och att det ibland kändes tvingande. 

Koppling till dagligt arbete 

Hur relevant CSR är, det vill säga hur väl medarbetarna kan koppla de dagliga arbetsuppgifterna till 

CSR var något som vi uppfattade skiljde mellan olika medarbetare och är följaktligen en utmaning 

som kan relateras till enskilda medarbetare. Inköpschefen gav uttryck för att alla borde kunna koppla 

CSR till sina arbetsuppgifter “Ja för mig är det absolut relevant ....  jag skulle gissa att det är det för 

alla om de tänker efter men det är just det här att göra den här tanke[n]”. Detta verkar inte vara 

fallet utan som tidigare nämnts var begreppet CSR inte välkänt eller så var CSR så invävt i flera av 

medarbetarnas arbetsuppgifter såsom källsortering och leverantörskontroll att medarbetarna inte 

uppfattade det som CSR. “Man tänker inte dagligen att man jobbar delvis med, alltså att det [CSR] 

ingår i ens arbetsuppgifter. Jag jobbar ju inte aktivt med CSR-uppgifter på nåt sätt.” (Projektledare). 

I vissa fall gav respondenterna uttryck för att vissa delar av CSR-arbetet var enklare att ta till sig. 

Labingenjör 1 uttryck följande “miljöarbete … det är ju väldigt konkret och det är lätt att ta till sig. 

Det mera övergripande är svårare att säga hur det knyter an till var och en person”. Inköpschefen 

lyfte fram att medarbetarna behövde få förklarat hur deras arbete är relaterat till CSR på ett mer 

konkret sätt. Detta synsätt delades av flera andra respondenter som menade att CSR-arbetet behövdes 

brytas ned så att medarbetarna direkt kunde se hur CSR påverkade deras dagliga arbete. 

“Det är inte så att vi går in och tittar på vårt område där vi jobbar med XX, hur skulle vi 

kunna jobba för att bli bättre, bli mer hållbara i vår… det vi jobbar med, har inte varit på 

agendan…. Att man tittar på det som är relevant för det jag jobbar med, att man tittar på det 

istället. Hur XX som företag skulle kunna bli mer hållbart. Att titta mer på det som är på mitt 

bord, vad kan vi göra där.” (Inköpare 2)  

 

Inköpare 1 gav uttryck för att det inte fanns någon utmaning med att koppla CSR till sitt arbete “Nej, 

det är inga, det är lätt. Det enda är att ha tid att göra det.” Det tyder på att utmaningar finns att 

koppla CSR till det dagliga arbetet men att medarbetare upplever olika utmaningar. Vissa betonade 

att de inte insåg att de redan höll på med CSR medan andra menade att det måste brytas ned för att 

förståelse ska erhållas. Till detta kan läggas en generell tidsbrist som flera respondenter gav uttryck 

för vilken kan kopplas till många av de andra utmaningarna. 
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Utifrån våra respondenter fick vi uppfattningen att variationen var stor med avseende på tillämpning 

av CSR-arbete ute i organisationen. Hur väl företag lyckades integrera CSR berodde i mångt och 

mycket på hur prioriterat CSR var. När det gällde prioriteringar i sin tur var bilden komplex eftersom 

prioriteringar kunde relateras till flera andra utmaningar såsom lönsamhet, stöd och mål. 

Avslutningsvis gav respondenterna en spridd bild på hur relevant CSR var för deras egna 

arbetsuppgifter vilket vi tolkade till stor del berodde på vilken roll respondenterna innehade på 

företaget.  

 

4.5. Utmaningar relaterade till varandra 

Utifrån empirin framkom att vissa utmaningar kan relateras till andra. Det gäller dels mellan de olika 

kategorierna synsätt, information och tillämpning men även inom de olika kategorierna.  Företagets 

och de enskilda individernas värderingar var involverad i många utmaningar vilket bekräftade dess 

placering överst i modellen.   

 

Synsätt och information 

Företags värderingar lägger grunden till arbetet med CSR men för att det ska få genomslag i både 

verksamhet och hos medarbetare behöver det kommuniceras.  “Det vore bra om man talade om 

syftet” (Labingenjör 2) Utmaningen är således att kommunicera de värderingar som föreligger på ett 

sätt så att de blir synliga för medarbetare. Men oberoende av hur väl företag informerar så avgör varje 

medarbetares eget intresse vad enskilda individer tar till sig vilket i sin tur påverkar individuell 

kunskap. “Intresset mera det … och då kan man knyta ihop det [CSR] på ett annorlunda sätt” 

(Labingenjör 2) Att företagets värderingar kommuniceras till medarbetarna som förhoppningsvis är 

villiga att ta till sig informationen kan leda till ökad kunskap vilket illustrerar att utmaningar 

relaterade till synsätt även kan knytas till information. 

 

Synsätt och tillämpning 

Synsätt är tätt förknippat med tillämpning av CSR ute i verksamheten vilket innebär att utmaningar 

som berör den ena även berör den andra. Att få företagets värderingar att genomsyra medarbetarnas 

vardag kan ske genom prioriteringar. “Om XX visar att det är något man satsar på, tycker det är 

viktigt … då är det lättare att motivera“ (Inköpare 2) Företagets värderingar utövar även inflytande 

på de mål som sätts upp. Flera respondenter gav uttryck för att de önskade personliga mål eftersom 

de därmed skulle få mera stöd för sitt CSR-arbete “Man sätter upp mål för det …. skulle motivera 

mig” (Inköpare 2). Att sätta mål för CSR skulle även underlätta för respondenter att prioritera. Vad 

som prioriterades berodde inte bara på företaget utan även på individens intresse och engagemang 

inför CSR. Detta synliggjordes när respondenter förmedlade att de prioriterade volontärarbete av eget 
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intresse när verksamheten inte alltid gav utrymme för detta engagemang. Att medarbetare inte kände 

en koppling till CSR i sitt dagliga arbete och även saknade stöd och uppmuntran tolkade vi till viss 

del bero på att medarbetare inte kunde förhålla sig företagets värderingar och acceptera dessa. 

Inköpschefen gav uttryck för detta på följande sätt: “därför är det viktigt det som man gör på central 

nivå men jag tror det finns väldigt många som känner en viss “disconnect” till detta” (Inköpsschef) 

Att kunna knyta ihop medarbetares vardag med företagets värderingar är således en utmaning när det 

gäller att engagera medarbetare i CSR. 

 

Information och tillämpning 

Utmaningar relaterade till information om verksamhetens CSR-arbete går hand i hand med 

tillämpning av CSR i vardagen. Om information om CSR-arbete kommuniceras på ett sätt så att 

medarbetare förstår är det lättare för medarbetare att prioritera CSR. Om företag prioriterar CSR 

menar vi att det blir enklare att kommunicera och bygga kunskap om CSR eftersom områden som 

prioriteras ofta får mer tid som kan läggas på information men även generera kunskap. Detta framkom 

när Labingenjör 1 gav uttryck för att de inte kunde prioritera att gå på informationsmöten vilket 

därmed ledde till bristfällig kunskap om CSR. “Inte lika uttalat att det är viktigt med information … 

så vi nästan inte har tid att gå på dem [mötena]” (Labingenjör 1). Å andra sidan när 

kommunikationen var bristfällig ledde det till att CSR ansågs vara tämligen osynligt i processer och 

företagskultur vilket försvårade prioritering.  “Vi har ju våra möten … men ändå får man inte riktigt 

ut det [CSR] i organisationen” (Labingenjör 2). Med avseende på hur sammanflätade utmaningar 

med information är till utmaningar inom området tillämpningar som i sin tur kan knytas till 

utmaningar inom synsätt anser vi att ett helhetsgrepp måste tas när det gäller utmaningar med att 

engagera medarbetare i företags CSR-arbete. 
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5. ANALYS 

5.1. Ställningstagande inför analys 

Inför vår analys framkom att vi behövde belysa några val vi gjorde och hur de påverkade vårt arbete. 

Valen relateras till frågan om vad som ingår i CSR. Litteraturen pekar på ett stort antal definitioner 

av CSR där olika dimensioner ingår (Dahlsrud, 2006; Rupp & Mallory, 2015). I kombination med att 

det inte finns en specificerad nivå på CSR-arbetet blir följden en stor frihet för enskilda företag att 

bestämma vad som ska ingå och på vilken nivå (Borglund et al., 2012; Carroll, 1991; Glavas, 2016b). 

Detta framkom tydligt i företagens hållbarhetsrapporter där skillnaderna var stora med avseende på 

vad som ingick i rapporterna. För vår studie innebar det att våra respondenter inte hade samma 

utgångsmaterial att förhålla sig till och att de därför lyfte olika delar när de talade om CSR. Vidare 

presenterade vi inför intervjun en kortfattad sammanfattning av vad som kan ingå i CSR utifrån 

följande dimensioner: social, miljö, ekonomisk och etisk. Detta kan ha lett till att just dessa fyra 

dimensioner framträdde i vissa intervjuer vilket främst gällde företag A där respondenterna konkret 

relaterade till denna information. Arsel (2017) uppmärksammar att ett problem vid intervjuer är att 

frågorna är ledande och de svar som därmed framkommer är de som önskas. I detta fall uppfattade vi 

det mer som om vi hjälpte respondenten att se vilka områden som kunde lyftas i intervjun än att vi 

specifikt sökte efter vissa svar. Det framkom även att alla respondenter tyckte det var viktigt med 

CSR vilket till viss del förvånade oss. Det kan enligt oss bero på att ett genuint CSR-intresse förelåg 

hos en del individer men det kan även bero på att respondenterna ville framställa sig på ett visst sätt 

i intervjun.  

 

Trots att kunskapen om begreppet CSR generellt var lågt så fanns en medvetenhet om flera av 

företagets CSR-satsningar. Vi tolkade det som om medvetenheten om CSR i mångt och mycket 

relaterades till enskilda arbetsuppgifter eller det som respondenterna ansåg viktigt eller intressant 

såsom till exempel miljö och volontärarbete och inte vad som faktiskt står i företagets 

hållbarhetsrapport. Att respondenterna relaterade CSR till så olika saker som källsortering och etik 

kan göra det svårt när CSR-arbete ska jämföras mellan olika företag. Denna avsaknad av tydliga 

ramar om vad som ingår i CSR ses som en nackdel av vissa forskare (Glavas & Piderit, 2009; Rupp 

& Mallory, 2015) men då vi studerade CSR i dess kontext menar vi att det som var relevant för 

medarbetarna också var relevant för vår studie. Fördelarna som Borglund et al. (2012) liksom Glavas 

(2016b) lyfter fram med avseende på anpassningen av CSR-ansvar utifrån förändrade villkor och 

anpassningen till enskilda medarbetare menar vi kan vara en fördel i längden när företag måste ställa 

om sitt CSR-arbete men just med avseende på forskning här och nu kunde vi inte se dessa fördelar.  
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Eftersom företag själva kan definiera vad som ingår i CSR (Borglund et al., 2012; Carroll, 1991) blir 

frågan som måste ställas vilka arbetsuppgifter som medarbetarna gör som kan inkluderas i CSR 

(Mallory & Rupp, 2015). Vissa aktiviteter är mycket tydliga att de ingår i CSR till exempel 

volontärarbete men vi, liksom Mallory och Rupp, menar att andra kan vara svårare att definiera. Är 

källsortering CSR? I vissa länder förekommer inte källsortering och där är det utan tvekan mer än 

vad samhället förväntar sig (Carroll, 1991).  I Sverige är svaret kanske inte lika självklart då det tas 

för givet att företag källsorterar. Med avseende på leverantörskontroll som inköparna diskuterar finns 

det troligtvis både delar som är krav och därmed inte CSR och de som är utöver vad som förväntas 

och därför är CSR. Eftersom vi inte kan avgöra nivån på de olika företagens CSR-arbete betonar vi 

därför än en gång att vi utgick från det som medarbetarna uppfattade som CSR. 

 

5.2. Utmaningar relaterade till synsätt 

5.2.1. Värderingar 

Acceptans av företagets värderingar 

Att få medarbetare att acceptera och känna att de kan förhålla sig till företagets värderingar tolkar vi 

som en utmaning som hamnar hos företag. I vår studie kunde vi se en tydlig dominans i företags 

värderingar framför medarbetares värderingar. Även om det har lyfts fram som ett problem finns det 

även en syn om att företags värderingar borde dominera både utifrån vår studie men även från tidigare 

litteratur (Maclagan, 2007). Utifrån vår tolkning av tidigare litteratur och vår studie kan acceptans 

uppnås genom tre sätt: involvera medarbetares värderingar mer, utgå från vedertagna värderingar 

samt kommunicera ut företagets värderingar som något värdefullt. Att involvera medarbetarnas 

värderingar mer kan uppnås genom att skapa en viss autonomi och handlingsfrihet hos medarbetare. 

Vår studie visade att medarbetare ofta arbetade efter etiska koder samt att mycket av deras arbete 

präglades av regler och standarder fastställda av företaget. Flera författare har lyft fram en 

problematik med att vägledande värderingar ofta bestäms uppifrån i en organisation (Frostenson, 

2007; Maclagan, 2007; Tullberg, 2005).  I linje med Maclagan (2007) kunde vi se att en dominans i 

företags värderingar kunde resultera i en begränsning av medarbetares autonomi men även 

handlingsfrihet (Tullberg, 2005) genom att det fanns lite utrymme för personligt engagemang i CSR 

särskilt relaterat till medarbetarnas arbetsuppgifter. Genom att utgå från vedertagna värderingar som 

medarbetare är bekanta med kan även större acceptans av företags värderingar uppnås enligt Tullberg 

(2005). Även om vi kunde se en viss begränsning i medarbetarnas engagemang upplevde vi inte att 

det fanns någon konflikt i värderingar. Istället uppfattade vi det som att medarbetare accepterade 

företagens värderingar och ansåg att värderingar borde komma uppifrån för att intressera 

medarbetarna vilket överensstämmer med Maclagan (2007) som anser att en viss reglering över 

medarbetares etik och moral är både nödvändig och berättigad. Ett tredje sätt att finna acceptans är 
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att förmedla företagets värderingar som något värdefullt (Chong, 2009; Slack et al., 2015) vilket visar 

att värderingar har en tydlig koppling till kommunikation. 

 

Individuella värderingar 

Att medarbetare är olika och drivs av individuella värderingar kan utgöra en utmaning för 

medarbetarnas engagemang i CSR. Utmaningen ligger hos medarbetaren att engagera sig trots att det 

inte finns något personligt intresse för CSR. Flera studier pekar på att medarbetarnas grundläggande 

värderingar och personliga intresse är centrala för medarbetarnas engagemang i CSR (Hejjas et al., 

2018; Hemingway, 2005; Onkila, 2015; Slack et al., 2015) vilket överensstämmer med vår studie. 

Där det fanns ett starkt personligt intresse för CSR kunde vi även se att det fanns ett påtagligt 

personligt engagemang i CSR oberoende om företaget engagerade sig i CSR. Samtidigt som där det 

inte fanns något intresse kunde vi se ett bristande engagemang. Enligt Hejjas et al. (2018) kan en brist 

på autonomi och valmöjlighet utgöra ett hinder för medarbetares engagemang i CSR som istället 

söker sig till andra aktiviteter utanför företaget. Ansvaret för att ge autonomi och valmöjligheter ligger 

på företaget men det är i slutändan medarbetares värderingar som bestämmer vad som görs. Vår studie 

visade att överlag fanns det stora valmöjlighet att engagera sig i CSR även om det sträckte sig mot 

aktiviteter som var utanför medarbetarnas arbetsuppgifter, exempelvis volontärarbete eller andra 

aktiviteter.  

 

Skapa samsyn 

Med tanke på att företagens värderingar ofta dominerar samt att medarbetarnas personliga värderingar 

och engagemang är individuellt kunde vi se en risk för brist på samsyn mellan företags och 

medarbetares värderingar. Att skapa samsyn kan således ses som en utmaning för både företag och 

medarbetare. Vår studie indikerade att respondenterna tyckte det var viktigt att företaget engagerade 

sig i CSR. Eftersom medarbetarna är de som utför CSR-arbetet (Aguinis & Glavas, 2012; Crilly et 

al., 2008; Hejjas et al., 2018; Ones & Dilchert, 2012) tolkade vi det som om medarbetarna vill vara 

med och bidra. I vår studie upplevde vi således att det överlag fanns en samsyn men i linje med 

tidigare litteratur (Haski-Leventhal et al., 2017; Hemingway, 2005) gav medarbetare uttryck för att 

en bristande samsyn kunde vara problematiskt för deras engagemang i CSR. I de fall där medarbetare 

gav uttryck för en bristande samsyn handlade det om att medarbetarna inte var delaktiga vilket även 

Frostenson (2007) anser kan vara en orsak.  

 

Både tidigare litteratur (Collier & Esteban, 2007; Davies & Crane, 2010; Hemingway, 2005) och vår 

studie pekar på ett antal fördelar med en samsyn mellan företags och medarbetares värderingar. Vår 
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studie visade att medarbetare stannade längre i företaget samt att det fanns en uppfattning om att det 

kunde attrahera nya medarbetare vilket även har uppmärksammats i tidigare litteratur (Rupp & 

Mallory, 2015; Jones, 2010).  Vidare kan samsyn underlätta beslutsfattande (Collier & Esteban, 2007) 

men även leda till att medarbetare identifierar sig med organisationen (Brunton et al., 2017; Kang et 

al., 2018; Kim et al., 2018; Onkila, 2015) vilket vi till viss del även såg i vår studie. Däremot såg vi 

inte att sambandet var entydigt eftersom en rad andra faktorer hade betydelse för hur medarbetarna 

identifierade sig med organisationen. Det kunde exempelvis handla om en övergripande 

företagskultur eller andra faktorer som inte hade med CSR att göra. Det vi kunde se var att i de företag 

där det fanns ett stort engagemang i CSR fanns det även en större tendens till att medarbetare 

identifierade sig med organisationen. Om det i sin tur resulterade i ett ökat engagemang (Chong, 

2009; Rodrigo & Arenas, 2008) ansåg vi var svårt att avgöra eftersom engagemanget varierade bland 

respondenterna och även det kunde bero på en rad andra faktorer, såsom personligt intresse, och var 

därmed svårt att koppla direkt till medarbetarnas identifikation med organisationen.  

 

Samsyn mellan kollegor har även uppmärksammats som betydelsefullt för medarbetares engagemang 

av både tidigare författare (Hejjas et al., 2018; Onkila, 2015; Rodrigo & Arenas, 2008) och i vår 

studie. Det talas bland annat om kollegor som identifierar sig med varandra (Hejjas et al., 2018), 

medarbetare som lättare passar in i organisationen (Davies & Crane, 2010) samt att medarbetare 

uppmuntrar och inspirerar varandra vilket framkom i vår studie. En strävan om samsyn har däremot 

kritiserats av vissa författare då det kan leda till brist på mångfald i organisationen (Hejjas et al., 

2018) vilket även till viss del framkom i vår studie. Trots de konflikter som mångfald kan skapa sågs 

fördelar genom att nya vägar kan upptäckas och således är en samsyn inte alltid fördelaktig utan även 

mångfald bör främjas (Aguinis & Glavas, 2012). 

 

5.2.2. Attityder 

Genuint CSR-arbete 

Hur respondenterna uppfattade företagens CSR-arbete varierade i vår studie. Utmaningen för 

företagen var att få medarbetare att uppleva CSR-arbetet som genuint vilket är en viktig faktor för 

medarbetares engagemang vilket överensstämmer med flera författare (Donia et al., 2017; McShane 

& Cunningham, 2012; Slack et al., 2015). Även om vi överlag uppfattade det som att medarbetarna 

hade en positiv attityd mot företagets CSR-arbete fanns det inslag där företagets genuinitet 

ifrågasattes där ord ibland saknade handling samt att kommunikation av CSR kunde upplevas 

överdriven. I linje med Onkila (2015) och Slack et al. (2015) kunde det upplevas som att det fanns en 

organisatorisk ovilja att införliva CSR. Däremot uppfattade vi inte att det handlade om 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7405687296&amp;eid=2-s2.0-85047145754
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“greenwashing” (Galpin et al., 2015; Onkila, 2015; Slack et al., 2015) förutom i något enstaka fall då 

vår upplevelse av volontärtimmar var mer ett sätt att marknadsföra sig. Det var däremot inget som 

medarbetarna uttryckte vilket visar att tolkning av CSR-arbetet är individuellt.  

 

Ett genuint CSR-arbete kunde även resultera i ett antal positiva följder. De Roeck et al. (2014) lyfter 

fram att CSR kan vara en del av arbetet med att stärka banden med medarbetarna och därmed påverka 

deras arbetstillfredsställelse. I vårt empiriska material framkom både stolthet och att medarbetarna 

upplevde att de är företagets viktigaste tillgång vilket vi tolkar som att medarbetarna uppfattade 

företagets CSR-arbete som genuint. Vi menar vidare att detta indikerar arbetstillfredsställelse och för 

en del medarbetare ledde det till att de till och med gjorde mer än vad som förväntades av dem. Flera 

artiklar däribland Jones (2010), Lee och Seo (2017) samt Oo et al. (2018) diskuterar att en effekt av 

företags CSR-arbete är att medarbetare gör mer än vad som förväntas av dem vilket skulle innebära 

att vår empiri bekräftar tidigare teori. 

 

5.3. Utmaningar relaterade till information 

5.3.1. Kommunikation 

Personligt riktad kommunikation 

Kommunikation av företagets CSR-arbete har både i tidigare litteratur (Chong, 2009; Slack et al., 

2015) och vår studie visat sig nödvändig för medarbetares engagemang i CSR. Vår studie visade att 

kommunikation var viktig för att klara av vissa grundläggande arbetsuppgifter men även för att få 

upp medvetenheten hos medarbetarna. Den största utmaningen inom kommunikation som framkom 

i vår studie låg hos företag att nå ut med relevant information till alla medarbetare på olika nivåer. En 

allmän och opersonlig kommunikation kunde leda till att det som kommunicerades inte alltid kändes 

relevant för medarbetarna vilket påverkade deras engagemang. På liknande sätt visar Slack et al. 

(2015) att intern kommunikation inom CSR ibland upplevs som bristfällig då den inte riktas mot 

medarbetares personliga inriktning.  

Hur CSR kommuniceras blir därmed viktigt för medarbetares engagemang i CSR. Det som 

framförallt framkom i vår studie var att en toppstyrd kommunikation resulterade i en allmän 

information som inte kändes relevant för den enskilda medarbetaren. En egen CSR-avdelning kunde 

vara en bidragande faktor till detta då CSR ibland upplevdes som något separerat från medarbetarna 

vilket även nämns i tidigare litteratur (Rodrigo & Arenas, 2008; Slack et al., 2017). Även ett flertal 

författare förespråkar en personligt inriktad kommunikation där medarbetarna involveras för att 

främja medarbetarengagemang (Barrett, 2002; Hejjas et al., 2018; Morsing & Schultz, 2009; Uusi-

Rauva & Nurkka, 2010). Trots att en toppstyrd kommunikation framförallt uppfattades som något 
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negativt då medarbetarna inte involverades kunde det ibland ändå ses som positivt då det 

kommunicerades på ett sätt som medarbetarna kunde förstå. Även Donia et al. (2017) anser att företag 

bör förklara varför och i vilken utsträckning de engagerar sig i vissa aspekter i CSR för att öka 

förståelsen hos medarbetarna. 

 

Balanserad information 

Eftersom medarbetare är olika såg vi även att det varierade hur de uppfattade och tog emot 

information som kommunicerades. Tidigare litteratur har framförallt lyft fram en utmaning för företag 

med att finna balans mellan tid och kvalité i information (Barrett, 2002; Uusi-Rauva & Nurkka, 2010). 

Det som framkom i vår studie var däremot en balans med avseende på mängd samt svårighetsgrad 

men även vilka kommunikationskanaler som borde användas. De flesta respondenter ansåg att det 

var för mycket och för enkel information som inte kunde relateras specifikt till respondenternas 

arbetsuppgifter med följden att de tappade intresse. Även om mängden information inte nämns finns 

det liknande uppfattningar med svårighet att engagera medarbetare då information inte alltid anpassas 

till individen (Barrett, 2002; Uusi-Rauva & Nurkka, 2010). En del respondenter kände å andra sidan 

att det var för lite information och att den var för svår vilket kunde relateras till en uppfattning att det 

inte prioriterades samt en brist på språkkunskap då informationen ofta var på engelska. Uusi-Rauva 

och Nurkka (2010) framhåller att kommunikation borde vara tydlig, praktisk och lätt att tillämpa för 

att CSR ska prioriteras av medarbetarna. Med andra ord borde kommunikationen vara sådan att 

medarbetarna känner att det är enkelt att engagera sig i CSR (Uusi-Rauva & Nurkka, 2010) vilket 

inte alltid var fallet i vår studie.  

 

En annan aspekt från empirin som kunde bidra med att kommunikationen upplevdes som distanserad 

från medarbetarna var att informationen till stor del var digitaliserad genom intranätet eller mail. 

Även Barrett (2002) belyser fördelar med kommunikation som sker ansikte mot ansikte framför 

indirekta kanaler för att nå ut till medarbetarna vilket därmed borde påverka medarbetarnas 

engagemang.  

 

Viljan att ta till sig information 

Trots att ett stort ansvar låg hos företagen att kommunicera ut CSR till medarbetarna visade både vår 

studie och tidigare litteratur att det även borde finnas en vilja hos medarbetare att ta till sig och 

prioritera det som företaget kommunicerar vilket således är en utmaning som kan kopplas till 

medarbetare. Enligt Frostenson (2007) är en del av kommunikationen hur medarbetare väljer att ta 

emot den och Uusi-Rauva och Nurkka (2010) har uppmärksammat att viljan hos medarbetare ibland 

kan vara begränsad. Även i vår studie uttrycktes det att det var upp till medarbetarna att ta till sig 
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informationen. I synnerhet när det kunde upplevdes som mycket information var det upp till 

medarbetarna att sortera ut det som var relevant för dem. I likhet med andra aspekter med 

medarbetares engagemang i CSR såg vi att viljan låg till stor del i ett personligt intresse.  

 

5.3.2. Kunskap 

Begrepp och CSR-arbete 

En utmaning som kan kopplas till medarbetare är kunskap om begrepp och företags CSR-arbete. 

Tidigare litteratur belyser en allmän brist på kunskap om CSR (Frostenson, 2007) men även brist på 

kunskap om företags CSR-arbete (Slack et al., 2015) vilket påverkar medarbetares förutsättningar att 

engagera sig i CSR. Det vi kunde se från empirin var däremot att det fanns en allmän kunskap om det 

som innefattas i CSR men att svårigheten dels låg i en förståelse för specifika begrepp men även hur 

det hörde ihop med CSR som helhet. Vår uppfattning var att det fanns en brist på medvetenhet kring 

vad som ingick i CSR eftersom i många fall var det integrerat i medarbetarnas arbete och därmed 

inget som medarbetarna tänkte på eller var medvetna om. Enligt oss visar det att det fanns en tydlig 

integrering av CSR i medarbetarnas arbetsuppgifter. Kunskapen hos respondenterna låg därmed i de 

aspekter som låg närmast deras egna arbetsuppgifter samtidigt som det fanns en brist på kunskap om 

CSR som helhet vilket även Slack et al. (2015) belyser i sin studie. En brist på medvetenhet kring 

organisationens CSR-arbete och dess fördelar lyfter både Chong (2009) och Slack et al. (2015) upp 

som ett hinder för medarbetarnas engagemang i CSR. Respondenternas personliga intresse för CSR 

speglade även deras kunskap.    

 

5.4. Utmaningar relaterade till tillämpning 

5.4.1. Integrering 

Integrering i processer och företagskultur 

Utmaningar med att tillämpa CSR i verksamheten har i vår studie liksom i forskarlitteraturen bland 

annat relaterats till utmaningar för företaget att integrera CSR i verksamheten och där det empiriska 

materialet visar på samstämmighet med teorin. Flera studier (Bhattacharya et al., 2008; Collier & 

Esteban 2007; Rodrigo & Arenas, 2008; Slack et al., 2015) belyser att CSR ibland inte är synligt i 

organisationen vilket även framkom i vår studie där vissa respondenter menade att eftersom de inte 

kände till begreppet CSR så genomsyras företaget nog inte av CSR. CSR får inte fastna i företags 

mission eller vision utan måste involveras och förmedlas i hela företaget, från företagsledarna ända 

ned till medarbetarna (Bhattacharya et al., 2008; Collier & Esteban, 2007; Galpin et al., 2015; Glavas, 

2016a). I vår studie framkom att det i vissa fall saknades ett aktivt agerande vad det gällde att betona 

hur viktigt CSR är i hela organisationen. Ledarna var dåliga på att förmedla CSR som en del av 

företagskulturen vilket en del chefer belyste som ett prioriteringsproblem.  Enligt Collier och Esteban 
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(2007) samt Galpin et al. (2015) är det företagsledningens ansvar att se till att CSR genomsyrar hela 

företaget vilket vi menar omfattar företagsledningen med hjälp av cheferna. Hejjas et al. (2018) 

indikerar att chefer bör föregå med gott exempel vilket även framkom i vår studie. Vidare är vi 

benägna att hålla med Slack et al. (2015) att företagen i flera fall inte nämnde CSR i någon större 

omfattning. Vår studie visade att endast ett fåtal av respondenterna kunde erinra sig om att CSR har 

en stående punkt på företagets stormöten. Även om det fanns gedigna hållbarhetsrapporter i samtliga 

företag var det inget som medarbetarna upplevde att företagsledningen aktivt distribuerat. Trots det 

kunde vi se att CSR ofta integrerades i processer även om medarbetarna inte alltid var medvetna om 

det. 

 

Prioritering av CSR 

Att CSR till viss del är dåligt förankrat i organisation är något som både teori (Slack et al., 2015) och 

empiri bekräftar. I vår studie belystes det genom att respondenter gav uttryck för en konflikt mellan 

CSR och affärsprioriteringar vilket således är en utmaning för företaget att åtgärda. När verksamheten 

flöt på utan uppenbara problem tolkade vi det som att det fanns både tid och intresse för att tänka på 

CSR och för medarbetare att engagera sig. Men så fort kriser uppstod hos antingen leverantörer eller 

inom det egna företaget var inte CSR prioriterat längre. Vissa respondenter gav uttryck för att det 

alltid var lönsamhet som gick först medan andra förmedlade en känsla av att företaget istället ville 

göra rätt för sig. Vad som inte belyses av Slack et al. (2015) är att det kan bero på vilken position som 

medarbetaren innehar på företaget. I vår studie kom kritiska röster bland annat från inköpare vars 

fokus i mångt och mycket går ut på att spara pengar till företaget. Det lyftes även kritik mot att det 

som var mest bråttom här och nu fick högst prioritet men att det var upp till medarbetarna själva att 

försöka prioritera upp det som är bättre i längden. Några respondenter gav även uttryck för att de 

knappt hinner göra det de måste trots att de håller med om att CSR är bra vilket belyser hur tidsbrist 

påverkar CSR-prioritering (Frostenson, 2007; Onkila, 2015). Utifrån ovanstående menar vi att vår 

empiri bekräftar Slack et al. (2015) uppfattning att medarbetarnas engagemang på ett organisatoriskt 

plan omfattar de aktiviteter som ingår i arbetsuppgifterna men att de utförs när de är specificerade 

och måste utföras. När företaget inte prioriterar dem blir de heller inte utförda.  

 

När det gäller engagemang på det personliga planet gällde det främst volontärarbete.  Trots att 

ordinarie arbete alltid går före förväntades respondenterna från företag B att delta i företagets 

volontärarbete. Det var dock inget tvång att delta och vi uppfattade det som om engagemang i 

volontärarbete uteslutande berodde på ett intresse hos respondenten. Detta går i linje med Slack et al. 

(2015) och Hejjas et al. (2018) studier att medarbetare engagerar sig i CSR på det personliga planet 

genom volontärarbete. De personliga fördelar som Hejjas et al. lyfter fram såsom att socialisera på 
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arbetstid och att göra goda gärningar utan löneavdrag lyftes även fram i vår empiri. Om medarbetarna 

engagerade sig i CSR för egen ekonomisk vinning vilket Slack et al. (2015) ger uttryck för menar vi 

dock inte framkom i vårt empiriska material. 

 

5.4.2. Relevans 

Stöd och uppmuntran 

Både Frostenson (2007) och Onkila (2015) talar om brist på stöd för att kunna vara ansvarstagande i 

sitt CSR-arbete vilket även vår studie visade. Brist på stöd är en utmaning för företaget men som 

drabbar medarbetarna på olika sätt. För inköparna gällde det att de inte fick stöd att driva CSR-arbetet 

om det inte genererade ekonomiska fördelar för företaget. Ett sätt att öka genomslagskraften för CSR 

är att knyta CSR till personliga utvecklingsplaner (Galpin et al., 2015; Slack et al., 2015) vilket även 

framkom som förslag i vår studie. En respondent hade i en tidigare anställning haft CSR som ett av 

sina mål och upplevde att detta främjade den personliga satsningen på CSR. Vi tolkar detta som att 

med tydliga mål fås ett stöd från chefen att arbeta med CSR. Enligt Galpin et al. (2015) och Slack et 

al. (2015) är det även nödvändigt att knyta CSR till företagsstrategi. I vårt empiriska material 

framkom att respondenterna saknade att det inte förklarades hur företagets CSR-mål kan brytas ned 

till den egna avdelningen. Det förefaller således att det finns en kongruens mellan empiri och teori då 

det gäller att bryta ned företagsmål till greppbara individmål. 

 

Koppling till dagligt arbete 

Flera studier (Collier & Esteban, 2007; Frostenson, 2007; Onkila, 2015) visar på utmaningen för 

medarbetarna att relatera CSR till sina dagliga arbetsuppgifter.  Till viss del är vi benägna att hålla 

med men av andra anledningar än dessa forskare lyfter fram. En anledning enligt Frostenson (2007) 

är att medarbetarna upplever att CSR är komplext men det var inget som framkom i vår studie. Istället 

lyftes att respondenterna inte alltid var medvetna om att arbetet de utförde var CSR-arbete vilket 

skulle kunna tyda på att företaget har lyckats integrera CSR i medarbetarnas vardag (Galpin et al., 

2015). Vi menar dock att cheferna inte kommunicerade CSR-arbete till varje individ såsom Galpin et 

al. (2015) förordar och att företagen därmed skulle vinna på att göra CSR-arbetet tydligare för 

medarbetarna genom bättre kunskap och kommunikation (Hejjas et al., 2018). Vi vill således betona 

att det inte är komplexiteten som är utmaningen utan att begreppet CSR är okänt för respondenterna.  

Detta i sin tur leder till att respondenterna inte ser att CSR är relevant för deras arbete (Frostenson, 

2007) vilket skulle tyda på att avståndet mellan medarbetare och CSR som Onkila (2015) tar upp är 

mer ett begreppsavstånd än ett faktiskt avstånd. Ytterligare tecken på att det kanske är ett 

begreppsavstånd var att ingen av respondenterna lyfte större individanpassning eller att medarbetarna 

borde involveras i utformandet av CSR vilket Glavas (2016a) förordar. 
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5.5 Syntes av analys 

Utmaningarna är många med medarbetares engagemang i företagets CSR-arbete. Vissa utmaningar 

är främst knutna till företaget medan andra beror till stor del på medarbetarna och några kan knytas 

till båda. Gränsdragningen mellan de tre grupperna är på intet sätt klart definierad utan kan diskuteras 

men i denna studie utgick vi från vår bedömning var vi tyckte att tyngdpunkten befann sig. Ett tydligt 

exempel gällde individuella värderingar där företaget inte kan påverka individens värderingar och 

därmed inte heller engagemanget (Hejjas et al., 2018; Hemingway, 2005; Onkila, 2015; Slack et al., 

2015) men Hejjas et al. (2018) lyfter ändå fram att företaget har ett ansvar genom att ge autonomi och 

valmöjlighet till medarbetaren vilket i sin tur påverkar engagemang. Detta belyser att det kan finnas 

både en företags- och en medarbetarberoende del i utmaningen även om vi har valt att placera 

utmaningen på bara en sida, i detta fall medarbetarsidan. Detta gäller även till viss del prioritering av 

CSR. Företaget är ansvarigt för att CSR prioriteras (Slack et al., 2015) genom att bland annat avsätta 

tid (Frostenson, 2007; Onkila, 2015) men medarbetare kan också till viss del prioritera vilket i vår 

studie framförallt synliggjordes när det gällde volontärarbete. Här valde vi dock att betona det 

individuella intresset för volontärarbete (Hejjas et al., 2018; Slack et al., 2015) före en 

medarbetarberoende prioritering. På liknande sätt drogs gränsen när det gällde kunskap. Företaget 

kan hjälpa till att råda bot på kunskapsbristen om CSR (Frostenson, 2007; Slack et al., 2015) genom 

att informera så att kunskap kan byggas men det är den enskilda medarbetarens ansvar att ta till sig 

och bygga kunskap om för individen relevanta delar av CSR. 

 

Många utmaningar är således knutna till varandra på olika sätt vilket innebär att vår integrerade 

modell bara är ett sätt att synliggöra detta. Kopplingar mellan utmaningar framstår tydligt när 

utgångspunkt tas i en enskild utmaning och att det därifrån följer ett antal andra utmaningar. En 

utmaning relaterad till företags värderingar som vi fann i vår studie var att vägledande värderingar 

ofta bestäms uppifrån i organisationen (Frostenson, 2007; Maclagan, 2007; Tullberg, 2005) och 

därmed inte alltid stämmer överens med medarbetares individuella värderingar (Frostenson, 2007). 

För att få en acceptans för företagets värderingar menar vi att företaget skulle kunna ändra sina 

värderingar till något mera vedertaget men om det inte är önskvärt kommer andra utmaningar att 

beröras. Genom att kommunicera sina värderingar till medarbetarna kan detta leda till utmaningar 

relaterade till information och kommunikation (Chong, 2009; Slack et al., 2015) såsom viljan att ta 

till sig information (Frostenson, 2007; Uusi-Rauva & Nurkka, 2010). Vidare menar vi att företaget 

skulle kunna involvera medarbetaren och dennes värderingar och därmed skapa samsyn, något som 

många gånger dock är problematiskt (Haski-Leventhal et al., 2017; Hemingway, 2005). Att skapa 

samsyn skulle enligt oss kunna ske genom att integrera CSR i företagets processer och företagskultur 
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(Bhattacharya et al., 2008; Collier & Esteban 2007; Rodrigo & Arenas, 2008; Slack et al., 2015) som 

i sin tur skulle kunna underlätta för medarbetare att koppla CSR till sina dagliga arbetsuppgifter 

(Collier & Esteban, 2007; Frostenson, 2007; Onkila, 2015).  

 

I vår studie framkom även att utmaningar inom information kunde relateras till flera andra 

utmaningar. Vi tolkade det som att dålig kommunikation kunde kopplas till dålig integrering av CSR 

i processer och företagskultur men även brist på prioriteringar. Vad som beror på vad är däremot inte 

helt tydligt; om dålig kommunikation leder till att CSR inte prioriteras eller att företaget inte 

prioriterar CSR leder till en bristande kommunikation är inte viktigt för den här studien då vi 

framförallt ville belysa att utmaningar kan relateras till varandra oavsett orsaksriktning. Vi vill lyfta 

fram några av de lösningar som framkom i vår studie. Om chefen förmedlade information och 

riktlinjer så kunde medarbetarna relatera CSR till det dagliga arbetet (Collier & Esteban, 2007; 

Frostenson, 2007; Onkila, 2015). Mängden information kunde även reduceras till information som 

var relevant för medarbetaren och därmed kunde viljan att ta till sig information öka (Frostenson, 

2007; Uusi-Rauva & Nurkka, 2010). Något som inte framkom men som vi tror skulle kunna bli en 

följd är att kunskapen om CSR hos medarbetaren ökar (Frostenson, 2007) och därmed underlättas 

prioriteringar när medarbetarna har en större förståelse för CSR (Chong, 2009; Slack et al., 2015).  

 

Med utgångspunkt i de utmaningar som framkom i studien med avseende på integrering påvisas ett 

samband mellan integrering av CSR i processer och företagskultur och prioriteringar. För att öka 

medarbetareengagemanget i CSR önskas en större synlighet av CSR i verksamheten (Bhattacharya et 

al., 2008; Collier & Esteban 2007; Rodrigo & Arenas, 2008; Slack et al., 2015). Ökad synlighet och 

därmed integrering av CSR tolkar vi som användbart vid prioriteringar men även för att medarbetare 

ska kunna koppla CSR till sitt dagliga arbete (Collier & Esteban, 2007; Frostenson, 2007; Onkila, 

2015). Även om företaget lyckas med dessa utmaningar behöver företaget ta medarbetarens 

individuella intresse i beaktande (Hejjas et al., 2018; Hemingway, 2005; Onkila, 2015; Slack et al., 

2015).  

 

Att utveckla en integrerad modell för utmaningar relaterade till medarbetares engagemang i CSR 

visade sig vara mycket komplext vilket vi har försökt att belysa ovan. I litteraturstudien framkom att 

utmaningar inte var tydligt definierade utan att bristande engagemang oftast relaterades till problem 

och inte till utmaningar. Vidare var litteraturen inte tydlig med om utmaningar var företagsberoende, 

medarbetarberoende eller både-och vilket vi efter denna studie har full förståelse för då även vi fann 

indelningen till viss del problematisk. Att utmaningar även påverkade varandra komplicerade 
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indelningen ytterligare. Dessa komplexa mönster av utmaningar som framkom i vår studie belyser 

således att ett helhetsperspektiv många gånger måste appliceras för att kunna hantera utmaningar 

relaterade till medarbetarengagemang i CSR vilket vi anser att vi har åstadkommit med vår 

integrerade modell. 

 

Vi är dock medvetna om att vår modell inte kan fånga hela helheten. Då syftet med vår studie var att 

identifiera både företags och medarbetares utmaningar utgick en stor del av modellbygget på att 

separera företags och medarbetares utmaningar. Det innebär att vår modell inte fångar samspelet 

mellan medarbetare och företag. Både Haski et al. (2017) men även Hemingway (2005) använder sig 

av en matrismodell där samspelet mellan företag och medarbetare tydligt framgår men dessa modeller 

saknar den komplexitet som vi menar att vår modell resulterade i. 
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6. BIDRAG 

6.1. Syftet besvaras 

Syftet med vår studie var “att utveckla en integrerad modell bestående av både företags och 

medarbetares utmaningar gällande medarbetares engagemang i företags CSR-arbete.” Genom vår 

empiri i kombination med tidigare forskning har vi byggt en integrerad modell där både 

företagsberoende och medarbetarberoende utmaningar framkommer. Se figur 8 nedan.  

 

 

Figur 8. Modell över utmaningar med medarbetares engagemang i CSR. Egen modell. 

Enligt ovanstående modell kan utmaningar delas upp i tre övergripande teman; synsätt, information 

och tillämpning. Utmaningarna inom synsätt beror på att företag och medarbetare har olika 

värderingar och att det kan därmed vara svårt att skapa samsyn. Vidare är det en utmaning för företag 

att förmedla ett genuint CSR-arbetet vilket i sin tur påverkar medarbetares attityd och därmed 

engagemang. Utmaningar relaterade till information kan delas in i kommunikation och kunskap. 

Kommunikationen behöver var personligt riktad och i en mängd som anses relevant men det är i 

slutändan upp till varje enskild medarbetares vilja att ta till sig informationen. Även kunskap om CSR 

beror i mångt och mycket på individen men företaget kan underlätta genom att tillgängliggöra 

information om CSR. Utmaningarna med att tillämpa CSR i organisation beror både på att företaget 

inte har integrerat CSR i processer och företagskultur men även på bristfällig prioritering. Vidare 

saknas relevans för CSR i det dagliga arbetet där medarbetare inte kan koppla CSR till sina 

arbetsuppgifter och att de inte får stöd och uppmuntran från företaget att arbeta med CSR.   
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6.2. Teoretiskt bidrag 

Medarbetares engagemang i CSR har beskrivits i flera studier (Collier & Esteban, 2007; Haski-

Leventhal et al., 2017; Hemingway, 2005; Onkila, 2015). Antalet studier som konkret belyser 

utmaningar med att engagera medarbetare i CSR är dock få (Slack et al., 2015; Frostenson, 2007) och 

ingen av dessa har valt att illustrera utmaningar utifrån en modell. Då vår modell består av flera delar 

menar vi att den illustrerar de utmaningar som finns med medarbetares engagemang i CSR men som 

tidigare litteratur inte har åskådliggjort på ett lika tydligt sätt. Vi vill peka på tre saker som vår modell 

bidrar med. För det första illustrerar modellen att utmaningar kan vara företagsberoende, 

medarbetarberoende och i vissa fall tillhöra båda vilket inte alltid framgår i litteraturen. Frostensson 

(2007) belyser utmaningar utifrån individen medan Slack et al. (2015) betonar företagets roll. Dock 

framkommer även i Slack et als. studie att utmaningar kan vara individberoende vilket därmed belyser 

vikten av en integrerad modell. Genom att studera både olika företag och medarbetare på olika 

positioner i företagen kunde vår empiri synliggöra utmaningar som kunde relateras till företaget men 

även till medarbetare och i vissa fall till båda. 

  

För det andra visar modellen att utmaningar kan grupperas utifrån vissa gemensamma nämnare. Även 

tidigare studier grupperar utmaningar. Frostenson (2007) och Onkila (2015) grupperar utifrån 

medarbetare där Onkila utgår från medarbetares positiva och negativa känslor. Slack et al. (2015) 

utgår från företaget men knyter till viss del även till medarbetare medan Collier och Estebans (2007) 

indelning omfattar både företag och medarbetare genom att de utgår från kontext och perception. Vi 

anser att de grupperingar som har belysts i tidigare litteratur inte alltid har utgått från ett 

helhetsperspektiv där alla utmaningar ingår. Vi har därför valt att dela in i tre kategorier; hur företag 

och medarbetare ser på CSR (synsätt), hur CSR förmedlas (information) samt hur CSR appliceras 

(tillämpning). Fördelen som vi ser med denna indelning i tre större kategorier är att alla framkomna 

utmaningar kan fördelas i de olika kategorierna. Denna indelning möjliggör enligt oss även en 

ytterligare indelning i undergrupper där det ännu tydligare framkommer olika utmaningars placering.  

Vår indelning bygger på följande kategorier och grupper: synsätt består av värderingar och attityder, 

information omfattar kommunikation och kunskap medan tillämpning utgörs av integrering och 

relevans. 

 

Avslutningsvis belyser vår modell även att olika utmaningar kan relateras till varandra och därmed 

påverka varandra. Att utmaningar har en påverkan på varandra tydliggörs sällan i litteraturen vilket 

kan beror på att illustrationer över utmaningar ofta saknas. Collier och Esteban (2007), Haski-

Leventhal et al. (2017) samt Hemingway (2005) presenterar alla varsin modell där både företag och 

medarbetare figurerar men dessa modeller bygger inte specifikt på utmaningar. Onkila (2015) och 
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Slack et al. (2015) presenterar utmaningar i tabellform medan Frostenson (2007) diskuterar 

utmaningar i löpande text vilket vi menar inte tydliggör hur utmaningar kan kopplas till varandra. Vi 

har därför valt att illustrera utmaningars påverkan på varandra med pilar mellan de tre kategorierna 

synsätt, information och tillämpning. Vi har således i detta arbete tagit fram en integrerad modell som 

omfattar tre dimensioner där vi tydliggör att utmaningar kan vara 1) företagsberoende, 

individberoende eller både-och 2) indelade i olika kategorier samt 3) relaterade till varandra. Förutom 

att den integrerade modellen illustrerar dessa samband ser vi även en användbarhet för modellen i 

vidare forskning om utmaningar relaterade till medarbetarengagemang i verksamhetens CSR-arbete 

eftersom modellen både kan modifieras och kompletteras vid behov.  

 

6.3. Praktiskt bidrag 

Utifrån vår modell framkom att CSR behöver synliggöras mer men på olika sätt i olika delar av 

verksamheten. Våra praktiska råd till er företagsledare och chefer är därför: 

 Avsätt tid för att bryta ner företagets CSR-mål till avdelnings-/gruppmål men även till 

individuella mål som sedan följs upp. 

 Ha information om ert CSR-arbete som en stående punkt på olika möten. 

Detta skulle kunna resultera i att ert företags värderingar synliggörs, visa att ni prioriterar CSR samt 

att ni stödjer era medarbetare i arbetet med CSR i deras vardag vilket förhoppningsvis skulle bygga 

kunskap om CSR hos era medarbetare men även synliggöra CSR mer i er verksamhet. Genom att 

använda vår modell som en övergripande karta menar vi att det tydliggörs vilka utmaningar som 

främst ligger på er som företag men även de utmaningar som era medarbetaren har ett större ansvar 

för. Vi vill dock poängtera att det alltid är ni som företag som är ansvariga för att rikta resurser så att 

utmaningar kan minimeras. Eftersom de tre kategorier som vi definierade även kan relateras till 

varandra behöver ni utgå från ett helhetsperspektiv när det gäller utmaningar relaterade till att 

engagera medarbetare i CSR. 

 

6.4. Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom vi har utvecklat en integrerad modell är ett förslag till framtida forskning att pröva 

modellens giltighet och relevans. Ett exempel skulle kunna vara att pröva modellens giltighet i andra 

kontexter såsom mindre företag. Ett annat exempel är att djupare studera företags- och 

medarbetarberoende i de utmaningar som framkom eller att identifiera nya utmaningar som skulle 

kunna adderas till modellen. Fler studier skulle således kunna styrka modellens relevans men de 

skulle även kunna modifiera eller bygga ut modellen. Oberoende av vilket ser vi det som om detta 

skulle öka modellens användbarhet.  
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BILAGOR  

Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Hej! 

  

Som du säkert har märkt i media så ökar intresset för hållbarhet och att företag ska vara socialt och 

miljömässigt ansvarstagande. Området är spännande och genom att nya krav ständigt tillkommer från 

bland annat konsumenter men även från olika miljöorganisationer pågår mycket forskning inom 

området. När företag väljer att ta större socialt och miljömässigt ansvar påverkar det även 

medarbetarna och det är här du kommer in i bilden. Vi vill studera hur medarbetare påverkas av 

företagets hållbarhetsarbete och om de upplever utmaningar med att införliva CSR i det dagliga 

arbetet. Genom att delta i studien kommer du att bidra till denna forskning. Studien ingår i ett 

examensarbete i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle och det slutliga arbetet kommer att 

publiceras i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Du som medverkar i studien kommer 

naturligtvis få ett eget exemplar av uppsatsen om så önskas.  

 

Vi söker dig som har möjlighet att ställa upp på en intervju, tidsåtgång cirka 30 minuter. Intervjun 

kan förläggas på dagtid, kvällstid eller helg enligt ditt önskemål. Tidsplanen är att genomföra 

intervjuerna under november månad och vår önskan är att kunna spela in intervjuerna för att 

underlätta vår forskningsanalys. Det är bara vi två, Klara och China, som är ansvariga för studien som 

kommer att ha tillgång till det inspelade materialet. Alla intervjupersoner, liksom arbetsgivare, 

kommer att vara anonyma i vår studie. Du som intervjuperson behöver inte ha någon specifik kunskap 

om företagets hållbarhetsarbete utan vi kommer att innan intervjun informera dig lite kort om vad 

hållbarhetsarbete kan innebära ifall du inte vet det sedan tidigare.  

 

Om du önskar vara med kan du antingen ringa eller skicka mail till någon av oss, kontaktinformation 

se nedan. 

 

Stort tack på förhand! 

 

China Friberg och Klara Rosendahl. 
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Bilaga 2. Information om CSR 

 

 

Hej,  

 

Vi vill på förhand tacka dig för din medverkan till vår C-uppsats.  

 

Syftet med vår uppsats är att få en ökad förståelse för hur medarbetare påverkas av ett företags 

hållbarhetsarbete (Corporate Social Responsibility, CSR). För att du lättare ska kunna svara på 

frågorna i intervjun tror vi att det kan vara till nytta om du som respondent har lite bakgrundsfakta 

om vad CSR kan innebära.  

 

CSR brukar översättas med företagets samhällsansvar vilket innebär att ta ansvar för hur 

verksamheten påverkar människor och miljö. CSR-arbetet kan delas in i fyra delar: miljö, social, 

ekonomisk och etik. Exempel på vad som kan ingå i miljöaspekten är klimatkompensation, 

resursanvändning, transporter, utsläpp samt hälsosamma och/eller giftfria produkter. Sociala delen 

kan exempelvis innebära nöjda medarbetare (balans mellan jobb och fritid), mångfald, jämställdhet, 

samhällsengagemang och donationer (pengar, tid, kunskap). Den ekonomiska delen kan bestå av 

hållbar lönsamhet och avkastning till aktieägarna. Etik kan innebära värderingar, uppförandekoder 

och produktansvar (kvalité och innehåll).   

 

På ditt företags hemsida finns mer information om hur just ditt företag engagerar sig i CSR. Vid 

intervjun önskar vi samtala om hur du upplever CSR med avseende på attityder och värderingar, 

kunskap och kommunikation samt hur CSR integreras i ditt arbete. 

 

Vi vill påminna dig om att alla intervjupersoner, liksom arbetsgivare, kommer att vara anonyma i vår 

studie. Det är bara vi två, Klara och China, som är ansvariga för studien som kommer att ha tillgång 

till det inspelade materialet. Vår C-uppsats kommer att publiceras via Digitala Vetenskapliga Arkivet 

(DiVA) där bland annat studentuppsatser publiceras.  

 

Vid fler frågor tveka inte att kontakta oss.  

 

Med vänlig hälsning 

 

China Friberg och Klara Rosendahl 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor  

- Kan du beskriva din position eller roll i företaget?  

- Hur länge har du arbetat i företaget?  

 

Tema 1 - CSR eller hållbarhetsarbete 

- Kan du berätta i korta ordalag vad du vet om företagets CSR-arbete? 

 

Tema 2 - CSR och medarbetare  

- På vilket sätt är CSR viktigt för dig? 

- Hur upplever du att CSR påverkar dig? 

- Hur påverkar CSR ditt arbete?   

 

Tema 3 - Utmaningar 

- Vilka utmaningar ser du med att införliva/integrera CSR i ditt arbete? 

 

Synsätt: 

- Varför är det viktigt för dig att företaget arbetar med CSR? - Varför inte? 

- Hur är du personligt engagerad i CSR? - Varför inte? 

- På vilket sätt upplever du att företagets CSR-arbete går i linje med dina egna värderingar? - Varför 

inte? 

- På vilket sätt känner du att du kan identifiera dig med företaget?  - Varför inte? 

 

Information: 

- Hur kommuniceras information om företagets CSR-arbete till medarbetarna? 

- Vilken typ av information erhålls? 

- Hur får du tillgång till informationen? 

- Vem är det som informerar? 

- När eller hur ofta erhålls information?   

- Hur upplever du denna information?  

- Anser du att du får tillräckligt mycket information? - Varför inte? 

- Kommuniceras informationen på ett bra sätt? - Varför inte? 

- Hur tycker du att kommunikationen kan förbättras? 

- På vilket sätt anser du att informationen du får påverkar ditt CSR-engagemang? 

 

- Tycker du informationen om CSR är lätt att förstå? - Varför inte? 

- Hur skulle företaget kunna förenkla informationen? 

 

Tillämpning: 

- På vilket sätt upplever du att du kan koppla CSR till dina egna arbetsuppgifter?  - Varför inte? 

- Kan du ge ett exempel? 

- På vilket sätt skulle du säga att CSR genomsyrar företaget? - Varför inte? 

-  På vilket sätt känner du att du är delaktig i CSR-arbetet? - Varför inte? 

- Vad tror du att det beror på att du känner så?  

- Tror du att dina kollegor känner på samma sätt? - Varför inte? 

- Hur skulle företaget kunna öka din delaktighet? 

- På vilket sätt uppmuntras du till att arbeta med dessa frågor?  

- På vilket sätt får du det stöd du behöver för ditt arbete med CSR? - Varför inte? 

  

Är det något mer du skulle vilja tillägga?  


