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SAMMANFATTNING 
 
Titel: Kan HR-avdelningen Skapa Legitimitet till Företagets CSR-arbete Internt? En 
Kvalitativ Fallstudie om CSR-arbetets Genomslagskraft Internt med Hjälp av HR-
avdelningen i Privat Sektor. 
 
Nivå: C-uppsats för kandidatexamen inom Företagsekonomi 
 
Författare: Johanna Sundqvist 
 
Handledare: Agneta Sundström & Kristina Mickelsson 
 
Datum: Vårterminen 2019 
 
Syfte: Att analysera om implementeringen av CSR-arbete i HR-funktionen hos 
vårdbolag leder till att det skapas legitimitet kring CSR-arbetet gentemot de anställda i 
organisationen. 
 
Metod: En kvalitativ fallstudie hos Sveriges största privata vårdaktör. Genom att ur en 
hermeneutisk vetenskapssyn utföra 16 semistrukturerade intervjuer och en tematisk 
analys av empiriska data. 
 
Resultat & Slutsats: Resultatet tyder på att HR-avdelningen som ensam ansvarig inte 
kan skapa legitimitet till CSR-frågorna, eftersom HR-avdelningen i detta företag inte 
har direktkontakt med de anställda längst ut i företaget som i traditionella företag. Den 
empiriska data som presenterats föreslår att genomslagskraften och legitimiteten i CSR-
arbetet beror av om och hur organisationen genomsyras av CSR-värderingar. 
 
Bidrag: Denna studie har både ett teoretiskt och ett praktiskt bidrag. Det teoretiska 
bidraget framkom eftersom det tidigare fanns ett forskningsgap kring hur vårdbranschen 
svarar på HRM i ett CSR-perspektiv. Detta fall visade sig också speciellt eftersom 
företaget är ett producent-kooperativ, vilket innebär att endast vårdutövarna har 
möjlighet att äga andelar i företaget. Studien har dessutom ett praktiskt bidrag eftersom 
det inte finns tillräckligt många studier inom ämnet som studerar verkliga fall, utan de 
är till största del teoretiska. När det kommer till praktiska bidrag har det visat sig att 
bland annat kommunikation är avgörande för att frambringa legitimitet till företagets 
CSR-arbete. 
 
Förslag till framtida forskning: Jag förespråkar att man fortsättningsvis utför fler 
fallstudier inom hållbarhetsområdets genomslagskraft, framförallt med inriktning på 
företag med särskilda organisationsformer liksom i detta fall, för att skapa en bredare 
forskningsbas framöver. 
 
Nyckelord: Ledarskap & organisation, HRM, CSR, legitimitet, engagemang, 
kommunikation 
 
  



 

 

ABSTRACT 
 
Title: Can the HR Department Create Legitimacy for the Company’s CSR Work 
Internally? A Qualitative Case Study on the Impact of CSR Using the HR Department 
in the Private Health Sector 
 
Level: Thesis for Bachelor’s Degree in Business and Administration 
 
Author: Johanna Sundqvist 
 
Supervisors: Agneta Sundström & Kristina Mickelsson 
 
Date: Spring semester 2019 
 
Aim: The purpose of this study is to analyze if the implementation of a health 
company’s CSR work to the HR department creates legitimacy to the CSR work 
towards the employees in the organization.  
 
Method: A qualitative case study of Sweden’s biggest private health company. With 16 
conducted semi-structured interviews, and a thematic analyze of the empirical data.  
 
Result & Conclusion: The results shows that HR cannot as a separate department 
create legitimacy to the CSR work since the HR department of this company is not in 
touch with all of the employees like in traditional companies. The empirical data 
suggests that the impact and legitimacy of the CSR work is created when and if the 
company is all trough permeated by it.  
 
Contributions: This paper contributes both to the previous theories on the subject, 
since there was a gap needing to be filled concerning how the health care industry 
answers to traditional HR in a CSR perspective. This case is also special since the 
company is a producer co-operative meaning that only the practitioners are able to own 
shares of the company. It also has a theoretical contribution since it is one of few studies 
on the subject watching the real life, and not being only a theoretical study. Amongst 
many, the biggest practical contribution to this study is for the company analyzed to 
work with their communication to gain legitimacy for their CSR-work. 
 
Suggestion for future research: I suggest that more case studies are conducted on 
companies with special organization structure, so that there is a broader theoretical base 
on the subject in the future. 
 
Key words: Leadership & organization, CSR, HRM, legitimacy, commitment, 
communication   
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet kommer jag att introducera ett problemområde där jag redogör för 

mitt uppsatsämne och dess forskningsområde. 

 

1.1  Problematisering 
Human Resources Management (HRM) och Corporate Social Responsibility (CSR) är 

välkända begrepp som funnits med länge i organisationsvärlden. HRM är ett begrepp som 

behandlar förvaltningen av mänskliga resurser inom organisationer. Redan på åttiotalet 

diskuterades HR ingående av forskare som t.ex. Glinow, Driver, Brousseau och Prince (1983) 

vilka skapade ett system för hur HR-avdelningen som funktion bör arbeta med karriären hos 

sina anställda. Organisationers sociala ansvarstagande (CSR) är även det ett väl debatterat 

område, som många anser vara under ständig förändring. Walton (1982) menar att studier 

kring CSR funnits med ett tag och inte förväntas mattas av framöver, då det mycket riktigt är 

ett begrepp som alltid kommer att omdefinieras. Idag handlar CSR i enkelhet om just hur 

företag tar socialt ansvar, exempelvis när det kommer till mänskliga rättigheter och miljö. 

 

HRM och CSR som två fristående begrepp, har med tiden börjat sammanflätas. Men vad är 

det egentligen som gjort att de idag kan rymmas under samma tak? Gond, Igalens, Swaen och 

El Akremi (2011) menar att HRM och CSR är begrepp som tidigare existerat skilda från 

varandra inom organisationsvärlden, men idag har en ökande överlappning. Detta tror de ska 

bero på att CSR är ett växande intresse för många organisationer, men också att utvecklingen 

av CSR-arbetet har lett till att CSR integrerats i fler funktioner. Författarna nämner vidare 

(Gond et al., 2011) att CSR-funktioner ofta uppstått i samband med miljöfrågor tidigare, men 

att det idag har fått en bredare betydelse i och med att det också inkluderar mänskliga 

rättigheter. Utfallet blir naturligt att HR-funktionen blivit mer engagerade, då denna syftar till 

att ta hand om de mänskliga faktorerna i organisationen.  

 

I tidigare forskning finns spridda resonemang där några anser att CSR skall skötas av 

företagens HR-funktion eftersom det finns en stark koppling mellan arbetet i de två områdena, 

medan andra anser att CSR och HR bör förbli separata avdelningar. Tidigare forskning har 

studerat samspelet dem emellan, och avsett att undersöka det utifrån olika intressenters 

perspektiv. I vissa fall (De Stefano, Bagdadli & Camuffo, 2018; Jamali, Dirani & Harwood, 
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2015) är avsikten att studera integreringen av HRM och CSR utifrån processer och 

människor, ur både interna och externa intressenters perspektiv. I andra fall (Gond et al, 2011) 

finns avsikten att studera integreringen utifrån människor och processer, men endast ur 

perspektivet av interna intressenter. Pellegrini, Rizzi och Frey (2018) tror att 

genomslagskraften för hållbarhet stärks om den kommer från HR-avdelningen, de teoretiserar 

och testar empiriskt relationen mellan de anställdas uppfattning om HR-arbete och deras 

benägenhet att införa ett hållbart beteende för att stötta en organisatorisk förändring för 

hållbarhet.  

 

De Stefano et al (2018) visar exempelvis på att cirka 80% av befintlig forskning återfinns i det 

interna perspektivet (interna intressenter och processer). De anser även att hållbart HR-arbete 

uppvisat en begränsad bild av den potentiella roll som HRM faktiskt kan komma att spela i 

CSR-arbetet. Jamali et al (2015) fyller i att de upplever att HR-avdelningen bidrar till 

utvecklingen av CSR. Dessutom menar de att HRM medverkar till att de anställdas förståelse 

ökar för hur CSR-förändringar påverkar externa intressenter så som kunder, investerare och 

samhället. Detta leder till att CSR-arbete som sköts genom HR-avdelningen kan generera en 

hållbar fördel för organisationen då det får stort intryck internt.  

 

Tidigare har studierna om CSR genom HR-funktionen varit endera teoretiska, eller riktats mot 

branscher så som exempelvis handel. Jag är intresserad av att se hur detta skulle fungera i 

vårdbranschen, vilket jag anser är en av de mest problematiska sektorerna. Detta menar också 

Buchan (2004) som argumenterar för att vårdföretag skiljer sig avsevärt från andra branscher, 

bland annat eftersom arbetskraften är stor, mångfaldig och innehåller många olika yrken. 

Dessa yrkesgrupper är ofta representerade av kraftfulla yrkesmässiga sammanslutningar eller 

fackföreningar. En del av de anställda inom vårdbranschen har branschspecifika kompetenser 

medan andra kan gå direkt från vårdsektorn till arbete inom andra branscher (Buchan, 2004). 

 

Det har skett ett skift i fokus från individuell effektivitet till att HRM inom vården idag syftar 

till att hjälpa hela organisationen som en helhet förbättra patienternas vårdkvalitet och 

dessutom bidra till en hållbar hälsa för samhället i stort (Luu, 2012; Karassavidou et al, 2011). 

Att HRM inom vården skall leda till hållbar hälsa för samhället antyder ändå att det föreligger 

någon form av CSR-motiv bakom. Buchan (2004) menar att vårdbranschen är annorlunda 

jämfört med många andra branscher beträffande HRM. Han menar därför att det finns ett 

forskningsgap mellan traditionell HRM och hur vårdbranschen svarar mot detta. 



 

 8 

Vissa forskare (Lock & Schulz-Knappe, 2019; Nielsen och Thomsen, 2018; Castelló & 

Lozano, 2011) betonar vikten av att skapa legitimitet till CSR-arbetet, för att detta ska få en 

stor genomslagskraft. Vad som enligt dessa författare kännetecknar legitimitet är att det 

hjälper till att skapa förtroende i en fråga. Genom att i detta fall bevisa varför CSR-arbetet är 

värdefullt. 

 

Jag avser därför i min studie att undersöka om tillämpning av CSR-arbete genom HR-

funktionen kan höja genomslagskraften som CSR-arbetet får hos organisationens anställda 

genom att skapa legitimitet till det. Studien kommer att genomföras inom vårdbranschen. 

Detta eftersom jag anser att det finns ett forskningsgap, då ingen tidigare studie haft samma 

inriktning.  

 

1.2  Syfte 
Att analysera om implementeringen av CSR-arbete i HR-funktionen hos vårdbolag leder till 

att det skapas legitimitet kring CSR-arbetet gentemot de anställda i organisationen. 

 

1.3  Praktikertjänst AB 
Praktikertjänst är Sveriges största privata vårdföretag och har funnits i ungefär sextio år. 

Företaget ägnar sig åt privat tand- samt hälso- och sjukvård och deras praktiker återfinns i 

hela Sverige fördelat på 1400 olika verksamheter. Företaget förmedlar på sin hemsida att ett 

av deras stora mål är socialt ansvarstagande och social hållbarhet. Deras vision är ’att vara 

Sveriges mest attraktiva vårdbolag – för patienter, medarbetare och samhället i stort’. Ett sätt 

att säkra detta är enligt deras hemsida att endast de som är verksamhetsansvariga i företagets 

dotterbolag kan vara aktieägare. (www.praktikertjanst.se)  

 

1.4  Forskningsfrågor 

• I hur stor utsträckning är CSR-arbetet implementerat i HR-funktionen i vårdföretag? 

 

• Hur kommunicerar ledningen CSR-arbetet internt, och vad får detta vidare för 

genomslagskraft hos de anställda? 

 

• Hur skapar ledningen legitimitet till CSR-arbetet gentemot de anställda i företaget? 
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1.5  Avgränsning 
Min studie avgränsar sig till vårdföretag inom privat sektor. Jag har genomfört 16 stycken 

kvalitativa intervjuer med medarbetare på Praktikertjänst AB:s moderbolag och dotterbolag i 

Sverige.  

2. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen för denna studie innefattar tidigare forskning som är av 

relevans för detta forskningsområde. Först behandlas begreppet Human Resources, för att 

skapa en förståelse för begreppets framväxt i forskningssammanhang. Därefter diskuteras 

integreringen av CSR-arbetet i HR-funktionen, för att således kunna påvisa hur och varför 

denna integrering är relevant för att CSR-arbetet ska få större genomslagskraft hos företagets 

medarbetare. I teorikapitlet försöker jag hela tiden göra kopplingar till vårdsektorn, eftersom 

det är den branschen som skall studeras i empirin.  

 

2.1  Corporate Social Responsibility (CSR) 
 Corporate Social Responsibility handlar i sin enklaste form om att behandla sina intressenter 

på ett socialt hållbart sätt (Hopkins, 2007). Hopkins menar att det växande CSR-

engagemanget har visat företag att deras ansvarsområden inte bara ligger i att göra vinst, utan 

också att det är viktigt hur man skapar vinsterna. Lee och Yoon (2018) undersökte om de 

anställdas uppfattning om det internt och externt förmedlade sociala ansvar (CSR) påverkar 

deras arbetsorientering. Efter att ha studerat empirin i sin studie rekommenderar författarna i 

sin analys att företag ägnar mer tid åt CSR-redovisningen internt. Detta eftersom de anställda 

i första hand styrs av detta arbete genom att analysera relationen mellan företagets antydda 

motiv, och de ansträngningar man internt gör för att uppnå dessa.  

 

Att arbeta med CSR handlar om att företag arbetar med att ta ett socialt ansvar, vilket är en 

hållbarhetsfaktor. Walton (1982) skrev för många år sedan att det redan då var ett 

omdebatterat begrepp. Författaren menade att forskningen inom området troligen inte skulle 

mattas av framöver eftersom människor alltid kommer att omdefiniera begreppet. Det beror 

enligt Walton (1982) på att ansvar och respons inte alltid är sammankopplade. Med detta 

menar författaren att företagen ibland säger en sak, men agerar annorlunda och inte lever upp 

till sina löften. 
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Cavaliere och Spradley (1995) genomförde en studie där de undersökte hur CSR och etik 

hänger ihop. De argumenterade för att företag som är etiska bör kunna anses vara socialt 

ansvarstagande. I deras studie fann de att en del av den existerande litteraturen argumenterade 

för att företag som agerar etiskt alltid har goda avsikter, medan annan litteratur var 

motsägelsefull. En del av resultatet tydde på att etiskt beteende ibland inte behöver innebära 

att man vill göra rätt utan att man ibland kan göra det av fel anledningar, så som att använda 

det som en marknadsföringsstrategi. Detta skapar en fundering kring hur företag idag 

använder CSR, om man använder det i fler avseenden än bara för att man vill göra väl och 

avser att leva upp till det som är utlovat, eller gör man det av marknadsskäl?  

 

Det finns forskning som tyder på att CSR-engagemang hos privata vårdföretag kan leda till en 

förbättring av vårdkvalitén. Anledningen till varför företaget engagerar sig i CSR-frågor 

kommer dock att vara avgörande för om utfallet av satsningarna gör gott för patienter och för 

samhället. Framgången och hållbarheten av CSR-arbetet beror också av finansiella 

mekanismer samt vilka olika intressenters engagemang som gör skillnad. (Katamba, 2017) 

Detta kan hänga ihop med det Cavliere och Spradly (1995) argumenterade för när de påstod 

att vissa företag har oetiska anledningar att arbeta med CSR och endast kommunicerar det av 

marknadsskäl. Om det enbart beror på marknadsskäl är det möjligt att utfallet av CSR-arbetet 

inte håller samma nivå som det externt är utlovat. 

 

2.2  Legitimitet till CSR-arbetet 
Lock och Schulz-Knappe (2019) menar att det är viktigt att företag skapar legitimitet för sitt 

CSR-arbete, för att det ska bli hört och accepterat. För att göra detta påstår de vidare att det 

inte finns ett enskilt tillvägagångssätt för att skapa trovärdighet och legitimitet i ett företags 

kommunikation av sitt CSR-arbete. De är dock övertygade om att det är viktigt för företag att 

faktiskt kommunicera, då detta skapar bättre förtroende än att å andra sidan inte vara öppna 

och initiera diskussioner kring sina ansträngningar. Vad som därtill blir viktigt är enligt 

författarna att se till att de kommunikationskällor som används är sådana som kan anses bidra 

till legitimitet och förtroende.  

 

Hur trovärdigt CSR-arbetet uppfattas är beroende av ett antal element (Lock & Schulz-

Knappe, 2019). Det finns enligt författarna ett samband mellan mottagarens tidigare 

uppfattning av CSR och dess mottaglighet för kommunikation, oavsett i vilken form den 

kommunicerats. Därmed blir en mottagare som tidigare varit negativ till CSR svårare att 
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övertyga oavsett hur stora företagets ansträngningar att kommunicera arbetet till denne. De 

som däremot tidigare uppvisat ett intresse i ämnet är mer sannolika att ta emot och tro på det 

som företaget kommunicerar.  

 

Enligt Lock och Schulz-Knappe (2019) är det också viktigt att företaget tar intressenternas 

intresse i beaktande då de skapar riktlinjer för sitt CSR-arbete. Detta eftersom de funnit 

underlag som påvisar att ju mer intressenters preferenser är uppfyllda, desto större legitimitet 

känner de för företagets CSR-arbete. För att skapa engagerade intressenter är det viktigt att 

företaget tar hänsyn till vad de har att säga. 

 

Nielsen och Thomsen (2018) utförde även dem en studie på hur företag skapar legitimitet till 

deras CSR-arbete. Liksom Lock och Schulz-Knappe är deras studie också fokuserad till att 

undersöka hur väl företaget kommunicerat sina ansträngningar och vidare hur detta påverkar 

deras legitimitet. Även de är övertygade om att en viktig faktor i att skapa legitimitet ligger i 

att vara medvetna om, och ta hänsyn till intressenternas preferenser i CSR-fältet.  

 

De (Nielsen & Thomsen, 2018) vidareutvecklar dock argumentet genom att tillägga 

ytterligare faktorer i form av att skapa ett intressentvärde, ett samarbete samt ett engagemang. 

För att kunna skapa legitimitet menar man att ledningen behöver övertyga mottagaren, vilket 

kan göras genom att använda kommunikationsverktyg så som god retorik, äkthet/transparens 

och tydliga modeller. 

 

Castelló och Lozano (2011) håller med Nielsen och Thomsen (2018) i deras påstående om att 

retorik är avgörande för huruvida CSR-arbetet skall uppfattas legitimt hos intressenterna. För 

att ta det ett steg längre hävdar de att det finns tre typer av retorik, som på olika vis kan 

relateras till detta. Retoriken kan vara strategisk, institutionell och dialektisk. Den strategiska 

retoriken syftar enligt Castelló och Lozano (2011) till att söka pragmatisk legitimitet baserad 

på företagets ekonomiska skäl. I direkt motsats till det finns institutionell retorik som istället 

refererar till kognitiv legitimitet och tillslut dialektisk retorik som syftar till att etablera en 

moralisk legitimitet.  

 

Författarna (Castelló & Lozano, 2011) noterar i sin studie att ledare tenderar att använda 

dialektisk retorik i större utsträckning än vad som visats tidigare. Detta tror de skall bero på 

att ledarna söker en ny typ av moralisk legitimitet som är menad att förbättra kvaliteten av 
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samförståndet mellan företag och dess intressenter. Detta skulle då innebära att ledarna insett 

att det är viktigt att det finns förståelse hos intressenterna för att företaget gör det dom kan, 

och att det känns viktigt för dem. Genom att använda sig av moralisk legitimitet skapar de en 

typ av förtroende för att de gör det som är rätt. 

 

2.3  Human Resources Management (HRM) 
Den sociala utvecklingen har skapat ett kunskapsdrivet samhälle, där kunskap och mänskliga 

resurser är de två viktigaste ingredienserna för framgång (Oh et al, 2012). Kunskap och HR är 

enligt Oh et al (2012) vad som tillsammans flyttat fokus till att förvärva, utveckla och bäst 

utnyttja mänskliga resurser i organisationer. När det kommer till HR-arbetet kommer 

förväntningarna främst från interna intressenter. Detta blir tydligt då de flesta studierna inom 

HR-fältet grundar sig på personalens uppfattning och hur ledningen bäst påverkar personalen. 

Författare (Ulrich et al, 2017; Mayfield et al, 2003) har i flertalet studier kommit fram till att 

bra och effektiva HR-funktioner med hjälp av effektiva informationssystem är vad som kan 

generera HR-personal som definieras som strategiker, trovärdiga aktivister och vägledare 

inom sin organisation.  

 

Framgångsrika HR-avdelningar med dess personal behöver enligt Ulrich et al (2017) också 

vara förändringskämpar, kuratorer inom mänskligt kapital och belöningsförvaltare. De tror att 

dessa egenskaper leder till att HR-funktionen kan inspirera anställda genom att bygga 

förtroende, samt att förstå affärsvärlden ur olika sammanhang och således agera inifrån och 

ut. Mayfield et al (2003) fyller i att HR-personal också bör förutspå, planera och utveckla 

företagsvisionen. Dessutom menar de att HR-personalen har alla förutsättningar att hjälpa 

organisationen med personlig utveckling på individnivå samt personalutveckling i grupp. 

 

Delorme och Arcand (2010) håller till största del med Ulrich et al (2017) och argumenterar 

exempelvis likt Ulrich et al talade för att HR-funktionen är ansvariga för att vägleda och 

motivera alla inblandade parter i en organisation. Delorme och Arcand (2010) lägger där till 

att detta kanske allra främst gäller om eller när organisationen befinner sig i ett 

förändringsstadie. HRM går enligt dem ut på att anställda på HR-avdelningen skall coacha 

övriga medarbetare genom att assistera dem i att förstå de mänskliga utmaningarna i olika 

förändringsprocesser inom företaget, vilket påminner om Ulrich et al (2017) som menar att 

HR-personalen bör vara vägledare i förändring samt att agera kuratorer för det mänskliga 

kapitalet inom organisationen. 
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Hinkin (2010) till exempel gjorde en studie i vilken man undersökte Forbes ”Best Companies 

to Work for”-listor med syftet att finna vad som gjorde de arbetsgivarna mer omtyckta än 

andra. Studien grundade sig på företagens HR-arbete, och författaren fann sex kategorier som 

var vitala för de företag som placerat sig högt upp i listan (Hinkin, 2010, s. 168); (1) en kultur 

där man har öppen kommunikation samt värnar om sina anställda, (2) flexibelt 

schemaläggande för att möta behoven av en föränderlig arbetskraft, (3) innovativa metoder 

för att attrahera, välja ut samt behålla en lojal och kompetent arbetskraft, (4) 

utbildningsprogram som ses som en investering i människor, med betoning på karriärsspår 

och befordringar inifrån organisationen, (5) prestationshanteringssystem som går i linje med 

företagets organisatoriska mål samt (6) kompensationsprogram som reflekterar företagets 

värderingar samt sammankopplar lön till prestation. 

 

Vården som är hårt kritiserad av såväl kunder, det vill säga, patienter och anställda bör därför 

arbeta med HR för att skapa bättre förutsättningar för att föra utvecklingen av branschen 

framåt. Något som Kabene et al (2006) lyfter, samtidigt som de också betonar att HR-arbete 

faktiskt är viktigt i vårdbranschen. HR-personalens arbete, policy och filosofi är avgörande 

för organisationens utveckling och vårdens förbättringsmöjligheter. Hur vårdpersonal fördelas 

beror enligt Kabene et al (2006) till stor del på hur organisationerna arbetar med HR, 

exempelvis vad man har att erbjuda de anställda för arbetsvillkor och förmåner.  

 

Det har skett ett skift i fokus från individuell effektivitet till att HRM inom vården idag syftar 

till att hjälpa hela organisationen att som en helhet förbättra patienternas vårdkvalitet och 

dessutom bidra till en hållbar hälsa för samhället i stort (Luu, 2012; Karassavidou et al, 2011). 

Att HRM inom vården skall leda till hållbar hälsa för samhället antyder ändå att det föreligger 

någon form av CSR-motiv bakom. Buchan (2004) menar att vårdbranschen är annorlunda 

jämfört med många andra branscher beträffande HRM. Han menar därför att det finns ett 

forskningsgap mellan traditionell HRM och hur vårdbranschen svarar mot detta. 

 

2.4  Integreringen av CSR-arbetet I HR-funktionen 
I och med att CSR är ett begrepp som ständigt förändras, och att det idag innefattar så mycket 

mer än bara miljö vilket initialt var huvudområdet, anser många författare att CSR idag är 

relaterat till HR i en större utsträckning än tidigare. Gond et al (2011) nämner exempelvis att 

CSR idag sammankopplas med mänskliga rättigheter, således frågor rörande om hur företag 
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internt arbetar med jämlikhet, arbetsvillkor och dylikt. Detta är som bekant välkända 

arbetsområden för en klassisk HR-avdelning. Tidigare forskning har dock funnit att 

integreringen dessa två områden emellan varierar kraftigt från företag till företag, vissa 

företag har de två funktionerna helt separat medan andra har integrerat delar av CSR-arbetet i 

HR-funktionen, och några har helt bundit de båda till en och samma funktion (De Stefano et 

al, 2018). 

 

Buchan (2004) menar att den roll HR-funktionen kan spela i hälsovården är ett perspektiv 

som ännu inte är tillräckligt utforskat. Andra (Karassavidou et al, 2011; Givan et al, 2010) 

menar att HR inom vårdsektorn visst haft ett genomslag och utgör en viktig del i forskningen. 

Givan et al (2010) utvecklar genom att argumentera för att HR-utövning potentiellt kan leda 

till en höjning av intressent-inriktningen inom vårdsektorn. Detta liknar ett klassiskt argument 

av Schuler och MacMillan (1984) som i sin studie påstår att resultatet av ett effektivt HR-

arbete blir att organisationens medlemmar agerar på ett sådant sätt som andra intressenter 

uppskattar. Detta stämmer väl överens med tidigare presenterat argument av Jamali et al 

(2015) som menar att CSR-arbete som styrs av HR-funktionen får stort internt genomslag. 

Inom HRM i vårdsektorn har dock inte CSR-arbete tagits i speciellt stort beaktande tidigare.  

 

Obrad och Gheres (2018) genomförde en studie i Rumänien där man såg att stora, globala 

företag har insett att anställda är en av företagets största intressenter när det gäller CSR. De 

menar dock att dessa företag ännu tenderar att ha problem med uppmuntring av personalens 

utveckling i företagets hierarki, samt att främja kvinnor i ledande positioner. Dessa företag 

tenderade dock att i stor utsträckning visa intresse för mångfald. Detta är faktorer som Obrad 

och Gheres (2018) anser är motiv för att CSR och HR bör sammankopplas. Enligt deras 

resultat anser de att det kan tyckas sannolikt att företag kommer att börja implementera CSR 

och HR i allt större utsträckning framöver. 

 

Jamali et al (2015) är övertygade om att HR-avdelningen har stark påverkan på hur väl CSR-

arbetet inom organisationen utvecklas. De tror också att en organisation som via HR-

avdelningen distribuerar information om hållbarhet gör att de anställda har lättare att delge sig 

förståelse för hur arbetet med CSR kan påverka organisationens externa intressenter. 

Resultatet av detta blir att det genererar en hållbar fördel för organisationen om CSR-arbetet 

sköts av HR-funktionen, eftersom det är via den funktionen intrycket internt blir som störst. 

Fuentes-Garcia et al (2008) vidareutvecklar argumentet genom att antyda att denna 
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implementering skapar en större transparens hela vägen från ledning till alla organisationens 

anställda. Dessutom menar de att det också skapas en transparens mellan interna intressenter 

och externa intressenter så som kunder och leverantörer. 

 

Pellegrini et al (2018) gjorde en studie angående hur hållbart HR-arbete kan påverka 

anställdas beteende gällande företagets hållbarhet. Deras resultat tyder på att anställda är mer 

villiga att engagera sig i ett hållbart beteende när företaget tydligt signalerar sitt engagemang 

och inriktning mot hållbarhet hela vägen inifrån. De menar dock att ledningen måste stötta 

anställda med nödvändiga resurser och återkoppling för bästa resultat. Pellegrini et al (2018) 

poängterar att det är betydande för ett företags framgång att se till så att alla mellanchefer 

förstår arbetet fullt ut. Detta gör att de blir duktigare på att skapa riktlinjer och ta fram 

resurser som stärker arbetet med hållbarhet för de anställda som rör sig i frontline. Till sist 

anser de att deras studie bekräftar att ju större affektivt engagemang man har att ändras för 

hållbarhet, desto större är anställdas vilja att delta i CSR-arbetet. 

 

Finns det anledning att också tro att social hållbarhet är något som kan stärka vårdsektorns 

anseende hos interna och externa intressenter? Lee och Yoon (2018) menar att de anställda 

motiveras till att arbeta med hållbarhet genom företagets interna samt externa förmedling av 

CSR, med bäst effekt om dessa två perspektiv överensstämmer då detta leder till att 

förtroendet för hållbarhetsarbetet ökar hos personalen. Kabene et al (2006) anser vidare att 

HRM har en viktig roll i vårdsystemet. Utövandet, metoderna och filosofierna från HRM är 

enligt dem nödvändiga för att utveckla och förbättra branschen.  

 

Däremot angav också Pellegrini et al (2018) tidigt i sina hypoteser att man misstänkte att 

tränings- och belöningsprogram skulle uppmuntra engagemanget och villigheten hos de 

anställda. Den hypotesen förkastades dock eftersom det visade sig att den hade liten, eller 

ingen påverkan alls. Något som Hinkin (2010) dock fortsatt argumenterar för, då resultatet av 

hans studie visade att anställda drivs av utbildningsprogram och kompensationssystem även 

när det gäller hållbarhetsarbete. 

 

2.5  Teoretisk modell för samverkan mellan HR och CSR  
Forskningen som presenterats belyser att företag idag har ett växande engagemang för CSR 

och dess kärnfrågor (Hopkins, 2007), i detta sammanhang har dessutom HR-funktionen visat 

sig ha stor genomslagskraft internt med chans att i förändringsprocesser coacha, förvalta 
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mänskliga resurser samt skapa och implementera arbetsmiljö där de anställda är välmående 

(Delorme & Arcand, 2010; Mayfield et al, 2003; Ulrich et al, 2017). På grund av detta anser 

jag att det finns anledning undersöka om HR-funktionen kan hjälpa till med att skapa 

legitimitet till CSR-frågorna. Detta då legitimitet kommer att hjälpa företaget motivera sina 

anställda att agera på ett hållbart vis. 

 

Genom att föra en öppen och ärlig diskussion där man gentemot intressenter till företaget 

kommunicerar sina ansträngningar och varför man valt att arbeta med just dessa frågor. Detta 

eftersom HR-funktionen har möjlighet att optimera utvecklingen av personalen och på bästa 

sätt förvalta samt utbilda de mänskliga resurserna i förändring. CSR-frågorna får dessutom på 

så vis större intern påverkan och således genomsyrar organisationen till fullo, vilket enligt 

några författare (Jamali et al, 2015; Fuentes-Garcia et al, 2008) leder till en positiv påverkan 

gentemot externa intressenter så som patienter och samhället i stort.  

 

Figur 1 – Teoretisk modell 
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3. Metod  
I detta kapitel kommer jag att redogöra för den metod jag valt att använda mig av i denna 

studie. Först kommer jag att presentera vilket vetenskapligt forskningsfält jag befinner mig i. 

Därefter kommer jag att redogöra för metodvalet och tillvägagångssättet, samt hur jag 

samlat in min data. Metodkapitlet avslutas med en metoddiskussion och en 

kvalitetsgranskning. 

 

3.1  Vetenskapligt synsätt 
Det vetenskapliga synsätt jag drivits av genom utförandet av denna studie är det 

hermeneutiska synsättet. Hermeneutiken är enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) ett fält som 

innebär att jag som forskare utgått från att djupare försökt förstå och tolka texter och 

upplevelser. Bryman och Bell (2003) utvecklar förklaringen genom att säga att det ligger i en 

hermeneutisk forskares intresse att söka bakomliggande sociala sammanhang för att tolka och 

förstå en text de läser. Min utgångspunkt har i hela detta arbete varit att jag försökt tolka 

respondenternas svar på ett djupare sätt. 

 

3.2  Kvalitativ metod 
För att säkerställa att min empiri skulle generera relevant material ansåg jag att det var viktigt 

för mig att bygga upp en bra teoretisk referensram innan jag fastställde mina frågor. Enligt 

Braun och Clarke (2006) råder det inom det kvalitativa forskningsfältet delade meningar 

gällande huruvida empiri och lämplig teori bör sammankopplas. De menar att en induktiv 

metod skulle innebära att forskaren gör bäst i att inte engagera sig i befintlig litteratur under 

de tidigare stadierna av analysen.  

 

En teoretisk metod däremot anser Braun och Clark (ibid) kräver engagemang i litteraturen 

före man djupdyker i analys. Jag tror precis som i den teoretiska metoden att de förkunskaper 

jag skaffat mig på förhand givit mig bättre förutsättningar att producera frågor som också 

genererat bättre data för en bättre analys. Bryman och Bell (2003) diskuterar också deduktiv 

metod och förklarar att det bygger på antagandet om att teorin styr forskningen, vilket gör att 

inläsandet av tidigare forskning kan härleda hypoteser vilken forskaren kan basera sin empiri 

på. Detta är också ett tillvägagångssätt jag haft själv, då jag efter att ha läst in mig på mitt 

ämnesområde gjort antaganden som legat till grund för utformandet av mina forskningsfrågor. 

 



 

 18 

Min teoretiska referensram bygger på ett urval av vetenskapliga artiklar som jag delat in i fyra 

kategorier, jag har också använt dessa fyra som rubriker för att särskilja kategorierna från 

varandra. De artiklar jag valt att inkludera i referensramen har alla varit vetenskapligt 

granskade (peer reviewed). För att hitta dem har jag sökt med nyckelord, vilka varit CSR, 

HRM, legitimitet samt leadership and organisation. Efter att jag hittat relevanta artiklar har 

jag vidare till stor del använt de artiklar som dessa i sin tur använt i sina egna studier.  

 

Min syn på teori är som tidigare nämnt hermeneutisk, vilket Bryman och Bell (2003) 

beskriver så att forskare arbetar med att tolka och förstå texter de läser. I ett kritiskt 

hermeneutiskt synsätt menar de att forskaren skall avse att förstå en text utifrån skaparens 

synvinkel. Jag har därför lagt mycket tid till att tolka de artiklar jag använt, och försökt se vad 

författaren satt för egen prägel på ämnet. 

 

Jag ville med detta arbete kunna generera ny information kring hur CSR-arbetet kan 

effektiviseras, genom att på bästa sätt engagera de anställda i ett företag. Eftersom jag läst in 

mig på befintlig litteratur enligt teoretisk metod hade jag tidigt i utförandet funnit mycket 

forskning som antytt att CSR-arbetet utvecklas väl om det integrerats i befintliga funktioner 

snarare än de fall där CSR har setts som en separat avdelning.  

 

En övervikt av de studier jag läste förespråkade att integreringen skall ske med HR-

avdelningen för att få störst genomslag internt och således mer flitigt genomsyra 

organisationen som helhet. Detta hade jag troligtvis inte kunnat komma fram till om jag inte 

byggt upp förkunskaper, och ett induktivt arbetssätt hade därför kunnat leda till att min data 

inte varit lika relevant kontra tidigare forskning, och således varit svårare att övertyga med i 

en diskussion och slutsats. Av denna anledning är jag belåten med att ha haft ett deduktivt 

arbetssätt.  

 

3.3  Tillvägagångssätt  
Jag samlade in min data genom att göra en fallstudie. En fallstudie baseras på att man studerar 

ett specifikt fall, det kan vara att man genomför studien på en specifik händelse, ett företag, en 

grupp eller dylikt. Bryman och Bell (2003) menar att denna typ av studier är gjord för att 

forskare skall kunna undersöka detaljer i ett särskilt fall. Jag har i detta fall valt att studera ett 

specifikt företag. Vidare beskrivs fördelar med fallstudier som så att den innefattar en 
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datatäthet och är också kontextuell (Smith, 2018). Viktigt att tänka på enligt Smith (ibid) blir 

att se till så att studien kan vara relevant även utanför fallet. 

 

Jag har intervjuat 16 anställda inom samma organisation, medarbetarna som ingår i studien 

innefattar allt från företagsledning till anställd vårdpersonal ute på klinik. Detta gjorde jag 

med en önskan om att kunna urskilja vad ledningen kommunicerar internt, och vad detta 

vidare får för genomslagskraft till de anställda. Jag försökte tolka och förstå vad för 

meddelande ledningen vill att de anställda ska höra, vad de försöker förmedla. Och senare 

också förklara hur de anställda faktiskt har tolkat den information de har fått.  

 

Jag har i genomförandet haft med mig i tankarna enligt Smiths (2018) påstående att jag måste 

försöka utforma studien på så vis att den kan användas i fler sammanhang än för detta 

specifika fall. Hur jag har gjort detta är att jag sett till att den utgår från en allmän teoretisk 

bas, som inte är kopplad till en specifik yrkesgrupp eller liknande. Dessutom har jag försökt 

driva frågor som saknat svar i forskningen, och inte bara är nyttiga för företaget i fråga att få 

svar på. 

 

3.4  Insamling av data 
Den data jag samlat in har genererats genom utförandet av semistrukturerade intervjuer. Detta 

innebär att jag som forskare i förväg hade förberett teman som jag önskade diskutera. Efter 

detta utformade jag en intervjuguide med dessa teman och ett antal intervjufrågor som jag 

skulle ställa till respondenterna. Det som är särskilt för semistrukturerade intervjuer är dock 

att det kan förekomma följdfrågor eller frågor som inte planerats på förhand. Det enda som är 

förutbestämt är den tematiska indelningen (Bryman & Bell, 2003). Jag använde mig mycket 

av öppna frågor, och fick således flera gånger chansen att ställa följdfrågor och komma 

djupare in i respondenternas upplevelser. 

 

Detta är en tydlig fördel med denna typ av datainsamling, som enligt Bryman och Bell (2003) 

ger respondenterna möjligheten att diskutera vissa frågor mer grundligt. Jag som författare 

gavs möjligheten att ställa följdfrågor, och de gånger respondenterna inte kände sig speciellt 

insatta eller bekväma med en fråga är denna typ av metodteknik flexibel på så sätt att det är 

lätt att gå vidare till nästa tema. Detta förfarande leder till djupare förståelse av en situation 

eller ett sammanhang, då respondenterna ges möjlighet att ge uttänkta och utförliga svar. 
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Före intervjuerna skulle äga rum valde jag att delge respondenterna min inledning och 

problemformulering, detta gjorde jag eftersom det blir en bättre diskussion mellan mig och 

respondenten om denne förstått forskningsområdet som stod som grund för intervjun. Kvale 

och Brinkmann (2014) påstår att det är viktigt att respondenten är påläst för att intervjun skall 

hålla en bättre kvalitet och därmed säkerställa att det genereras faktisk kunskap av 

intervjuerna. 

 

3.5  Sekundärdata  
Den information som jag inte samlat in från intervjuer har jag hittat på företagets hemsida. Jag 

har sedan återfunnit samma information i företagets årsredovisning. Denna informationskälla 

hör till en grupp som kallas sekundärdata. Sekundärdata är enligt Wahlin (2011) en dataform 

som forskaren inte själv producerat, utan som företaget själv tagit fram. Detta innebär att det 

finns en risk för att data är vinklad till företagets fördel. Jag har dock bedömt att den lilla 

mängd data som samlats in från webbplatsen är så pass liten att den inte påverkar 

trovärdigheten för arbetet. Dessutom har den ingått i årsredovisningen, som också granskats 

av både interna och externa intressenter. 

 

3.6  Etiska överväganden 
Jag har utgått från rekommenderade etiska riktlinjer som berör frivillighet, anonymitet, 

konfidentialitet och integritet. Jag ansåg att det var viktigt att respondenterna kände sig 

bekväma med vad jag hade för avsikt med intervjuerna och hur de och deras information 

behandlas vidare. Först och främst utgick jag från informationskravet, detta innebär enligt 

Bryman och Bell (2003) att respondenterna skall vara medvetna om studiens syfte och vilka 

moment som ingår i undersökningen. Det är också viktigt att samtyckeskravet (Bryman & 

Bell, 2003) uppfylls, dvs. att respondenten är medveten om att deltagandet är frivilligt och att 

denne har rätt att avbryta om den vill. 

 

När det kommer till konfidentialitets- och anonymitetskravet (Bryman & Bell, 2003) är det 

viktigt för mig att respondenterna är medvetna om att jag hade för avsikt att behandla all data 

jag samlar in med största möjliga konfidentialitet. Inga personuppgifter förvarades på sådant 

sätt att obehöriga kunnat komma åt dessa. I uppsatsen valde jag att koda respondenterna. Det 

innebar att deras namn inte nämndes, utan istället fanns anonymitetskoder. Nyttjandekravet 
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innebär att materialet jag samlat in endast använts för forskningens ändamål och ingenting 

utöver det (Bryman & Bell, 2003). 

 

3.7  Urval  
I min uppsats har jag valt att selektera respondenter utefter deras positioner i företaget. Detta 

kallas målstyrt urval, och innebär att man valt att intervjua de personer som kan anses kunna 

bidra till att uppfylla syftet (Bryman & Bell, 2003). Anledningen är att jag genom att ha ett 

målstyrt urval säkerställt att de respondenter jag träffat är de som faktiskt är viktiga för min 

studie. Jag har tillsammans med företagsledningen valt respondenterna med omsorg och det 

finns en tanke bakom varför just dessa valts. 

 

Respondenterna som valts är följande: 

• Ledningsanställd 1 

• Ledningsanställd 2 

• Ledningsanställd 3 

• Kontorsanställd 1 

• Kontorsanställd 2 

• Kontorsanställd 3 

• Kontorsanställd 4 

• Kontorsanställd 5 

• Kontorsanställd 6 

• Kontorsanställd 7 

• Vårdanställd 1 

• Vårdanställd 2 

• Vårdanställd 3 

• Vårdanställd 4 

• Vårdanställd 5 

• Vårdanställd 6 

 

Jag har en stor spridning på respondenter utefter erfarenhet och position i företaget. De 

intervjuade har alla olika befattningar, kommer från olika avdelningar och har olika lång 

erfarenhet. Anledningen till detta är att jag anser att jag fått en bred bild av företaget, och har 
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kunnat samla in data från väldigt många led i organisationen. Dessutom har deras olika 

erfarenheter också gjort att de har olika insyn i, och upplevelse av företaget.  

 

3.8  Sortering av data  
När det gäller att sortera data har jag först kodat min data, efter det har jag delat in min data i 

teman enligt det som kallas för tematisk analys. Bryman och Bell (2003) skriver att 

hermeneutiker som tolkar och förstår texter kan göra detta genom att försöka leta mönster och 

teman. Att leta teman och mönster är något som också Braun och Clark (2006) förespråkar i 

sin artikel om empiri som handlar om en metod som kallas just tematisk analys, jag har därför 

utgått från deras rekommendationer för att på så vis få en samhörighet mellan teori och 

empiri.  

 

Det första steget i deras guide är att bekanta sig med sin data, de argumenterar för att 

forskaren måste arbeta sig igenom sin data så många gånger att man verkligen förstår den 

(Braun & Clark, 2006). I detta första steg skall också forskaren transkribera data om det är så 

att den insamlats verbalt genom till exempel inspelning av intervjuer. I detta skede är det av 

största vikt att transkriptionen är stringent och noggrann för att den skall vara sanningsenlig. 

Ganska tidigt i min studie kunde jag urskilja ungefär de teman jag presenterat, efter att ha 

bekantat mig med min data. Jag har i enlighet med dessa argument lagt ned mycket tid till att 

lyssna till mina inspelningar och till själva transkriberingen, för att på så sätt säkerställa att jag 

känner till min data och att den är så sanningsenligt som möjligt. I detta fall valde jag att 

lyssna igenom de inspelade intervjuerna flera gånger innan jag gick vidare med nästa steg i 

den tematiska analysen. 

 

Vidare i steg nummer två förklarar Braun och Clarke (ibid) att kodning innebär att analytikern 

hittar kännetecken och mönster i sin data. Att hitta teman, vilket är steg tre, förklarar de 

innebär att dela in dessa koder i grupper och därefter jämföra kodade data inom grupperna. 

Det förekommer omständigheter i en data-grupp där kännetecken, erfarenheter, upplevelser 

och dylikt kan bidra till att särskilja grupper i massan av respondenter. Med grund i detta har 

jag valt att koda och dela in mina respondenter efter deras yrkeserfarenhet; ledningsanställd, 

kontorsanställd eller vårdanställd, då jag misstänkte att deras olika erfarenheter kommer att 

påverka hur de ställer sig till och arbetar med företagets CSR-mål. Mina teman som använts i 

empirin kommer från att jag sett likheter och skillnader i olika frågor som ställts. Jag har 

arbetat mycket med att skapa tabeller där jag hittat likheter och skillnader mellan olika 
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anställdas erfarenheter och upplevelser. 

 

I steg fyra argumenterar Braun och Clark (2006) för att det är relevant att aktivt granska sina 

teman för att säkerställa att alla teman står starka. Det innebär att teman som har för tunt stöd 

eller där data är för motstridiga selekteras bort alternativ integreras med annat tema. De 

presenterar också ett kriterium som kan användas för att säkerställa att valda teman är bra, 

kriteriet innebär att data inom ett tema skall vara homogent medan det skall vara heterogent 

kontra externa data. När sedan all data placerats i rätt tema skall forskaren i steg fem definiera 

och döpa varje tema (Braun & Clark, 2006). Det sjätte och sista steget behandlar utförandet 

av en rapport. Här förklarar de att forskaren med hjälp av sina teman skall skriva om sina 

resultat på ett sätt som övertygar läsaren och stärker validiteten i arbetet.  

 

Jag hade före den empiriska insamlingen hittat fyra teman i teorin som beskriver hur CSR-

arbetet får störst genomslagskraft internt. Dessa kom dock att ändras något efter att jag gått 

igenom min empiri. Efter datainsamlingen kunde jag finna att det fanns andra teman som kom 

att bli relevanta för mig att diskutera i empiri- och analyskapitlen. Det var ingen dramatisk 

skillnad, men ändå tillräckligt för att revideras. Det visade sig också att några teman jag först 

noterade efter det första steget av processen, sedan behövde tas bort. Detta då de inte hade 

tillräckliga stöd eller samband hos tillräckligt många respondenter för att anses relevanta. 

Slutresultatet av att jag genomfört steg 5 och 6 blev då att mina teman inte blev samma i 

empirin som i teorin, utan behövde döpas om utifrån vad jag funnit för underlag i detta fall. 

 

3.9  Kvalitetsgranskning 
Tillförlitlighet 

En forskare som arbetar med tillförlitlighet är en som arbetar med att vara tydlig gentemot 

sina respondenter. Dessutom behöver en tillförlitlig forskare vara noggrann med att se till så 

att man följt de riktlinjer och regler som finns (Bryman & Bell, 2003). För att bemöta detta 

krav har jag valt att skriva ett informationsbrev till mina respondenter, som de fått ta del av 

inför vårt möte. Det har jag gjort för att presentera mig själv, syftet med studien samt att jag 

önskat tydliggöra de etiska riktlinjer jag använt mig av. Respondenterna visste således på 

förhand ungefär vad jag avsåg att diskutera med dem och de visste också villkoren för 

frivilligt deltagande, anonymitet och liknande. Detta tror jag skapade en större tillförlitlighet 

för mig som forskare. 
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Kritiskt förhållningssätt 

Bryman och Bell (2003) menar också att det finns en fördel i att ha ett kritiskt förhållningssätt 

om man vill att forskning inom det kvalitativa fältet ska uppfattas som pålitligt. Jag har därför 

haft som avsikt att hela tiden tillämpa ett kritiskt förhållningssätt i såväl teori, metod och 

empiri. Jag har bland annat lagt fokus på att ha en bra argumentation och att ställa påståenden 

mot varandra för att på så vis manifestera att jag analyserat min data ur flera perspektiv. Detta 

är dock det kvalitetskrav som varit svårast för mig i denna studie då jag utfört arbetet på egen 

hand och saknat möjlighet att diskutera med en kollega. Min uppfattning är i alla fall att jag 

lyckats med detta genom att ta tillvara handlednings- och opponeringstillfällen där jag haft 

möjlighet att bolla mina tankar med någon annan som också satt sig in i arbetet. 

 

Överförbarhet 

När det gäller överförbarhet finns en viss risk med att det resultat jag frambringat inte är 

representativt och överförbart för andra situationer än just den jag studerat. Bryman och Bell 

(2013) menar att överförbarheten ibland kan vara låg i kvalitativ forskning eftersom det i 

regel är en oansenlig urvalsgrupp och således inte kan anses representativ för en stor massa. I 

mitt fall kommer inte studien kunna klassas som överförbar eller vara till användning för att 

generalisera, eftersom den faller under kvalitativ forskning. Fallet Praktikertjänst anser jag 

dock vara intressant både för dem som är intresserade av att studera CSR-arbetet i kooperativ 

samt dem som vill studera CSR-arbetet i vården. Jag har dessutom försökt påvisa resultat som 

kan vara användbara teoretiskt samt i andra praktiska fall. 

 

Relevans 

Staw (1995) menar att teori som utgör relevans beror av hur kunskapsbidraget upplevs. Det är 

enligt författaren viktigt att läsaren uppfattar teorin som presenteras som intressant eller att 

den bidrar till att hjälpa läsaren utveckla sitt tänkande i ett givet ämnesområde. Det betyder att 

relevans kännetecknas av ett kunskapsbidrag för mottagaren. Kriteriet för relevans är att 

forskningen vidgar det befintliga forskningsfältet, eller att resultatet av en studie belyser ett 

praktiskt problem. I mitt fall anser jag att denna fallstudie både bidrar till att läsaren hittar ny 

kunskap, samtidigt som den också belyser ett praktiskt problem som inte befintlig teori funnit. 

 

3.10 Metoddiskussion 
Genom att se trender eller teman i de svar jag fått ut från mina intervjuer kunde jag också 

relatera min empiri till min teoretiska referensram och således lättare kunnat fört argument i 
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min analys, där övertygande slutsatser dragits. Genom detta tillvägagångssätt har jag också 

försökt se till att arbetet haft relevans, då jag hoppas att det kan bidra till att hjälpa läsare 

förstå organisationsproblemet med integreringen av CSR-arbetet i andra funktioner, samt att 

också generera en praktisk användning för de företagsledare från intervjuat företag, men 

förhoppningsvis också andra företagsledare, som får en insikt i hur saker och ting gått till 

inom denna organisation. Det finns såväl positiva som negativa lärdomar efter att ha 

analyserat detta specifika fall. 

 

Eftersom jag valt att ha ett målstyrt urval fann jag en viss risk i att de respondenter jag fått 

kontakt med har varit sådana som min kontaktperson på företaget ansåg hade bra värderingar 

och relativt bra koll på ämnet. Det finns en viss risk att det inte uppvisar den generella 

uppfattningen hos den stora massan. Fördelarna i att jag fått träffa personer som varit 

relevanta för mitt syfte övervägde dock nackdelarna. Varpå jag i slutändan beslutade mig för 

att utsätta mig för denna risk. 

 

Jag har även valt att i viss mån använda sekundärdata i form av årsredovisning och hemsida. 

Det finns vissa risker med att använda detta eftersom informationen kan vara vinklad ur ett 

marknadsföringssyfte. Jag har dock gjort bedömningen att denna information inte påverkar 

resultatet i sådan utsträckning att kvaliteten i mitt arbete riskerats. Den sekundärdata jag 

använt är heller inte stor i omfattning. 

 

Jag har genomfört 16 intervjuer, att jag har förhållandevis många röster innebär också att det 

är en större sannolikhet att resultatet är representativt för den generella uppfattningen hos 

anställda i företaget. Det finns dock en överhängande risk med fallstudier att den data som 

samlas in inte är användbar för någon utanför just detta fall (Smith, 2018). Jag anser 

emellertid att fallet Praktikertjänst är intressant av fler anledningar, dels eftersom det är ett 

unikt fall med särskilt ägarförhållande i och med att det är ett producent-kooperativ och dels 

eftersom det är ett välmående företag i en icke välmående bransch.  
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4. Empiri 
I detta kapitel kommer jag att diskutera min insamlade empiri utifrån teman jag funnit i 

respondenternas svar. De teman som kommer att beröras är CSR, legitimitet, kommunikation 

och HR-avdelningens roll i CSR-arbetet. Respondenterna kodas in antingen som 

ledningsanställd, kontorsanställd eller vårdanställd. Viktigt att känna till är att 

Praktikertjänst kallar sina verksamhetschefer för Praktiker, det är således en aktieägare som 

är anställd som vårdgivare samt chef på en mottagning. De övriga vårdanställda kallar jag 

nedan frontline, det är de som arbetar i vården utan att vara verksamhetschef och delägare. 

Varje mottagning har också en tilldelad affärscoach, detta är en ekonom som skall agera 

bollplank och rådgivare till Praktikern. 

 

4.1  Corporate Social Responsibility 
”Det är inte miljön som är vårt viktigaste bidrag till ett hållbart samhälle, utan det är i allra 

högsta grad hälso- och sjukvård, välbefinnande. Social hållbarhet är alltså vår viktigaste 

aspekt.” – Kontorsanställd 1 

 
Praktikertjänst arbetar med CSR och hållbarhet utifrån tre huvudfokus, dessa är att man vill ta 

samhällsansvar, vi vill vara den mest attraktiva vårdorganisationen för medarbetare och även 

för patienterna (Ledningsanställd 1 & 2, Kontorsanställd 1, personlig kommunikation, 2019). 

Många av de intervjuade anser att Praktikertjänst är ett av få vårdbolag som inte kännetecknas 

av dålig arbetsmiljö och dåliga arbetsvillkor för sina anställda. En nyckel i det handlar om 

hållbarhet, men inte de traditionella miljöfrågorna som folk kopplar till hållbarhet, utan mer 

de sociala aspekterna med förutsättningarna att ha en bra arbetsmiljö och fungera tillsammans 

(Kontorsanställd 1, personlig kommunikation, 2019).  

 

”Man behöver lyfta fram CSR-arbetet, så att det blir tydligt för alla. Om det blir tydligt för 

mig, och finns med i mitt arbetssätt och mitt tänk, kommer det spela roll hela vägen ned. 

Eftersom vi pratat om att informationen sipprar ned i organisationen genom oss bland annat. 

Det vore härligt att känna till det.” – kontorsanställd 2 

 

Enligt ledningsanställd 1 är Praktikertjänsts ledningsgrupp duktiga på att förklara att det är 

viktigt att göra ett bra jobb för patientens skull. Det leder enligt respondenten till att man gör 

något som känns bra och värdefullt i alla led. Respondenten nämner dock att många av de 
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anställda kanske inte förstår att det är just CSR eller hållbarhetsmål de arbetar med, de gör 

bara vad de anser är rätt och kopplar det inte till CSR. Detta argument är något som sedan 

också får medhåll av kontorsanställd 1, 2, 3, 5 samt vårdanställd 1 och 2. (Personlig 

kommunikation, 2019) 

 

Det är företagets medarbetare, som ska efterleva företagets CSR-arbete och eftersom de inte 

befinner sig på samma ställe som ledningen och huvudkontoret befinner sig, finns en stor 

utmaning i hur man skall nå alla medarbetare. Detta gör att det blir viktigt att vara duktiga på 

att nå rätt i företagets olika kommunikationskanaler (Kontorsanställd 2, personlig 

kommunikation, 2019). Det finns dock ett problem eftersom Vårdanställd 1 och 2 (Personlig 

kommunikation, 2019) inte anser att de vet vad företaget har för mål och värderingar när det 

kommer till CSR. 

 

Kontorsanställd 2 (Personlig kommunikation, 2019) anser att i det strategiska arbetet finns bra 

policys och liknande, som skulle kunna vara bra riktlinjer för hur vi förhåller oss till 

humankapitalet i CSR-frågorna. Respondenten nämner vidare att man sedan kommer till en 

gräns där man från kontorets sida faktiskt tappar inblicken i hur välmående företagets 

medarbetare är egentligen, eftersom de faktiskt inte vet något om det förrän eller ifall någon 

alarmerar huvudkontoret. 

 

4.2  Legitimitet 
För att skapa legitimitet i CSR-arbetet beskriver majoriteten av medarbetarna på 

Praktikertjänst (Personlig kommunikation, 2019) att det som driver dem i deras 

hållbarhetsansvar är när ledningen på företaget agerar med transparens och tydlighet. Detta 

anser de leder till ökat förtroende. Kontorsanställd 1 (Personlig kommunikation, 2019) menar 

att det bästa sättet att skapa legitimitet är att ledningen fattar beslut, så att det finns formella 

underlag för besluten. Hur man sedan kommunicerar dessa beslut kommer att bli avgörande, 

kontorsanställd 1 anser att det är viktigt att vara konsekvent och långsiktig med arbetet ut i 

organisationen. Legitimitet är för respondenten synonymt med att ”leva som man lär”.  

 

Kontorsanställd 4 (Personlig kommunikation, 2019) är legitimerad vårdgivare och har tidigare 

arbetat väldigt lång tid som Praktiker, denne menar att vårdutbildade generellt har ett kritiskt 

förhållningssätt och därmed gärna söker förklaringar. Därav anser respondenten att ledningen 

behöver motivera beslut kring hållbarhetsfrågor och andra frågor med fakta eller förklaringar 
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som styrker besluten. Viktigt här blir att de vårdanställda ute på mottagningarna känner att de 

förstår varför en förändring ska genomföras, och hur dessa ska leda till förbättring. Detta får 

medhåll av Vårdanställd 1 och 2 (Personlig kommunikation, 2019).  

 

Kontorsanställd 3 (Personlig kommunikation, 2019) anser att det är en utmaning i att nå ut. 

Respondenten gissar att det är många medarbetare i den här organisationen som inte riktigt 

känner att de är en del av Praktikertjänst eftersom att de olika mottagningarna är så autonoma. 

Om det då kommer påbud från huvudkontoret i Stockholm tror respondenten att många kan 

ha svårt att se anledningen till varför något förändras. De känner sig tvingade, men även i 

detta fall tror respondenten att om man använder ärlighet och transparens för att motivera 

beslut kommer det enligt respondenten att bli mer legitimt med förändringar. 

 

Detta går egentligen i linje med vad kontorsanställd 5 (Personlig kommunikation, 2019) 

berättar. Denna menar att ledningen kan skapa legitimitet gentemot sina anställda genom att 

förankra sina beslut, så att det blir tydligt hur medarbetarna påverkas av en viss förändring 

eller liknande. Istället för att det kommer beslut och förändringar som de inte kan sätta i 

perspektiv på ett sådant sätt att de förstår varför dessa beslut kommer att vara viktiga för deras 

verksamhet. Respondenten anser också att det måste finnas en konsekvens och långsiktighet i 

ledningen, istället för att det kommer en ny vision varje gång det kommer en ny 

ledningsanställd (Kontorsanställd 5, personlig kommunikation, 2019). 

 

Vårdanställd 1 (Personlig kommunikation, 2019) menar att denne ibland blir less på att 

ledningen tar beslut som de vårdanställda inte kan förstå. Dels anser denne, liksom 

Kontorsanställd 5, att nya ledningsanställda betyder nya visioner, och att de gamla visionerna 

helt plötsligt är oanvändbara. Det är enligt Vårdanställd 1 (Personlig kommunikation, 2019) 

viktigt att Praktikertjänst håller hårt i att låta Praktikerna känna sig som egenföretagare. Det är 

nämligen inställningen att Praktikern känner sig som ansvarig för sin egen verksamhet som 

skapar den goda kvaliteten i företaget (Vårdanställd 1, 5 & ledningsanställd 1, personlig 

kommunikation, 2019).  

 

Vårdanställd 6 (Personlig kommunikation, 2019) nämner något intressant, när denne säger att 

legitimitet för CSR-arbetet gentemot medarbetarna i frontline, som inte är Praktiker, skapas 

bäst genom att låta Praktikern utbilda dem. Det motiveras genom att de i frontline sällan 
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kommunicerar direkt med huvudkontoret, således är deras Praktiker den som de har mest 

förtroende för. 

 

Om ledningen väljer att förklara hållbarhets- och CSR-arbetet på ett aptitligt sätt för 

Praktikern, och får dem att förstå varför detta är viktigt för att just deras egen verksamhet 

skall må bra och vilka effekter dem då får ut av det arbetet, skapar det legitimitet mellan 

bolagets ledning och dess Praktiker (Vårdanställd 1, personlig kommunikation, 2019). 

 

4.3  Engagemang  
”Ett äkta engagemang, kommer av förståelse. Och då behöver man i hållbarhetssammanhang 

förstå att allt det där så kallade tramset i FN:s hållbarhetsmål på riktigt bidrar, och på riktigt 

har effekt.” – Kontorsanställd 1 

 

Kontorsanställd 2 och 3 (Personlig kommunikation, 2019) beskriver båda att HR-avdelningen 

också har en stor uppgift i företagets hållbarhetsarbete. Detta eftersom HR-avdelningen 

ansvarar för att utbilda och stötta Praktikerna i sitt entreprenörskap, genom att arbeta med att 

utbilda dem till att bli bra ledare och stöttar dessa i all mån de önskar. Ledningsanställd 3 

(Personlig kommunikation, 2019) förespråkar att man behöver stötta medarbetarna i att skapa 

förståelse för att öka engagemanget för CSR-arbetet. Parallellen mellan förståelse och 

utbildning innebär att välutbildad personal har stor förståelse, och blir därmed mer 

engagerade.  

 
Ledningsanställd 1 anser att ledningen inte får gå in för mycket och styra och ställa, och börja 

sätta krav på hur Praktikerna ska göra. Detta anser respondenten ökar risken för att personalen 

avsäger sig ansvaret. Det är istället viktigt att praktikerna får känna att de behåller känslan av 

att man gör skillnad själv och har sin frihet. Respondenten anser att man behöver ta tillvara att 

inte vara för nyckeltalsstyrda, då det inte skapar ett riktigt engagemang. Respondenten tror att 

företagets verksamheter går bra på marknaden eftersom de är duktiga på att skapa ett riktigt 

engagemang hos sin personal, där man gör det lilla extra för sina patienter. Sådant tror man 

motiverar medarbetarna. (Personlig kommunikation, 2019) 

 

Många av respondenterna är överens om att det är en stor frihet att ha rollen som Praktiker. 

Eftersom Praktikertjänst är en producentkooperativ finns också fördelen att beslutsvägarna är 

betydligt kortare än i andra vårdbolag. Detta innebär att man kan påverka sina egna 
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förutsättningar, miljön, planering samt fatta en hel del beslut närmare patienten. Det ser man 

enligt kontorsanställd 3 (Personlig kommunikation, 2019) höjer både delaktigheten och 

engagemanget hos deras medarbetare, som då också gör ett bättre jobb sett till kvalitet och de 

får bättre nöjdhet hos sina patienter.  

 

Kontorsanställd 4 (Personlig Kommunikation, 2019) håller med om frihetskänslan, och att 

Praktikern själv har möjligheten att bestämma hur det ska se ut på sin mottagning. Denne ser 

fördelar med decentraliseringen, då det stärker Praktikern när den får full frihet och fullt 

förtroende från ledningens håll. Denne har själv varit Praktiker tidigare och anser att 

styrningen från centralt håll är förhållandevis liten, det är mestadels Praktikern som tar beslut 

för sin verksamhet, frånsett när lagar och regler förändras. 

 

Det är tydligt även i kommunikation med Praktiker (Vårdanställd 1 & 5, Personlig 

kommunikation, 2019) att friheten ofta är en av anledningarna att de har valt att öppna en 

mottagning under Praktikertjänst. Vårdanställd 5 till exempel, uppger att bolaget ger 

vårdgivare möjligheten till ett ”lagom” entreprenörskap för de som är drivna personer, men 

ändå vill fokusera på att utföra vård i huvudsak. Genom att ingå i Praktikertjänst koncern får 

de det stöd som önskas till administrativa arbetet, som annars skulle krävt fler anställda, eller 

mindre vårdutförande. Vårdanställd 1 & 5 är båda överens om att den största 

engagemangskraften kommer från att utföra vård, och att få göra skillnad för människor.  

 

4.4  Kommunikation 
”Vi borde ju i allra högsta grad känna till, och kanske till och med vara involverade i CSR-

arbetet, men upplever att vi inte är det.” – Kontorsanställd 2 

 

Det är många av respondenterna (Vårdanställd 1, 2, 4, 5, 6, Kontorsanställd 2, 3, 4 & 5, 

Personlig kommunikation, 2019) som upplever att Praktikertjänst CSR-arbete är otydligt. 

Majoriteten av de intervjuade, tillika alla anställda som inte ingår i ledningen, har problem att 

förstå och definiera hur man inom organisationen arbetar med hållbarhet. Många av dem 

känner till enstaka CSR/hållbarhetsprojekt, men känner vidare inte till företagets 

huvudsakliga mål och visioner.  

 

Kontorsanställd 2 och 3 uppger båda att det kan finnas en förklaring till detta, eftersom de 

upplever att man i företaget jobbar mycket i stuprör. För att utveckla detta berättar 
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Kontorsanställd 2 att varje enskild avdelning på huvudkontoret har delar av CSR-arbetet på 

”sitt bord”, men det förekommer sällan att man gemensamt diskuterar sitt arbete över 

”gränsen” till andra avdelningar och således förekommer mycket dubbelarbete och det är 

också stora ansträngningar som faller mellan stolarna för att det inte förmedlas vidare. 

 

För Kontorsanställd 3 innebär detta att de anställda egentligen inte känner till vad man gör på 

andra avdelningar än sin egen. Detta anser de båda respondenterna är underlag nog för att 

påstå man inte varit tillräckligt tydlig med att kommunicera organisationens mål och 

värderingar. Vårdanställd 1 och 2 (Personlig kommunikation, 2019) har en annan teori, och 

tror att det beror på att de anställda i vården som inte är Praktiker varken läser sin mejl eller 

tittar på intranätet mer än vid tidrapportering. Det är enligt dem i dessa kanaler som merparten 

av denna typ av information delas med förtagets anställda. 

 

”Det är många som agerar på ett socialt hållbart sätt i den här organisationen, men det 

kanske inte nödvändigtvis betyder att de är medvetna om att de gör det” – Ledningsanställd 1 

 

När ledningen kommunicerar hållbarhetsarbetet görs detta primärt via intranätet, det är något 

som alla respondenter uttryckt som en av de största källorna. Kontorsanställd 4 och 7 

(Personlig kommunikation, 2019) upplever dock att det finns ett problem med att många 

Praktiker och vårdanställda varken läser mejl eller intranät. Detta gör att många ute i 

verksamheten missar viktig information gällande hållbarhetsarbete och liknande, de är fullt 

upptagna med att utföra vård istället.  

 

Ledningsanställd 1 och 2 (Personlig kommunikation, 2019) nämner vidare att en annan vital 

del av kommunikationen sker via affärscoacherna, som har direkt kommunikation med 

Praktikerna. En affärscoach beskrivs i Praktikertjänst som en ekonom, som fungerar som 

rådgivare till Praktikern. Affärscoacherna behövs för att många av Praktikerna är utbildade 

vårdgivare, men kanske saknar utbildning eller tidigare erfarenheter av entreprenörskap. 

Dessa ska alltså enligt ledningsanställd 1 och 2, samt enligt kontorsanställd 7 (Personlig 

kommunikation, 2019) fungera som ett bollplank och ett chefsstöd i affärsutvecklingen, så att 

vårdgivarna får fokusera mer på att faktiskt utföra vård. 
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”Jag tror att om man har en ledningsgrupp som är alldeles för långt bortkopplad från 

verksamheterna, då tror jag inte det får någon genomslagskraft. Ledningen kanske måste 

vara där ute ibland, och se hur det går till.” – Kontorsanställd 2 

 

Ledningen har tidigare primärt träffat aktieägarna i de årliga styrelsemötena, där Praktiker 

(som alla är aktieägare) får chansen att göra sin röst hörd och påverka det kommande året. VD 

och styrelseordförande har kompletterat dessa stormöten med att besöka mottagningar i hela 

landet för att ha lokala aktieägarmöten med Praktiker. Detta anser ledningsperson 1 och 2 

(Personlig kommunikation, 2019) ger ledningen chansen att berätta vad som är på gång i 

organisationen samtidigt som man kan få respons och funderingar direkt från Praktikerna, 

vilket enligt dem gör att Praktikerna får känna sig delaktiga. Något som stämmer väl överens 

med vad kontorsanställd 2 (Personlig kommunikation, 2019) förespråkar i citatet ovan. 

Dessutom menar ledningsanställd 1 att dessa träffar är en bra kanal för att få Praktikern 

intresserad av CSR-arbete och således öka sannolikheten för att denne tar med sig dessa 

frågor till sin personal på sin mottagning. Ingen av de tillfrågade vårdanställda (Vårdanställd 

1, 2, 3 & 4, personlig kommunikation, 2019) känner dock till att det är speciellt vanligt att 

Praktikerna tar tillfället i akt och deltar. 

 

”Det mesta värdeskapande sker mellan ledningen och Praktikerna.” – Ledningsanställd 1 

 

På de enskilda mottagningarna påverkas medarbetarna direkt av Praktikern som driver 

mottagningen (Ledningsanställd 1, personlig kommunikation, 2019). Utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv innebär det att informationsflödet är väldigt effektivt på 

mottagningarna. Enligt respondenten är utmaningen med detta att alla mottagningar är mer 

eller mindre autonoma. Detta går i linje med vad kontorsanställd 1 (Personlig kommunikation, 

2019) säger, som menar att Praktikertjänst, i egenskap av ett producent-kooperativ, är en 

sådan organisation där man måste försöka skapa en dialog och ha en bra relation med 

Praktikerna för att kunna motivera.  

 

Fördelarna med att kommunikationen sker direkt från ledning med Praktikern är att det skapar 

förutsättningar där missförstånd och dylikt kan undvikas. Ledningsanställd 1 (Personlig 

kommunikation, 2019) argumenterar för att Praktikern är nära, vilket gör att 

kommunikationen således blir effektiv kontra organisationer där det är fler nivåer av chefer 
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och kommunikationen inte blir lika direkt. Direkt-kommunikationen med Praktikern innebär 

att det inte blir så mycket svinn och långa vägar. 

 

”Fördelen med att identifiera CSR-arbetet är att det blir lättare att mäta och styra det 

arbetet. Men om man tänker så hela tiden betyder det att du får en väldigt bred bukett med 

saker och ting som är isolerade från varandra – akademiskt är det strålande, men 

verksamhetsmässigt är det en katastrof” – Ledningsanställd 3 

 

Alla respondenter jag träffat (Personlig kommunikation, 2019) är överens om att ledningen 

och huvudkontoret inte når ut till hela organisationen, eftersom man aldrig eller väldigt sällan, 

kommunicerar direkt med de anställda som inte är Praktiker. Det blir därför enligt 

ledningsanställd 1 och kontorsanställd 1 väsentligt att påverka Praktikern till att arbeta med 

CSR-frågorna i sin lokala verksamhet. Det är nämligen upp till varje Praktiker att välja hur 

denne vill bedriva sin verksamhet. 

 

”Vi pratar mycket om att det är en extrem pedagogisk utmaning att nå ut till alla våra 

verksamheter, inte bara att nå ut till verksamheterna, utan vi måste ju också nå in i 

verksamheten och ut till medarbetarna. Så att det inte bara stannar hos Praktikern.” – 

kontorsanställd 3 

 

Det finns mottagningar där Praktikertjänsts huvudkontor inte alls når ut med information lika 

tydligt och effektivt som önskat. Den viktigaste informationskanalen för huvudkontoret att nå 

ut med hållbarhetsmålen är genom att påverka Praktikern, som i sin tur styr verksamheten mot 

det målet. (Ledningsanställd 1 & kontorsanställd 7, personlig kommunikation, 2019) 

 

Hur man bäst når Praktikerna med information som de ska drivas av är något som 

respondenterna är något oense om. Ledningsanställd 1 och 2 (Personlig kommunikation, 

2019) anser att de personliga, fysiska mötena med Praktiker är det som är mest 

värdeskapande. Detta anser dem gör att det är under sådana omständigheter som 

genomslagskraften är som störst. Nästintill alla verkar dock förespråka intranätet som en 

viktig kanal. Vårdanställda (Personlig kommunikation, 2019) menar dock att intranätet inte 

fungerar för att nå de som inte är Praktiker, eftersom de anställda som inte är Praktiker varken 

har tid eller möjlighet att läsa på intranätet.  
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Den viktigaste informationen förmedlas enligt kontorsanställd 2 via en kombination av 

intranätet och företagsmejlen. Vårdanställd 1 (Personlig kommunikation, 2019) menar dock 

att detta inte heller styrker förutsättningarna för att vårdanställda, icke Praktiker, skulle motta 

informationen bättre än om den bara förmedlats via intranätet. Detta eftersom att de anställda 

inte använder sin jobb-mejl, utan primärt använder sina privata mejladresser. Denne 

respondent efterfrågar möjligheten för vårdpersonal att själv välja vilken mejl viktig 

information skall komma till. Detta skulle enligt personen leda till att mindre information 

försvinner på vägen. Kontorsanställd 3 förespråkar att budskap bäst når ut när det finns en 

kombination av olika aktiviteter, om det kommer från fler håll än ett är det större chans att 

pricka alla.  

 

Vårdanställda Praktiker har vittnat om att de inte uppfattar att de ansvarar helt över att 

kommunicera med sina anställda idag (Vårdanställd 1, personlig kommunikation, 2019), det 

är istället vanligt att de försöker nå de anställda via intranät och mejl då de (Vårdanställd 1 & 

2, personlig kommunikation, 2019) inte har möjlighet att använda dessa system kontinuerligt. 

I deras vardagliga arbete används andra system och intranätet används endast en gång i 

månaden vid tidrapportering. Vårdanställd 4 (Personlig kommunikation, 2019) berättar att 

deras praktiker ibland ber dem att titta på intranätet om de sett att det skrivits något som de 

behöver se. 

 

4.5  HR-avdelningens roll i CSR-arbetet 
Ledningsanställd 1 och kontorsanställd 1 (Personlig kommunikation, 2019) berättar att 

Praktikertjänst har tre arbetsområden när det kommer till deras CSR-arbete, (1) att vara det 

bästa valet för patienter, (2) att vara det bästa valet för medarbetare och (3) att ta 

samhällsansvar. Dessa punkter kommer enligt ledningsanställd 1 (Personlig kommunikation, 

2019) höra ihop, och tillsammans är de viktiga för varandra. Respondenten menar att om 

företaget tar ansvar för att deras medarbetare mår bra, kommer de som arbetar med patienter i 

vården kunna utföra bättre vård, detta leder slutligen att företaget kommer att göra ett bidrag 

till att samhällshälsan blir bättre. 

 

Praktikertjänsts hållbarhetsmål härstammar från FN:s 17 hållbarhetsmål. Kontorsanställd 1 

(Personlig kommunikation, 2019) hävdar att det bästa sättet för ett företag att hitta mål som 

passar för ens eget företag är att se över de hållbarhetsmål som FN satt upp, och sedan försöka 

matcha dem med företagets policys, värderingar och kultur. Därefter kan företaget hitta 
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beröringspunkter som gör att företaget har enklare att tillämpa dessa mål i sin egen 

verksamhet. På detta vis har man gjort även i Praktikertjänst (Kontorsanställd 1, personlig 

kommunikation, 2019). 

 
”Vår vision och vår strategi har tydliga kopplingar till hållbarhetsarbete. Så länge vi jobbar i 

linje med dessa två kommer vi att få med hållbarhetsarbetet, vi behöver inte ha 

hållbarhetsarbetet som ett separat spår.” – Ledningsanställd 3 

 
Samtliga 16 respondenter (Personlig kommunikation, 2019) är överens om att HR-

avdelningen idag delvis är ansvariga för företagets CSR-frågor, men de menar samtidigt att 

HR inte ensamt kan ansvara för detta arbetsområde. Hur de motiverar sitt svar skiljer sig dock 

åt. Många anser att HR-avdelningen är viktig i CSR-arbetet för att de har störst erfarenhet och 

ansvar när det kommer till att säkra hur medarbetarna i företaget mår, och detta är ett av 

företagets tre viktiga CSR-mål (Ledningsanställd 1, Kontorsanställd 1, 2, 3 & 5, Vårdanställd 

1, personlig kommunikation, 2019).  

 

Vad HR kan göra i hållbarhetssammanhang är enligt ledningsanställd 3 samt kontorsanställd 

2, 3, 4 och 7 (Personlig kommunikation, 2019) begränsat till att vara ett chefsstöd och utbilda 

Praktikerna att bli bra chefer. Detta hör enligt respondenterna ihop med att medarbetarna mår 

bra, vilket i sin tur gör att de kan utföra bra vård.  

 

Om medarbetarna på företaget mår bra, finns det också en koppling i att patienterna mår 

bättre, och därmed att samhället blir friskare. Det råder alltså inget tvivel om att HR-

avdelningen är en viktig pusselbit. Det stämmer överens med åsikterna hos ledningsperson 1 

(Personlig kommunikation, 2019) som även denne nämnde att det finns ett starkt samband 

mellan företagets tre CSR-mål kring medarbetarna, patienterna och samhället. Det är också 

enligt ledningsanställd 1 och 3 (Personlig kommunikation, 2019) viktigt att personalen skall 

må bra för att vården skall bli bra för patienter och samhället. 

 

”De där ute skiter i om det är HR-avdelningen eller kvalitetsavdelningen som berättar vad de 

ska göra, de bryr sig om att vi på kontoret har samordnat och gjort det enkelt för dem att 

agera på det sätt som vi önskar. Det ska inte vara mottagarens roll att fundera ut 

kopplingarna.” – Ledningsanställd 3 
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Istället för att ha en HR-avdelning som ensamt är ansvariga för CSR-frågorna själva är 

ledningsanställd 3 och kontorsanställd 1, 2 och 4 (Personlig kommunikation, 2019) 

övertygade om att det istället är viktigt att CSR-arbetet bör genomsyra organisationen som 

helhet. Om företagets värderingar kännetecknas av att man agerar på ett socialt hållbart vis 

anser respondenterna att det bidrar till att hållbarhetsarbetet når hela vägen ut i spetsen av 

företaget, till skillnad från om en specifik avdelning ensamma driver detta arbete.  

 

Något som kontorsanställd 1, 2 och 3 (Personlig kommunikation, 2019) är överens om är att 

HR-avdelningen på Praktikertjänst skiljer sig avsevärt jämfört med HR-avdelningar i andra 

organisationer. Detta eftersom det dels är en väldigt liten avdelning som skall räcka till åt 

nästan 10,000 medarbetare och cirka 2000 Praktiker, men också för att verksamheterna är så 

pass autonoma att HR-avdelningen endast blir inkopplade om Praktikern efterfrågar detta. 

HR-avdelningen på detta företag stöttar snarare Praktikern än de anställda, åtminstone 

kommunicerar de nästan enkom med dem (Kontorspersonal 2 & 3, personlig kommunikation, 

2019). 

 

Eftersom HR-avdelningen aldrig eller sällan har kontakt med medarbetarna längst ut i 

organisationen är det heller inte lämpligt att det är de som ska driva CSR-frågorna. De 

fördelar som tidigare nämnts kring att HR-avdelningen kan hjälpa till att skapa legitimitet till 

CSR-arbetet kommer således inte heller att stämma i detta fall. Något som samtliga fyra 

vårdanställda (Personlig kommunikation, 2019) också vittnar om. De understryker snarare att 

ledningen måste sammankopplas mer med verksamheterna där ute.  

 

Idag upplever de anställda i vården (Vårdanställd 1, 2 & 4, personlig kommunikation, 2019) 

att kontoret och alla dess avdelningar befinner sig långt ifrån verksamheterna, och därmed kan 

ingen av de anställda där heller skapa legitimitet till hållbarhetsfrågorna. Det bör istället vara 

Praktikern som skall komma med den information som ledningen anser är viktig, eftersom det 

är Praktikern som har den närmsta och bästa kontakten med övriga vårdanställda. 
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5. Analys 
I analysen är min avsikt att tydliggöra hur empirin utifrån fallstudien hos Praktikertjänst 

förhåller sig till den befintliga forskningen och teorin. Jag kommer att koppla de teman jag 

funnit i empirin till teorin, det innebär att jag diskuterar samma teman som i föregående 

kapitel. 

 

5.1  Corporate Social Responsibility 
Efter att ha utfört intervjuerna blev det tydligt att många anställda i Praktikertjänst saknar 

kunskap och medvetenhet om de mål som finns kring Praktikertjänsts CSR- och 

hållbarhetsarbete. Detta blir problematiskt av fler anledningar, dels kommuniceras CSR-

frågorna tydligt på företagets webbplats likväl som i deras årsredovisningar. Ändå saknar 

majoriteten av företagets anställda, både på kontor och i vården, kunskap om företagets mål. 

Vidare kommer de anställda ha svårt att såväl efterleva dessa och att svara på frågor från 

externa intressenter om de saknar denna kunskap. Ett ytterligare problem är att tidigare 

forskning tyder på att kunskap och utbildning ökar de anställdas motivation att agera hållbart 

(Lee och Yoon, 2018). Av den anledningen kommer kommunikationen av CSR-arbetet internt 

bli en viktig faktor för företagets framgångar i frågan.  

 

Idag förmedlas företagets sociala ansvarstaganden primärt via deras hållbarhetsredovisning 

och genom företagets intranät (Kontorsanställd 1). Eftersom många vårdanställda primärt 

använder andra system än intranätet på en mer daglig basis (Vårdanställd 1 & 2, personlig 

kommunikation, 2019) anser jag att detta inte heller är rätt väg att kommunicera målen för att 

få en större genomslagskraft internt. Det blir i framtiden viktigt för företaget att se över vilka 

kanaler som deras medarbetare faktiskt lyssnar till.  

 

5.2  Legitimitet 
Lee och Yoon (2018) argumenterar för att de anställda motiveras till att arbeta med hållbarhet 

genom företagets interna samt externa förmedling av CSR, med bäst effekt om dessa två 

perspektiv överensstämmer - då detta leder till att förtroendet för hållbarhetsarbetet ökar hos 

personalen. Eftersom många medarbetare hos Praktikertjänst både på kontor, men framförallt 

i vården saknar kunskap om företagets hållbarhetsarbete, innebär det enligt tidigare forskning 

att deras drivkraft att agera på ett socialt ansvarsfullt sätt inte är nog motiverad från 

ledningshåll.  
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Företaget har enligt min uppfattning gjort stora ansträngningar i sitt externa förmedlande av 

CSR-arbetet då de berättar utförligt om sina visioner och arbetssätt både på hemsidan och i 

sin hållbarhetsredovisning. Det är dessutom välkänt hos de ledningsanställda jag träffat att det 

finns tydliga mål skapade. Tyvärr är det många övriga anställda som inte anser att de är 

tillräckligt medvetna eller utbildade i CSR-arbetet från internt håll. De är medvetna om att det 

förekommer projekt av olika slag inom exempelvis miljösatsningar, de är också medvetna om 

att företaget använder kvalitetssäkring gentemot patienter, men de kan inte relatera detta till 

företagets CSR-mål, då de inte känner till dem.  

 

Detta är också synonymt med legitimitet, Lock och Schulz-Knappe (2019) sa exempelvis att 

det i första hand handlar om att faktiskt kommunicera sitt engagemang till sina intressenter, i 

detta fall anställda. Så länge de inte är medvetna om och får höra ledningen lyfta sitt arbete 

och sina ansträngningar kan de heller inte anse att det är legitimt. Ett klart första steg för 

Praktikertjänst är att på fler sätt involvera sina anställda i det arbetet som görs, och ha en 

öppen diskussion med dem.  

 

I enlighet med Lock och Schulz-Knappe (2019) samt Nielsen och Thomsen (2018) som 

diskuterade vikten av att ta hänsyn till intressenternas (i detta fall de anställdas) engagemang, 

tror jag det är viktigt att Praktikertjänsts ledning undersöker vad deras anställda har för 

preferenser och drivkrafter när det kommer till CSR-frågorna. Utifrån empirin har jag enkelt 

funnit ett antal variabler så som att de vill bidra till god hälsa för samhället och att man vill 

hjälpa människor och ta hand om miljön. Jag tror att ledningen i Praktikertjänst skapat bra 

riktlinjer och visioner för sitt CSR-arbete utifrån FN:s hållbarhetsmål, men det kan också vara 

viktigt att de väljer att även ta de anställdas önskningar i beaktande. Precis som Lock och 

Schulz-Knappe (2018) sa – ”för att skapa engagerade intressenter är det viktigt att företaget 

tar hänsyn till vad de har att säga”. 

 

Vidare finns ytterligare metoder för att skapa legitimitet, som att skapa ett värde och 

engagemang hos medarbetarna (Nielsen & Thomsen, 2018), vilket enligt teorin görs bäst 

genom att ledningen använder transparens, äkthet, god retorik och tydliga modeller. Detta 

samklingar till stor del väl med resultatet av min empiri, där många respondenter nämnt just 

transparens, äkthet och tydlighet som viktiga delar för att just dem ska uppleva CSR-arbetet 

eller annat arbete legitimt. Däremot har jag inte funnit belägg för att retorik skulle påverka 
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legitimiteten, det har snarare funnits ett fokus på att medarbetarna önskar delaktighet, 

vägledning och utbildning i ämnet. 

 

5.3  Engagemang 
Ledningsanställd 3 (Personlig kommunikation, 2019) förklarade i enlighet med Pellegrini 

(2018) att det finns ett samband mellan en anställds engagemang och dess förståelse och 

utbildning i en fråga. Pellegrini (ibid) förklarade att hållbart HR-arbete kan påverka anställdas 

beteende. Anställda kommer att vara villiga att engagera sig i CSR-arbetet först när företaget 

tydligt signalerar sitt eget engagemang och hela vägen inifrån. Det innebär att personal som 

förstår och är välutbildade inom CSR-frågor därmed också blir mer engagerade i att efterleva 

de mål och visioner som företaget satt upp inom området.  

 
För vissa respondenter, som ledningsanställd 1 och vårdanställd 1 (Personlig kommunikation, 

2019) är det tydligt att ledningen inte får gå in få mycket och styra och ställa med Praktikerna, 

och börja sätta krav på hur de ska agera på sin mottagning. Då Praktikerna drivs av stoltheten 

för att ha sin egen mottagning och av sin frihet. Ledningsanställd 1 anser vidare att ledningen 

inte kan vara allt för styrda av finansiella mått, då det inte heller skapar ett riktigt engagemang 

bland de övriga anställda. En nyckel till att Praktikertjänst har nått framgångar på sina 

hemmamarknader är enligt respondenten eftersom de anställda på företaget har ett äkta 

engagemang på sina mottagningar, och att alla med stolthet gör det lilla extra för patienterna. 

Att få dem att värdesätta CSR-frågor och se varför de är viktiga för mottagningen kommer 

således att skapa ett liknande engagemang även i denna fråga. 

 

5.4  Kommunikation 
Företagets vision är som bekant sedan tidigare del av arbetet att Praktikern skall motta sin 

information kring CSR-frågor utifrån intranätet, årsstämmorna och från sin affärscoach. Den 

mesta av kommunikationen som sker mellan kontoret och vårdmottagningarna sker dock 

enligt de flesta respondenter mellan ledningen och Praktikern. Detta innebär som citerat i 

empiri-kapitlet att det mesta värdeskapande sker just dem emellan. Dessutom har företaget 

även en nära dialog med sin affärscoach. Att affärscoachen skall förmedla CSR-frågorna är 

dock något som dementerats (Kontorsanställd 7 & vårdanställd 1, personlig kommunikation, 

2019). 
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Eftersom företaget har problem att skapa en dialog med övriga anställda, ej Praktiker, anser 

jag att företaget måste lägga mer kraft vid att utbilda och motivera sina Praktiker att driva 

vidare organisationens hållbarhetsmål. Detta eftersom de är de enda parter som kan påverka 

medarbetarna i spets, och enligt tidigare forskning av Lee och Yoon (2018) krävs att 

ledningen skapar en medvetenhet om detta arbete såväl internt som externt för att 

medarbetarna skall motiveras att arbeta på det sätt som företaget önskar. Att använda sin 

affärscoach till dessa frågor är till synes inte en dålig idé eftersom flera av respondenterna är 

överens om att det är affärscoachen som träffar Praktikern mest, och utbildar dem mest i de 

övriga områdena i affärsverksamheten (Ledningsanställd 1, Kontorsanställd 7, Vårdanställd 1 

& 3., personlig kommunikation, 2019). 

 

5.5  HR-avdelningens roll i CSR-arbetet 
Det har skett ett skifte i fokus från individuell effektivitet till att HR-avdelningarna inom 

vården idag har som arbetsuppgift att vara ett stöd för hela organisationen att förbättra 

patienternas vårdkvalitet och vidare också att bidra till en hållbar hälsa för samhället som 

helhet (Luu, 2012; Karassavidou et al, 2011). Det stämmer väl överens med vad flera 

respondenter angivit i intervjuerna, som uppfattar att HR-avdelningens uppgift är att stötta de 

vårdanställda medarbetarna i att må bra, och att detta också leder till att kvaliteten på utförd 

vård är hög och att det vidare hänger ihop med samhällsbidraget.  

 

Som ledningsanställd 1 och kontorsanställd 1 (Personlig kommunikation, 2019) angivit har 

Praktikertjänst egentligen tre huvudfokus-grupper i sitt CSR-arbete, att vara det bästa valet för 

patienter, för medarbetare och att ta samhällsansvar. Dessa anser ledningsanställd 1 vara 

sammanhängande och går hand i hand. Denne menar att om företaget tar ansvar för att 

medarbetarna mår bra, kommer medarbetarna i spets bättre kunna hjälpa patienterna att må 

bra, och därmed kommer företaget bidra till att samhällshälsan blir bättre.   

 

Tidigare forskning visar på att resultatet av ett effektivt HR-arbete blir att organisationens 

medlemmar agerar på ett sådant sätt som andra intressenter uppskattar (Schuler och 

MacMillan, 1984). Det finns empiriskt underlag som visar på att det stämmer även för 

Praktikertjänst. Detta eftersom HR-funktionen på företaget har i uppgift att coacha och utbilda 

Praktikerna så att de ska bli bättre chefer och således agera på vad som anses vara bra vis för 

en ledare. Dessutom får alla nyanställda vårdanställda som inte är Praktiker också en 



 

 41 

introduktionsutbildning för att lära sig mer om Praktikertjänst (Kontorsanställd 7, personlig 

kommunikation, 2019). 

 

I teorin (De Stefano et al, 2018) har det dock funnits underlag som visar på att integreringen 

mellan CSR-arbetet och HR-avdelningen varierar kraftigt från företag till företag. I 

Praktikertjänst är alla respondenter överens om att HR-avdelningen delvis kan driva 

organisationens hållbarhetsfrågor, men samtliga förklarar också att dessa frågor kommer att få 

större genomslagskraft om det genomsyrar samtliga av organisationens delar. I detta fall blir 

det därför tydligt att HR-avdelningen inte ensamt kan driva frågan för att skapa legitimitet till 

CSR-arbetet.  

 

Pellegrini et al (2018) betonar att anställda tenderade att vara mer villiga att engagera sig i 

CSR-frågor när företaget tydligt signalerar sitt engagemang och inriktning mot hållbarhet hela 

vägen inifrån. Författarna menar dock att ledningen måste stötta anställda med nödvändiga 

resurser och återkoppling för bästa resultat. Detta är något som fått medhåll av flera 

respondenter (Kontorsanställd 1 & ledningsanställd 2, personlig kommunikation, 2019) som 

båda förespråkar uppföljning som ett sätt att få resultat. 

 

Pellegrini et al (2018) poängterar vidare att det är betydande för ett företags framgång att se 

till så att alla mellanchefer förstår arbetet fullt ut. Detta gör att de blir duktigare på att skapa 

riktlinjer och ta fram resurser som stärker arbetet med hållbarhet för de anställda som rör sig i 

frontline. Detta innebär i Praktikertjänsts fall att de som måste förstå arbetet och har chans att 

påverka övriga medarbetare i frontline är företagets Praktiker. Något som fått medhåll av 

Vårdanställd 1 och 2 (Personlig kommunikation, 2019) som båda förklarar att Praktikern är 

den enda som har en naturlig koppling till ledningen.  

 

Forskningen tydde på att CSR-arbete bör skötas av HR-funktionen, eftersom det är via den 

funktionen intrycket internt blir som störst (Gond et al, 2011; Pellegrini et al, 2018). Eftersom 

Praktikertjänsts HR-funktion inte kommunicerar direkt med deras anställda ute på praktik 

(Vårdanställd 2, personlig kommunikation, 2019) och inte heller med Praktiker oftare än vid 

specifika frågor eller problem (Vårdanställd 1 & Kontorsanställd 2 & 3, personlig 

kommunikation, 2019) blir min analys att intrycket och legitimiteten sannolikt är större om 

någon annan kommunicerar det ut till personal.  
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Det blir efter att ha analyserat mitt material, tydligt för mig att idén om en HR-funktion som 

skapar legitimitet till CSR-arbetet (Ulrich et al, 2017) inte kommer att fungera i detta fall. 

Detta eftersom tanken om att HR-avdelningen skulle kunna skapa legitimitet bars upp på att 

det är dem som de anställda känner förtroende för (Delorme & Arcand, 2010). I detta fall är 

dock inte riktigt sant, då de anställda sällan eller aldrig kommunicerar direkt med sin HR-

avdelning. Istället framkommer det i min empiri att det största förtroendet finns mellan 

Praktikern och dess anställda. Huvudkontorets främsta kontakt med Praktikern sker snarare än 

genom en HR-medarbetare genom Praktikerns affärscoach.  

 

Jag skulle vilja återvända till min teoretiska modell för att se hur min studie förhåller sig till 

de argument som återfinns tidigare forskning jag presenterade i min teoretiska referensram. 

Som legitimitetsskapare för CSR-arbetet är det tydligt att Praktikern skapar legitimitet till de 

vårdanställda på mottagningarna. Eftersom ledningens och huvudkontorets närmsta kontakt 

med Praktikern sker genom varje Praktikers affärscoach vill jag argumentera för att det är 

affärscoachen är nyckeln för att CSR-arbetet skall legitimeras och genomsyra organisationen. 

Med anledning av detta har jag skapat en ny modell som är mer relevant i detta fall. 
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6.  Avslutande diskussion 
6.1  Praktiskt bidrag 

Min uppfattning är att de anställda på Praktikertjänst generellt inte har en speciellt stor 

uppfattning om hur man arbetar med CSR-frågorna i organisationen. Med tanke på att den 

tidigare forskningen tyder på att anställda på företag styrs av hur väl företaget kommunicerar 

sina ansträngningar (Lee & Yoon, 2018), och därefter hur väl de uppnår de antydda motiven, 

kommer det framöver bli viktigt för Praktikertjänst att förstärka kommunikationen av CSR-

arbetet internt för att personalen skall motiveras att agera på det socialt hållbara sätt som man 

önskar att företaget skall agera och uppfattas efter. 

 

Trots att många teoretiker har förklarat fördelarna med att låta HR-funktionen driva företagets 

CSR-frågor anser jag inte att det är lämpligt i detta fall. Praktikertjänst har visat sig ha en 

säregen organisation, där HR-avdelningen och övriga kontorsavdelningar, inte har ett nära 

samband och samarbete med sina vårdmottagningar. Den kontakt som finns mellan ledning 

och vårdmottagning är egentligen i huvudsak byggd på Praktiker och i viss mån 

affärscoachen. Krutet behöver således ligga på att ledningen fokuserar på att utbilda 

företagets Praktiker i sitt CSR-arbete och i sina hållbarhetsmål.  

 

Jag har i detta sammanhang två förslag. Lämpligt är att affärscoachen, som är Praktikerns 

närmsta och mest frekventa kontakt med kontoret är den som också utbildar Praktikern i 

företagets CSR-arbete. Alternativt att använda sig av workshops under utbildningsdagar där 

kontorsanställda från olika avdelningar gemensamt får chansen att utbilda Praktikern i de 

delar av CSR-arbetet som berör deras avdelning. Detta förslag grundar sig i att jag utifrån 

empirin sett att CSR-arbetet är utspritt på ett antal avdelningar så som HR-avdelningen som 

arbetar med personalens välmående, kvalitetsavdelningen som fokuserar på patientens 

välmående och de tar även ansvar för miljön med hjälp av miljöanställda.  

 

För att motivera Praktikern att föra dessa frågor vidare på sin mottagning krävs legitimitet, 

denna skapas enligt tillfrågade respondenter genom att ledningen är konsekventa, tydliga, 

transparenta och förklarande. Mottagaren av ett budskap måste känna att de förstår budskapet, 

och också att de blir hjälpta att förstå varför detta är viktigt för dem och hur de kan göra 

skillnad om de agerar på ett visst sätt. Detta skapar ett äkta engagemang som sedan kommer 

att genomsyra organisationen som helhet. Affärscoachen i egenskap av Praktikerns närmsta 
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kontakt bör också vara den som Praktikern känner mest förtroende för, snarare än HR-

personal.  

 

Även om det teoretiskt finns en koppling mellan HR-avdelningen och att skapa legitimitet för 

CSR-arbetet så är detta inte tillämpbart på Praktikertjänst, som är en organisation som skiljer 

sig från mängden. I deras fall anser jag att ledningen tillsammans med affärscoachen är de 

som har rätt förutsättningar för att skapa legitimitet, och således motivera samt engagera 

Praktikerna att arbeta med CSR-frågorna på sina mottagningar. Ledningen kan bära det 

yttersta ansvaret för att utbilda Praktikern, som sedan tar med sig sina nyvunna kunskaper till 

sin mottagning, och därefter använder sig av sin affärscoach för att få stöd i att koppla och 

implementera CSR-arbetet till sin respektive mottagning.  

 

De övriga vårdanställda, som befinner sig i frontline, har enligt empirin visat sig ha ingen 

eller minimal kontakt med Praktikertjänst kontorsrörelse. Det förekommer 

utbildningstillfällen, men utöver det har dessa medarbetare sällan kommunicerat med 

företagets huvudkontor. Det ligger därför i Praktikerns händer att föra CSR-arbetet vidare 

gentemot sina anställda. I empirin är huvudkontorets uppfattning att man når ut hela vägen till 

de vårdanställda genom intranät och mejl, något som dock visat sig variera kraftigt efter att ha 

studerat empirin insamlad hos just de vårdanställda.  

 

När det kommer till legitimitetsskapande anser jag att Praktikertjänst behöver fokusera på att 

vara mer tydliga i sin kommunikation av CSR-arbetet. Genom att se till att medarbetarna 

delges information från relevanta kanaler, samt att man agerar med deras intressen mer nära 

besluten och främjar en större transparens med sina avsikter hela vägen till frontline. 

Specifika förslag är att fortsatt använda intranät, men för att detta skall få genomslagskraft 

och vilja läsas av medarbetarna måste det kompletteras med någon form av utbildning som 

helst sker fysiskt. 

 

6.2  Teoretiskt bidrag 
Mitt arbete har ett teoretiskt bidrag eftersom det belyser ett viktigt gap i forskningen. Dels 

saknas det sedan tidigare forskning som studerar skillnaden mellan traditionellt HRM och 

HRM i vårdsektorn. Utöver detta gap saknas också undersökningar som studerar CSR-

frågornas genomslagskraft i bolag som skiljer sig från mängden genom exempelvis alternativa 

bolagsformer eller ägarformer. Det företag som undersökts i denna fallstudie är ett företag 
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som skiljer sig markant från normen i och med att de är ett producentkooperativ och därmed 

heller inte faller under vad som kan anses representativt i branschen. 

 

Genom utförandet av denna studie har jag lyckats finna en motsägelse gentemot den 

befintliga forskningen, som i mångt och mycket genererat resultat där forskare påstått att 

HRM och HR-avdelningen ansetts vara den bästa, eller en av de bästa kanalerna för att 

säkerställa att företagets CSR-arbete fått störst genomslagskraft internt. Fallet Praktikertjänst 

blir en tydlig paradox till traditionell forskning, då HR-avdelningen har förhållandevis liten 

möjlighet att påverka medarbetarna hos dem på det sätt en traditionell HR-avdelning gör. 

 

Gällande legitimitetsskapande är resultatet av min empiri till stor del i enlighet med tidigare 

forskning. Legitimitet beror av lyckad kommunikation, lyhördhet av intressenternas 

preferenser, skapandet av engagemang genom till exempel kännedom och transparens. Det 

genereras inte av att en specifik kommunikationskälla kommer att avgöra om budskapet 

upplevs legitimt, utan hur mottagarna upplever kommunikationskällan. Det blir avgörande att 

de anställda känner att det ligger i deras intresse, samt huruvida ledningen agerar transparent i 

frågan och tydligt berättar sina avsikter, metoder och senare resultat. 

 

6.3  Förslag till fortsatt forskning 
Inför framtida forskning är mitt förslag att undersöka vidare hur andra unika omständigheter i 

exempelvis bolagsformer, ägandeformer och dylikt skapar skillnader mellan vad som sker i 

verkligheten och vad som tidigare forskning förespråkar. I detta fall studerade jag ett 

producentkooperativ i vården, ett företag som saknar motstycke globalt och är ensamma i sitt 

fall. Det finns säkerligen fler originella bolagsformer som också kan studeras för att bredda 

tidigare forskning inom HRM och CSR. 

 

I övrigt anser jag att det är viktigt att forska vidare på hur man på bästa sätt skapar legitimitet 

för CSR-arbetet. Som jag skrev i inledningen tyder en stor del av tidigare forskning på att 

HR-avdelningen är den bästa att driva CSR-arbetet i ett företag. Efter att ha gjort denna studie 

är jag dock av en annan uppfattning. Denna studie har tydligt påvisat att det inte kan vara en 

enskild avdelnings ansvar att skapa legitimitet till frågan, utan att det krävs att hela företaget 

är involverade och engagerade. För dessa slutsatser behövs dock ytterligare forskning. 
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Det sista jag skulle vilja lyfta är kommunikationen av CSR-arbetet. Just kommunikation har i 

mina intervjuer varit något som näst intill alla anställda i frontline på just detta företag angett 

som en viktig parameter i hur de upplever att företaget prioriterar olika frågor. Om det 

kommuniceras tydligt att något är viktigt, och varför, har det i detta fall verkat mer sannolikt 

att mottagarna också engagerar sig i frågan. Kanske behöver kommunikation studeras mer i 

CSR-området i samband med legitimitetsskapandet.  
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8. Bilagor 
 

8.1  Informationsbrev 
 
Information om deltagande i intervjuer till min kandidatuppsats inom Ledarskap och 
Organisation C. 
 
Jag heter Johanna Sundqvist, 25 år gammal och kommer ursprungligen från Hälsingland. Jag 
ska snart ta examen från ekonomprogrammet med inriktning affärsutveckling. Mitt ämnesfält 
i denna C-uppsats är Ledarskap & Organisation C. Jag kommer att genomföra en kvalitativ 
studie med syftet att förklara hur ledningen i vårdföretag planerar och implementerar CSR-
arbetet ut till övrig personal. Studien är en fallstudie och genomförs inom Praktikertjänst-
koncernen. 
 
Jag kommer att träffa ca 15–20 personer på företaget. Önskvärt är att jag får träffa personer 
från styrelse, ledning, HR-avdelning, klinikägare samt klinikanställda. Syftet med detta är att 
se hur företagets värderingar och hållbarhetsarbete genomsyrar hela organisationen som 
helhet. 
 
Intervjuerna kommer att ta 45–60 minuter vardera, de spelas in och är av semistrukturerad 
variant. Det innebär att jag kommer att ha en lista med teman som skall diskuteras, denna 
kallas intervjuguide. Respondenten har stor frihet att utforma svaren själva, och följdfrågor 
som inte finns med i intervjuguiden kan förekomma. Denna intervjuprocess är flexibel. 
 
Etiska riktlinjer 
 
Jag kommer att utgå från rekommenderade etiska riktlinjer som berör frivillighet, anonymitet, 
konfidentialitet och integritet. Jag anser att det är viktigt att Ni som respondenter känner Er 
bekväma med vad jag har för avsikt med intervjuerna och hur Ni och Er information 
behandlas. Först och främst utgår jag från informationskravet, detta innebär att 
respondenterna skall vara medvetna om studiens syfte och vilka moment som ingår i 
undersökningen. Det är också viktigt att samtyckeskravet uppfylls, dvs. att Du som 
respondent bör vara medveten om att deltagandet är frivilligt och att Du har rätt att avbryta 
om Du vill. 
 
När det kommer till konfidentialitets- och anonymitetskravet är det viktigt för mig att Ni vet 
att jag kommer att behandla all data jag samlar in med största möjliga konfidentialitet. Era 
personuppgifter kommer inte att förvaras på sådant sätt att obehöriga kan komma åt dessa. I 
uppsatsen kommer respondenterna att kodas. Det innebär att Era namn inte kommer att 
nämnas. Nyttjandekravet innebär att materialet jag samlar in endast skall användas för 
forskningens ändamål och ingenting utöver det. 
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8.2  Intervjuguide 
Lednings- och 
Kontorsanställd 

  

Tema Fråga Källa 
Bakgrundsinformation Berätta om Praktikertjänst 

och vad du har för roll i 
företaget! 

 

 Tycker du att vårdbranschen 
skiljer sig från andra 
branscher?  

Buchan (2004) 

 Om ja, hur tycker du den är 
annorlunda? 

 

 Upplever du att 
Praktikertjänst skiljer sig från 
andra organisationer i samma 
bransch? 

 

 Om ja, hur?  
Organisationen Berätta lite om hur du 

upplever att organisationen är 
uppbyggd! 

 

 Varifrån upplever du att du 
mottar information gällande 
t.ex. organisationens syn på 
hållbarhetsarbete? 

 

 Hur tror du att man bäst når 
ut med sitt budskap hela 
vägen till medarbetare ute på 
praktikerna? 

 

 Vad är viktigt i en 
organisation för att du ska 
vilja arbeta kvar länge och 
hålla dig motiverad att 
prestera väl på ditt arbete? 

 

 Hur skapar ledningen på 
bästa sätt legitimitet gentemot 
medarbetare i organisationen?  

 

Human Resources Vad är human resources 
viktigaste arbetsområden 
enligt dig? 

 

 Vilken roll har HR-
avdelningen i er organisation? 

 

 Varför tror du att HR-
avdelningen är viktig för 
medarbetarna? 

Ulrich et al (2017); 
Mayfield et al (2003); 
Delorme och Arcand 
(2010) 

 Är HR-arbetet viktigare i 
vårdbranschen jämfört med 
andra branscher? 
Varför/varför inte? 

Kabene et al (2006) 
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 Kan HR-avdelningen driva 
organisationens 
hållbarhetsfrågor? 
Varför/varför inte? 

Luu (2012); 
Karassavidou et al 
(2011); Gond et al 
(2011); De Stefano et al 
(2018) 

Corporate Social Responsibility Vad är CSR för dig?  
 Hur upplever du 

Praktikertjänsts CSR-arbete? 
 

 Upplever du att ledningen når 
ut hela vägen med företagets 
hållbarhetsarbete?  

 

 Upplever du att alla delar av 
organisationen förstår 
hållbarhetsarbetet? 

Jamali et al (2015) 

 Upplever du att era 
hållbarhetsmål genomsyrar 
organisationen som helhet? 

Delorme & Arcand 
(2010); Mayfield et al 
(2003); Ulrich et al 
(2017) 

 Vad motiverar dig att agera 
på ett socialt hållbart sätt? 

Lee och Yoon (2018); 
Hopkins (2007); 
Pellegrini et al (2018) 

 Vad tycker du att 
Praktikertjänst gör bra 
respektive mindre bra i ert 
CSR-arbete? 
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8.3  Intervjuguide 
vårdanställd 

  

Tema Fråga Källa 
Bakgrundsinformation Berätta om din verksamhet och hur 

ni hänger ihop med Praktikertjänst! 
 

 Upplever du att Praktikertjänst 
skiljer sig från andra organisationer i 
samma bransch? 

 

Organisationen Berätta lite om hur du upplever att 
organisationen är uppbyggd! 

 

 Varifrån upplever du att du mottar 
information gällande t.ex. 
organisationens syn på 
hållbarhetsarbete? 

 

 Hur tror du att man bäst når ut med 
sitt budskap hela vägen till 
medarbetare ute på praktikerna? 

 

 Vad är viktigt i en organisation för 
att du ska vilja arbeta kvar länge och 
hålla dig motiverad att prestera väl 
på ditt arbete? 

 

 Hur skapar ledningen på bästa sätt 
legitimitet gentemot medarbetare i 
organisationen?  

 

Human Resources Vad är human resources viktigaste 
arbetsområden enligt dig? 

 

 Vilken roll har HR-avdelningen i er 
organisation? 

 

 Varför tror du att HR-avdelningen är 
viktig för medarbetarna? 

Ulrich et al 
(2017); 
Mayfield et al 
(2003); Delorme 
och Arcand 
(2010) 

 Har du någon gång varit i kontakt 
med HR-avdelningen? 

 

 Kan HR-avdelningen driva 
organisationens hållbarhetsfrågor? 
Varför/varför inte? 

Luu (2012); 
Karassavidou et 
al (2011); Gond 
et al (2011); De 
Stefano et al 
(2018) 

Corporate Social Responsibility Vad är CSR för dig?  
 Hur upplever du Praktikertjänsts 

CSR-arbete? 
 

 Upplever du att ledningen når ut hela 
vägen med företagets 
hållbarhetsarbete?  

 

 Upplever du att era hållbarhetsmål Delorme & 
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genomsyrar organisationen som 
helhet? 

Arcand (2010); 
Mayfield et al 
(2003); Ulrich et 
al (2017) 

 Vad motiverar dig att agera på ett 
socialt hållbart sätt? 

Lee och Yoon 
(2018); Hopkins 
(2007); 
Pellegrini et al 
(2018) 


