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Sammanfattning 
 
Titel: CSR ur ett medarbetarperspektiv: En kvalitativ studie med fokus på upplevd 
genuinitet och medarbetarbeteenden 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Linnéa Boberg och Kajsa Nordlund 
 
Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmsson 
 
Datum: Januari 2019 
 
Syfte: Syftet är att utveckla förståelse för vilka bedömningspunkter som ligger till 
grund för hur medarbetare värderar genuiniteten i ledningens CSR-arbete och om denna 
värdering inverkar på huruvida CSR-arbete leder till positiva medarbetarbeteenden. 
 
Metod: Semistrukturerade djupintervjuer 
 
Förslag till fortsatt forskning: Vår studie indikerar att medarbetares värdering av 
genuiniteten i organisationers CSR-arbete influeras av den interna kommunikationen. 
Till vidare forskning menar vi att det finns ett behov av att undersöka vilken inverkan 
intern kommunikation har på upplevd genuinitet. Vi tror även att en liknande studie 
med en större variation i ålder bland respondenterna hade varit berikande, för att bidra 
med fler perspektiv och se om värdering av genuinitet skiljer sig beroende på ålder. 
Eftersom respondenterna i studien var anställda på lägre positioner anser vi att en 
liknande studie med respondenter på positioner närmare beslutsprocesserna hade varit 
intressant, för att se om position har inverkan på medarbetares bedömning av genuinitet. 
 
Uppsatsens bidrag: Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar studien med förståelse gällande 
hur medarbetare värderar genuiniteten i organisationers CSR-arbete. Studien betonar i 
större utsträckning än tidigare forskning vikten av kommunikation, frivilligt deltagande 
och negativa konsekvenser av att medarbetare upplever att CSR-arbetet genomförs med 
ekonomiska motiv. Ur ett praktiskt perspektiv bidrar studien med en modell som kan 
hjälpa ledare att förstå hur medarbetare värderar CSR-genuinitet samt förstå sambandet 
mellan CSR-arbete och positiva medarbetarbeteenden. 
 
Nyckelord: CSR, medarbetarbeteende, genuinitet, organisatorisk identifiering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Abstract 
 
Title: CSR from an employee perspective: A qualitative study focusing on perceived 
authenticity and employee behaviours 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Authors: Linnéa Boberg and Kajsa Nordlund 
 
Supervisor: Tomas Källquist and Pär Vilhelmsson 
 
Date: January 2019 
 
Aim: The aim is to develop a better understanding of the assessment points that are the 
basis for how employees value the authenticity in the management´s CSR programs and 
if this valuation has an impact on whether CSR programs lead to positive employee 
behaviour. 
 
Method: Semi-structured in-depth interviews 
 
Suggestions for future research: Our study indicates that the way employees’ value 
the authenticity in the organisation’s CSR programs was affected by the internal 
communication. For future research our opinion is that there is a need to investigate 
what impact internal communication has on perceived authenticity. We also believe that 
a similar study with a greater variation in age amongst the employees could give 
additional perspectives and show whether age affects how employees' value 
authenticity. Since the participants in this study were low-level employees, we believe 
that a similar study with employees in positions closer to the decision processes would 
have been interesting, to see whether position is something that affects how employees' 
value authenticity. 
 
Contributions of the thesis: From a theoretical point of view, this study contributes 
with an increased understanding of how employees value the authenticity in 
organisations’ CSR programs. In greater depth than previous research, this study 
emphasizes the importance of communication, voluntary participation and negative 
consequences if employees perceive that the CSR program is carried out with financial 
motives. From a practical point of view, this study contributes with a model, which can 
help managers understand how employees value CSR authenticity and understand the 
relationship between CSR programs and positive employee behaviour. 
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1. Inledning 
  

1.1 Bakgrund 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett brett begrepp och CSR-arbete innefattar alltifrån 

miljömässiga frågor till rättvisa arbetsförhållanden och integritetsskydd. Många organisationer 

uppger att de arbetar med CSR och särskilt större organisationer. CSR-initiativen marknadsförs till 

externa intressenter genom såväl hållbarhetsrapporter som kampanjer vilket kan resultera i att 

organisationen får ett bra rykte. Dock uppfattar vi att det inte enbart är organisationens externa 

relationer som gynnas av ansvarstagande. 

  

Tidigare studier indikerar att CSR-arbete kan generera en rad gynnsamma beteenden från 

medarbetare däribland ökad motivation, stolthet och engagemang. Även om organisationers 

överlevnad är beroende av goda relationer till samtliga intressenter anser vi att medarbetarna har en 

central roll i organisationers överlevnad och framgång. Således torde det vara relevant för 

organisationer att förstå hur medarbetare värderar CSR-arbetet för att erhålla de positiva 

medarbetarbeteenden som forskningen pekar på. 

  

1.2 Problemdiskussion 

Många studier har genomförts för att identifiera de potentiella fördelarna som CSR kan erbjuda när 

det gäller att skapa gynnsamma beteenden hos olika intressentgrupper samt att förbättra den 

övergripande organisationsprestandan (Zafar & Ali, 2016). Att införa CSR-policys i organisationen 

torde påverka hela verksamheten och därmed även medarbetarna. Även om CSR-initiativ förlitar 

sig på ledningens vilja att implementera policys så är det medarbetarna som översätter ledningens 

CSR-vision till dagliga handlingar, vilket tillför substans till organisationens image och rykte 

(Brunton, Eweje & Taskin, 2017). Trots detta har fördelarna med CSR i relation till gynnsamt 

medarbetarbeteende varit mindre betonade inom forskningen (Zafar & Ali, 2016). 

Även om medarbetare rönt mindre uppmärksamhet än externa intressenter i studier beträffande CSR 

(Lee & Yoon, 2018; Zafar & Ali, 2016) tolkar vi att resultaten pekar i samma riktning, att CSR 

tycks ha en positiv inverkan på medarbetare. CSR kan generera en känsla av stolthet (Mella & 

Gazzola, 2016), meningsfullhet (Rupp, Ruodan, Skarlicki, Paddock, Kim & Nadisic, 2018) och 

ökad arbetstillfredsställelse (De Roeck, Marique, Stinglhamber, & Swaen, 2014) hos medarbetare. 

Organisationers CSR-arbete gynnar även relationen mellan organisation och medarbetare och kan 
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leda till att medarbetare lättare identifierar sig med organisationen (Carmeli, Gilat, & Waldman, 

2007; Griek, 2017). Organisatoriskt engagemang i CSR har även visat sig vara ett viktigt sätt att 

attrahera nya samt motivera befintliga medarbetare (Bhattacharya, Sen & Korschun, 2008). 

Dessutom kan CSR-arbete bidra till ökad moral, engagemang, prestationer och motivation (Mella & 

Gazzola, 2016). 

Trots att CSR-arbete kan leda till många fördelaktiga medarbetarbeteenden kan det finnas andra 

bakomliggande anledningar till att organisationer involverar sig i CSR, bland annat att stärka 

varumärket (Schaltegger & Burritt, 2015) eller förbättra organisationens rykte (Gazzola, 2014; 

Schaltegger & Burritt, 2015). Publicerade rapporter rörande socialt ansvar används av vissa 

organisationer i rena marknadsföringssyften samt för att blidka eller distrahera viktiga intressenter 

(Almqvist, Holmgren Caicedo, Johansson & Mårtensson, 2012). Argument vilka syftar till att 

skildra organisationen som etisk, miljövänlig och ansvarsfull kan ibland vara ett tomt skal och 

anammande av krav och trender kan i första hand fungera som skapande av legitimitet (Almqvist et 

al., 2012). 

  

CSR-arbete som upplevs oäkta riskerar att leda till negativa utfall för organisationen, däribland 

misstro, dåliga relationer och anklagelser om “green washing” (Mazutis & Slawinski, 2015).	  

Intressenters uppfattning om genuiniteten i CSR-arbetet kan vara nyckeln till framgångsrika CSR-

program (Beckman, Colwell & Cunningham, 2009).	  Att analysera CSR ur ett medarbetarperspektiv 

kan hjälpa till att urskilja om organisationers CSR-initiativ är genuina eller ”simple window 

dressing” (Prutina & Šehić, 2016). Eftersom medarbetarna har inflytande på relationen till externa 

intressenter är det centralt för organisationer att ha förståelse för att medarbetarna granskar 

genuiniteten i CSR-arbetet (McShane & Cunningham, 2012). Studier vilka berör medarbetare och 

genuinitet är dock få (Lee & Yoon, 2018; McShane & Cunningham, 2012). 

McShane och Cunningham (2012) redogör för hur medarbetare använder två medel för att bedöma 

genuiniteten i organisationers CSR-arbete. De granskar hur väl bilden som organisationen 

presenterat av sig själv i samband med CSR-arbetet stämmer överens med dess faktiska identitet 

samt i vilken grad CSR-arbetet är utvecklingsbart. Resultat från en undersökning utförd av Lee och 

Yoon (2018) indikerar att medarbetare analyserar genuiniteten genom att ställa organisationens 

antydda motiv mot faktiska åtgärder som vidtagits för att realisera CSR-målen. McShane och 

Cunningham (2012) framhåller att insikten gällande hur medarbetare bedömer CSR-genuinitet och 

det inflytande det har på relationen mellan organisation och medarbetare är till hjälp för ledare som 

vill förstå medarbetarnas CSR-förväntningar. 
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Denna insikt sägs kunna leda till mer framgångsrika CSR-program och starkare band till 

organisationens intressenter (McShane & Cunningham, 2012). Det är inte bara Lee och Yoon 

(2018) samt McShane och Cunningham (2012) som pekar på ett samband mellan upplevd 

genuinitet och positiva effekter av CSR-arbete hos medarbetare. Vi ser liknande påståenden hos 

Donia och Tetrault Sirsly (2016), Ng, Yam och Aguinis (in press) samt Aguinis och Glavas (in 

press). 

Forskningen har dock främst fokuserat på individens reaktion på CSR, inte på individens värdering 

av CSR (Gond, El Akremi, Swaen & Babu, 2017). Studier indikerar att kopplingen mellan CSR-

arbete och positiva medarbetarebeteenden inte är ett direkt samband utan att medarbetares 

upplevelse och värdering av arbetet kan ha inverkan (Lee & Yoon, 2018; McShane & Cunningham, 

2012). Vi anser att det finns ett behov av att utveckla förståelsen dels gällande vilka 

bedömningspunkter som medarbetarna grundar sina värderingar på och dels den efterföljande effekt 

som denna värdering har på sambandet mellan CSR-arbete och positiva medarbetarbeteenden. 

Med utgångspunkt i tidigare forskning tolkar vi att det finns ett flertal bedömningspunkter vilka har 

inverkan på medarbetares värdering av genuiniteten i organisationers CSR-arbete men att den 

empiriska utvärderingen av dessa är begränsad. Vår uppfattning är att vi kan tillföra något till 

forskningen genom att undersöka sambandet mellan upplevd genuinitet och positiva 

medarbetarbeteenden samt den roll som genuinitet tycks spela med en kvalitativ ansats och utifrån 

ett medarbetarperspektiv. Ambitionen är att utifrån vår tolkning sammanställa en modell över 

sambandet mellan upplevd genuinitet och positiva medarbetarbeteenden för att sedan empiriskt 

utvärdera modellens praktiska relevans och användbarhet. 

 

1.3 Syfte 
Syftet är att utveckla förståelse för vilka bedömningspunkter som ligger till grund för hur 

medarbetare värderar genuiniteten i ledningens CSR-arbete och om denna värdering inverkar på 

huruvida CSR-arbete leder till positiva medarbetarbeteenden. 
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2. Metod 

 

2.1 Vetenskapsteoretisk referensram 

När forskaren bestämt sig för det ämne som känns intressant att studera blir nästa steg att överväga 

hur det ska studeras (Chilisa & Kawulich, 2012). Schwandt, (2001, refererad i Chilisa & Kawulich, 

2012) redogör för hur tillvägagångssättet kommer att bero på hur forskaren ser på problemet och 

hur det kan lösas. Vidare framhåller författaren att varje forskare präglas av sin egen syn på vad 

som utgör sanning och kunskap och att dessa åsikter styr våra tankar, övertygelser och våra 

antaganden om samhället och oss själva. Vi kommer i den text som följer redogöra för den syn vi 

menar präglar vår studie. 

  

Syftet med studien var att utveckla förståelse för vilka bedömningspunkter som ligger till grund för 

hur medarbetare värderar genuiniteten i ledningens CSR-arbete och om denna värdering inverkar på 

huruvida CSR-arbetet leder till positiva medarbetarebeteenden. Vi valde att placera fokus på vad 

fenomenen har för betydelse för respondenterna och centralt i studien var därmed hur medarbetarna 

tolkade fenomenen CSR och genuinitet. Vi menar att när fokus lades på att förstå hur berörda 

medarbetare uppfattar och beskriver dessa fenomen utgick studien från att verkligheten inte är 

objektiv utan subjektiv och består av flera socialt konstruerade verkligheter. Uppfattningen var även 

att de centrala begreppen i studien, CSR och genuinitet, kan tolkas och uppfattas olika av individer. 

Denna syn anser vi stämmer överens med vad Chilisa & Kawulich (2012) refererar till som det 

konstruktivistiska perspektivet baserat i en hermeneutisk tradition. I detta perspektiv uppges 

betoningen ligga på att förstå och beskriva den mänskliga naturen. Verkligheten framställs som 

personligt eller socialt konstruerad där vetenskapen anses subjektiv och sanningar påstås ligga inom 

den mänskliga erfarenheten. Vidare anser vi att syftesformuleringen reflekterar en hermeneutisk 

tradition eftersom fokus i den typ av studier riktas bort från vad någonting är till vad någonting 

innebär och betyder för någon (Kvale & Brinkman, 2014). 

  

Forskaren präglas även av dennes syn på kunskap (Chilisa & Kawulich, 2012). Vi anser att CSR 

samt genuinitet inte går att mäta objektivt utan endast kan tolkas. Vi menar att vi därmed i likhet 

med konstruktivismen betonar att kunskapen är subjektiv (Chilisa & Kawulich, 2012). Vidare 

menar vi att vi även präglas av hermeneutiken vad gäller synen på forskarens roll. Vi är inte 

intresserade av att förklara en företeelse utan vår roll som forskare är att försöka förstå och tolka hur 

deltagarna i studien upplevde något. Vår uppfattning är att någon absolut kunskap inte kan nås utan 

i likhet med hermeneutiken är målet att erhålla en giltig förståelse (Kvale & Brinkman, 2014). 
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Dessutom är vi medvetna om att vi som forskare präglas av våra fördomar, värderingar och 

antaganden. I likhet med hermeneutiken är vi därmed medvetna om att vår tolkning av det 

empiriska materialet präglas av vår förförståelse (Patel & Davidson, 2003). Vår förförståelse 

fördjupades ytterligare av att vi inledningsvis genomförde en litteraturinsamling i syfte att skaffa 

oss kunskap inom det område vi ämnade inrikta oss på. 

  

Vid val av metod behöver forskaren överväga vilken metod som kan svara upp på studiens syfte 

(Lantz, 2013; Rosenthal, 2016). Avsikten med tolkande forskning uppges vara att förstå människors 

upplevelser (Chilisa & Kawulich, 2012) något vi anser överensstämmer med studiens syfte. Vid 

konstruktivistiska och tolkande studier används ofta en kvalitativ ansats (Chilisa & Kawulich, 

2012). Eftersom kvalitativa undersökningar lägger tonvikten på hur individer uppfattar och tolkar 

sin sociala verklighet (Bryman & Bell, 2013) samt analyserar relationen mellan människor och inte 

mellan variabler (Trost, 2010) menar vi att denna typ av ansats var särskilt lämplig för att uppfylla 

syftet. Vidare anser vi att kvalitativa intervjuer var passande då denna typ av intervju syftar till att 

utröna vad den enskilde menar, tänker och känner (Trost, 2010). Dessutom eftersträvar den 

kvalitativa intervjun att söka förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel och utveckla 

mening ur deras erfarenheter (Chilisa & Kawulich, 2012). 

  

Eftersom den kvalitativa intervjun valdes som metod för insamling av data anser vi att det fanns 

ytterligare anledning till en grundlig genomgång av existerande litteratur. Det krävs att forskaren 

har kunskap inom det ämne vilket ska studeras då kvaliteten hos de data som produceras i en 

kvalitativ intervju beror på kvaliteten hos intervjuarens färdighet och ämneskunskaper (Kvale & 

Brinkman, 2014). Dessutom anser vi att kunskap om ämnet för intervjun var centralt för att kunna 

följa upp respondenternas svar med relevanta följdfrågor (Kvale & Brinkman, 2014). Därtill menar 

vi att det krävdes en litteraturgenomgång för att fastställa huruvida det fanns ett behov av kunskap 

kring det problemområde vi intresserade oss för samt om studien kunde bidra till att utveckla 

kunskapen inom området (Patel & Davidson, 2003).  

  

Tidigare forskning användes således för att identifiera problemområdet. Studien inleddes 

följaktligen inte helt förutsättningslöst vilket hade varit fallet vid en ren induktiv ansats (Patel & 

Davidson, 2003). Vi använde oss därmed inledningsvis av en deduktiv ansats då vi valde att utgå 

från existerande teori. Kvalitativ forskning karakteriseras vanligen av en induktiv ansats där 

forskaren snarare låter den empiriska världen avgöra vilka frågor som är värda att söka svar på 

(Kvale & Brinkman, 2014). Vi uppfattar dock att en deduktiv ansats likväl kan vara relevant vid en 

kvalitativ studie och att det inte finns någon anledning till att kvalitativ forskning inte kan användas 
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till att pröva teorier som specificerats innan datainsamlingen inletts (Bryman & Bell, 2013). 

Kvalitativa data kan och bör ha en viktig roll även vid prövning av teori (Silverman, 1993, refererad 

i Bryman & Bell, 2013). 

  

Det finns dock induktiva inslag i studien eftersom vi trots utgångspunkten i befintlig teori i analysen 

ämnade ha ett öppet förhållningssätt gentemot primärdata som samlats in. Anledningen var att vi 

inte ville missa viktiga och oväntade teman. Vårt förfarande påminde om det som Pascale (2011, 

refererad i Kvale & Brinkman, 2014) hänvisar till som analytisk induktion. Forskare vilka använder 

sig av analytisk induktion uppges induktivt koda data för att identifiera mönster och formulera 

potentiella förklaringar till dessa mönster i syfte att utveckla begrepp, idéer och teorier. 

  

2.2 Tillvägagångssätt 

Figur 1 är en modell som illustrerar vårt tillvägagångssätt och våra metodval för att ge en överblick 

av hur de olika delarna länkar samman med varandra. Studien har genomgående präglats av 

kriterier kopplade till trovärdighet och kvalitet (2.4) och av den anledningen har vi placerat denna 

del som ett ramverk runt övriga delar. Studien inleddes med en litteraturinsamling (2.2.1) där vi 

inhämtade den teori vilken senare formade vår teoretiska referensram (3). Vid litteraturinsamlingen 

uppdagade vi ett forskningsgap gällande kvalitativa studier vilket låg till grund för vårt val av 

insamlingsmetod till empirin (2.2.2). Efter att vi beslutat att genomföra kvalitativa intervjuer 

påbörjade vi vårt urval till intervjuerna (2.2.3). När vi visste vilka respondenter som skulle delta i 

vår studie påbörjade vi arbetet med att utforma intervjufrågor (2.2.4) vilka inspirerades av den 

teoretiska referensramen (3). 

  

Nästa steg var att genomföra intervjuerna (2.2.5) där svaren sedan utgjorde grunden för vårt 

empiriavsnitt (4). Vi lät också empirin (4) påverka den teoretiska referensramens innehåll (3) då vi 

under intervjuernas gång upptäckte intressanta aspekter att tillföra till avsnittet. När alla intervjuer 

var genomförda påbörjade vi behandling av intervjudata (2.2.6). Det empiriska materialet 

transkriberades eftersom vi ansåg att det var nödvändigt för det kommande analysarbetet (2.2.7) och 

även för empiriavsnittet (4) då vi använde citat för att göra avsnittet mer trovärdigt och levande. 

  

I alla steg från utformande av intervjufrågor (2.2.4) till analysarbete (2.2.7) tog vi hänsyn till ett 

antal etiska aspekter (2.3). I analysarbetet (2.2.7) sökte vi efter teman som vi i analysen (5) sedan 

diskuterade tillsammans med tidigare forskning och således vävde vi där samman teoretisk 

referensram (3) och insamlad empiri (4). Denna analys (5) resulterade slutligen i vårt bidrag (6). I 
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detta avsnitt redogör vi i detalj för hur vi gått tillväga vid varje del under separata rubriker samt 

motiverar de val vi gjort. 

 

 
Figur 1. Tillvägagångssätt (egen konstruktion) 

2.2.1 Litteraturinsamling 

Uppsatsskrivandet inleddes med en grundlig genomgång av litteratur rörande CSR och genuinitet. 

Motivet var att undersöka vilken kunskap som redan fanns samt att identifiera ett område vilket 

erfordrade ytterligare kunskap och förståelse. Vi menar att en redogörelse av rådande kunskaper på 

området är betydelsefullt då det annars blir svårt att fastställa huruvida den kunskap som forskaren 

presenterar är ny, och följaktligen vilket kunskapsbidrag som forskningen ger (Kvale & Brinkman, 

2014). Dessutom krävs det att forskaren utvecklar en teoretisk förståelse för de fenomen som ska 

studeras om denne ska kunna etablera en bas med vilken den nya kunskapen ska integreras (Kvale 

& Brinkman, 2014). 

  

En litteraturgenomgång ska enligt Bryman och Bell (2013) “... beskriva de huvudsakliga idéer och 

den forskning som har att göra med det tema och det intresseområde man har” (s. 135). För att 

uppfylla dessa kriterier tog vi del av en mängd litteratur, mestadels i form av vetenskapliga artiklar 
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men även böcker och webbsidor. När vi sökte efter vetenskapliga artiklar gick vi via de elektroniska 

databaserna Discovery, Scopus och Retriever. Vi använde elektroniska databaser då sökmetoden 

gav oss möjlighet att nå ett stort antal artiklar i en och samma sökning. Dessutom gav det oss 

möjligheten att begränsa sökningen till bland annat specifika årtal och ämnesområde. Vidare gavs 

också alternativet att avgränsa sökningen till att endast generera kollegialt granskade artiklar vilket 

vi anser är ett viktigt kriterium. Kollegialt granskade artiklar har genomgått en långvarig process 

med feedback, granskningar och ändringar (Bryman & Bell, 2013), något vi betraktar som ett 

kvalitetsmärke. Således anser vi att en begränsning till kollegialt granskade artiklar höjer standarden 

och ökar trovärdigheten i vår litteraturgenomgång. I den mån det var möjligt försökte vi använda 

oss av ursprungliga källor, även detta för att stärka trovärdigheten. När vi hade satt oss in i den 

kunskap som fanns inom problemområdet började vi uppmärksamma vad som var relevant att lägga 

betoningen på. Vi valde ut ett antal nyckelord vi upplevde som centrala. Dessa använde vi oss av 

för att hitta litteratur som mer exakt behandlade det forskningsområde vi intresserade oss för (Patel 

& Davidson, 2003).  De nyckelord som utgjorde grunden i vårt sökande var CSR, Employee 

behaviour, Perception och Authenticity. 

  

Inom hermeneutiken försöker forskaren tolka tidigare forskares tolkningar av det som studeras 

(Bryman & Bell, 2013). I vår studie var litteraturinsamlingen en del av denna process, eftersom vi 

tog del av andra forskares arbeten i syfte att sätta oss in i och förstå hur de tolkat olika begrepp, 

exempelvis genuinitet. Vi anser att denna process och förhållningssätt sannolikt bidrog till att vi i 

slutändan utgick från mer relevanta referenser och även fördjupade den egna förståelsen inom 

området. Vi anser att det var nödvändigt att skapa oss en viss förförståelse inom ämnet för att kunna 

utforma en relevant intervjuguide. 

  

Syftet var sedan att diskutera det empiriskt insamlade materialet i förhållande till teorin. Med 

hänsyn till Kvale och Brinkmans (2014) påståenden om behovet av en teoretisk förståelse av det 

som studeras anser vi att det var viktigt att ha fått en grundlig förståelse inom området. Vi beslutade 

att utgå från kärnan (genuinitet kopplat till CSR-arbete och medarbetarbeteende) för att sedan söka 

efter faktorer som relaterade till dessa områden. Det ledde oss in på litteratur som berörde bland 

annat medarbetarreaktioner och organisatorisk identitet. Genom att försöka begripa helheten tror vi 

att en djupare förståelse erhölls vilket vi anser var viktigt innan vi påbörjade den empiriska 

undersökningen, något som även Kvale och Brinkman (2014) poängterar. Vid insamling av empiri 

valde vi att utgå från tidigare forskning och använde främst McShane och Cunninghams (2012) 

samt Lee och Yoons (2018) studier som ramverk till såväl intervjufrågor som diskussion. Med 

anledning av detta menar vi att det i vår studie finns en tydlig koppling mellan teori och empiri. 



 

9 
 

2.2.2 Val av insamlingsmetod till empirin 

När vi valde metod till vår empiriinsamling föll valet på en kvalitativ ansats. Under 

litteraturgenomgången tolkade vi att studier vilka berört CSR, medarbetarbeteenden och genuinitet 

främst var av kvantitativ art. Vår uppfattning var att vi kunde tillföra något till forskningen genom 

att undersöka sambandet mellan upplevd genuinitet och positiva medarbetarbeteenden utifrån 

medarbetarens perspektiv. Avsikten var att skapa en bättre förståelse för hur medarbetare värderar 

CSR-arbete. Fokus låg därmed på förståelse för ett fenomen från deltagarens perspektiv, inte 

forskarens, och en kvalitativ ansats var därför naturlig (Patel & Davidson, 2003). Vi ansåg att 

information och kunskap bäst erhölls genom att respondenterna fick svara på frågor med egna ord 

(Patel & Davidson, 2003). Vi ville höra hur medarbetarna resonerade och reflekterade över 

organisationens CSR-arbete. Intervjuer ansågs därför lämpligt då avsikten inte var att få fram fakta 

utan förståelse (Widerberg, 2002). 

  

Vi beslutade oss för att genomföra semistrukturerade intervjuer eftersom denna intervjuform kan ge 

intervjuaren en uppfattning om de på teoretisk grund valda avgränsningarna är relevanta för 

respondenten och belysa eventuella glapp mellan verklighet och teori (Lantz, 2013). Vidare anser vi 

att vårt syfte var så pass specifikt att vi behövde i viss mån kunna styra intervjun med en 

intervjuguide. 

2.2.3 Urval till intervjuer 

För att få en bredd i studien valde vi att kontakta medarbetare som arbetade för olika organisationer. 

Valet av organisationsstorlek baserades på den personliga uppfattningen att denna typ av 

organisationer oftare engagerar sig och aktivt arbetar med CSR, något vi anser var nödvändigt för 

studiens syfte. Urvalet baserades på bekvämlighetsurval och byggde därmed på vad vi upplevde var 

passande för vår studie samt vilka respondenter som fanns nära till hands (Patel & Davidson, 2003). 

Valet av bekvämlighetsurval menar vi var legitimt för vår studie då det rör sig om ett småskaligt 

projekt där vi är begränsade av tiden. Respondenterna bestod av fyra män och sex kvinnor i åldrarna 

29-41 år. Således är könsfördelning relativt jämn men åldersspannet smalare. 

  

Tio intervjuer genomfördes. Beslut kring urvalets storlek fastställdes med hänsyn till såväl 

omständigheter som syfte. Vi ville ha ett tillräckligt stort urval för att kunna uppfylla syftet med 

studien samtidigt som urvalets storlek behövde anpassas efter den aktuella tidsramen. Eftersom 

samtliga intervjuer spelades in och transkriberades menar vi att ett större urval hade kunnat påverka 

analysprocessen negativt. Vi baserar det på att materialet vid många intervjuer snabbt blir 

ohanterligt och det blir svårare att dels få en överblick men även att se de viktiga detaljerna som 



 

10 
 

förenar eller skiljer (Trost, 2010). Ytterligare fördel med ett fåtal intervjuer var att det gjorde det 

möjligt att spendera mer tid på analysen och därmed producera noggrannare tolkningar (Kvale & 

Brinkman, 2014). 

2.2.4 Utformande av intervjufrågor 

Ur den teoretiska referensramen fanns det två intressanta flöden vi ville följa. Det ena flödet berör 

vad som ligger till grund för medarbetares värdering av genuinitet i organisationers CSR-arbete. Det 

andra flödet är huruvida denna värdering leder till organisatorisk identifiering vilket i sin tur 

resulterar i positiva medarbetarbeteenden. Vi utformade en modell utifrån vår tolkning av den 

teoretiska referensramen och vår avsikt var att undersöka hur applicerbar denna modell var i 

verkligheten. Intervjuguiden förankrades i den teoretiska referensramen genom att vi utformade 

frågor inspirerade av fyra studier vilka vi ansåg var relevanta för att erhålla den kunskap och 

information vi sökte. De studier som vi valde att avgränsa oss till berörde organisatorisk 

identifiering (Ng et al., in press), medarbetarreaktioner (Rodrigo & Arenas, 2008), upplevd 

genuinitet (McShane & Cunningham, 2012) samt intern och extern legitimitet (Lee & Yoon, 2018). 

Vi lät därmed den teoretiska referensramen och vår förförståelse styra intervjuguidens innehåll 

(Lantz, 2013). Intervjun inleddes med en generell fråga om CSR för att sedan beröra frågor 

uppdelade i tre olika kategorier; medarbetarreaktioner, genuinitet och organisatorisk identifiering. 

  

Medarbetarbeteende definieras i studien som “... hur medarbetare svarar på specifika 

omständigheter eller situationer på arbetsplatsen” (McKinney, u.å, vår översättning). Med anledning 

av detta anser vi att det var fördelaktigt att skapa oss förståelse för hur medarbetare ställer sig till 

och reagerar gentemot olika CSR-situationer. Vid litteraturinsamlingen tog vi del av en artikel av 

Rodrigo och Arenas (2008) vilken berör CSR och medarbetarreaktioner. Författarna har med hjälp 

av kvalitativa intervjuer undersökt huruvida medarbetare bryr sig om CSR-program. Vi anser att 

författarnas frågor är både skickligt formulerade och relevanta för vår studie och valde därför att 

inkludera frågor inspirerade av dessa i vår egen intervjuguide. Genom att ställa frågor som “Hur 

tycker du att CSR-arbetet påverkar dig som medarbetare och som individ?” och “Upplever du att 

organisationens CSR-arbete är slöseri med tid?” hoppades vi kunna bilda oss en djupare förståelse 

kring medarbetares reaktioner gentemot organisationens CSR-arbete. 

  

För att undersöka upplevd genuinitet valde vi att formulera frågor utifrån de kategorier som 

McShane och Cunningham (2012) påstår påverkar den upplevda CSR-genuiniteten. Författarna 

presenterar två huvudkategorier med sammanlagt sex underliggande delkategorier som påverkar 

upplevd genuinitet. McShane och Cunningham (2012) delger dock inte vilka frågor de ställt för att 
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få de svar som leder till dessa resultat. Vi försökte själva fånga upp vad McShane och Cunninghams 

(2012) respondenter menade påverkade respektive kategori och utifrån det formulerade vi frågor till 

vår intervjuguide. Efter att första intervjun genomförts upplevde vi dock att intervjuguiden behövde 

revideras när det kom till frågorna som berörde genuinitet. Orsaken var att svaren inte var så 

uttömmande som vi hade hoppats på. Därtill upplevde vi att det fanns en risk att endast de teman vi 

i förväg bedömt som viktiga skulle komma att belysas (Widerberg, 2002). Även om vi anser att en 

fördel med frågor inspirerade av tidigare studier är att det möjliggör en djupare diskussion kring de 

teman vi anser centrala för syftet var tanken ändå att vi ville hålla möjligheten öppen att upptäcka 

nya oväntade teman. För att uppmuntra respondenten till att reflektera med egna ord och på så vis få 

mer djup i svaren omformulerades vissa av frågorna så att de fick en mer öppen karaktär. Syftet var 

att förstå hur fenomenen tolkades av medarbetarna i den aktuella kontexten. Vi anser därför att det 

var viktigt att ta fasta på vad respondenterna själva upplevde som det mest centrala eftersom det kan 

öppna upp för nya oväntade teman (Widerberg, 2002). 

  

För att säkerställa att vi fick svar på det vi bedömt som viktigt för att uppfylla syftet formulerade vi 

två olika följdfrågor. Den ena följdfrågan var “Upplever du att detta är något du reflekterar över?” 

Med hänsyn till formuleringen menar vi att vi inte tog för givet att det var något som 

respondenterna värderade. Den andra följdfrågan var “Är detta viktigt för dig?” Denna följdfråga 

menar vi var betydelsefull för att utröna hur respondenterna värderade de olika 

bedömningspunkterna som McShane och Cunningham (2012) lyft fram som centrala gällande 

bedömningen av upplevd genuinitet. De slutna följdfrågorna upplever vi även gav oss ett tydligt 

underlag att arbeta med under analysprocessen när vi sökte teman och mönster. 

  

Vidare anser vi att Lee och Yoons (2018) uppdelning i intern och extern legitimitet var användbar. 

Eftersom vi uppfattade att andra studier diskuterade liknande saker gällande bedömningen av CSR 

och genuinitet men att denna indelning var unik för författarna. Vi ville inkludera frågor som 

relaterade till dessa begrepp och upplevde författarnas indelning som praktisk och valde därför att 

formulera frågorna gällande intern och extern legitimitet. Vi formulerade en fråga gällande intern 

legitimitet och en gällande extern legitimitet. Båda frågorna hade uppbyggnaden "Skulle du säga 

att..." där vi fyllde i med vad Lee och Yoon (2018) kategoriserat som intern/extern legitimitet med 

följdfrågan "Är detta något du upplever påverkar dig och ditt beteende och i så fall hur?". Dessa 

frågeformuleringar hoppades vi skulle ge större förståelse för hur respondenten värderade 

organisationens agerande beträffande intern respektive extern legitimitet. Följdfrågorna var två av 

de tre frågor som ställdes där respondenterna själva fick fundera på om de upplevde att karaktären 

på organisationens CSR-arbete har inflytande på det egna beteendet. Den sista frågan i 
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intervjuguiden var utformad med avsikt att respondenten själv skulle få svara på vad som påverkade 

dennes värdering av genuinitet; "Vad skulle du säga påverkar din upplevelse gällande om CSR-

arbete är genuint eller ej? Följdfråga: Har du någonsin reflekterat över genuiniteten kring din 

organisations CSR-arbete och vad är i så fall din bedömning?". Denna fråga med tillhörande 

följdfråga hoppades vi kunna tillföra mycket till studien både för att få respondentens egen syn på 

sambandet, men även för att kunna ställa respondentens svar mot vår tolkning och den existerande 

litteraturen. 

  

Vi uppfattar att organisatorisk identifiering kan vara en länk mellan CSR och positiva 

medarbetarebeteende. Således anser vi att det var relevant att ställa frågor vilka gav möjlighet att 

tolka huruvida respondenten identifierade sig med organisationen eller inte. Ng et al. (in press) har i 

en studie kring medarbetares uppfattning av CSR konstaterat ett antal påståenden som de menar 

relaterar till medarbetares organisatoriska identifiering. Vi tycker dessa påståenden är såväl tydliga 

som relevanta och valde därför att skriva om dessa påståenden till frågor. En fördel med att 

formulera frågor utifrån Ng et als. (in press) påståenden är att frågorna enligt vår mening gav oss en 

djupare förståelse kring hur respondenten känner för sin organisation. Ett exempel är frågan “När 

du pratar om organisationen du arbetar för, brukar du säga ‘vi’ snarare än ‘de’?”. 

  

Två av intervjuerna genomfördes på engelska och åtta stycken på svenska. Av den anledningen 

sammanställdes intervjuguiden på såväl svenska som engelska och vi har valt att bifoga båda 

versionerna. Studierna, vilka vi hämtade inspiration till frågorna från, är samtliga publicerade på 

engelska. Vid utformningen av intervjuguiderna strävade vi efter att ha god begreppslig 

överensstämmelse, men vid behov justerades de svenska frågorna för att säkerställa begripligheten. 

  

2.2.5 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna bokades ett antal veckor i förväg och respondenterna kontaktades då av den författare 

som skulle genomföra respektive intervju. Författarna genomförde fem intervjuer vardera, det var 

därmed endast en intervjuare närvarande vid varje intervju. 

  

Sju av de tio intervjuerna genomfördes ansikte-mot-ansikte och tre intervjuer genomfördes över 

telefon på grund av att respondenterna och intervjuaren befann sig på olika geografiska platser. Att 

respondenterna själva fick välja plats för intervjun tror vi resulterade i att de kände sig mer 

avslappnade då de sannolikt valde en plats där de kände sig trygga. Vi anser att det var viktigt att de 

intervjuade kände sig avspända då det annars finns en risk att respondenten hamnar i ett slags 
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underläge, vilket i sin tur kan inverka på materialet (Trost, 2010). Ytterligare fördel anser vi vara att 

det möjliggjorde för respondenten att välja en plats där så lite störningar som möjligt skulle 

förekomma. Vi menar att den information som erhölls inte borde uppvisa några betydande 

skiljaktigheter trots att de samlats in via två skilda förfaringssätt. Vi är medvetna om att 

telefonintervjuer har debatterats med hänsyn till att intervjuaren inte kan ta del av icke-verbala 

signaler från den intervjuade, men det finns få bevis för att de uppgifter som samlas in via telefon 

skulle skilja sig från de som samlas in ansikte-mot ansikte (Rosenthal, 2016). 

  

Innan intervjun började bad intervjuaren om lov att få spela in intervjun vilket samtliga 

respondenter godkände. Intervjuerna som genomfördes ansikte-mot-ansikte spelades in med hjälp 

av en smartphone, vid telefonintervjuerna valde vi att använda oss av datorns inspelningsfunktion. 

Att spela in ger den som intervjuar frihet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun 

(Kvale & Brinkman, 2014), något vi tror kan ha bidragit till att vi exempelvis ställde mer relevanta 

följdfrågor. Vi valde att inte föra anteckningar under intervjuerna. En risk med anteckningar är att 

den som intervjuar inte lyssnar aktivt och missar att ställa följdfrågor vilka kan klargöra 

sammanhang och överbrygga inkongruenser (Lantz, 2013). Dessutom kan anteckningar upplevas 

distraherande för den som blir intervjuad (Rosenthal, 2016). En ytterligare fördel med att spela in 

var att det gav oss möjlighet att lyssna till tonfall och ordval upprepade gånger. Vi ser dock en 

nackdel med att intervjuerna spelades in då många inte vill bli inspelade och de som accepterar det 

ofta blir besvärade eller hämmade (Trost, 2010).  

  

Intervjuerna genomfördes utifrån en medhavd intervjuguide (se bilaga 1 för svenska och bilaga 2 

för engelska). Respondenterna hade inte tagit del av frågorna i förväg eftersom vi ville ha spontana 

svar. Vi är medvetna om att CSR har definierats på en rad olika sätt (Carroll, 1999; Turker, 2008) 

och att individer kan ha skilda meningar kring dess innebörd. Inledningsvis fick respondenterna 

därför ta del av den definition av CSR som vi använder oss av i studien. Anledningen var att vi ville 

att samtliga intervjuer skulle ha en gemensam begreppsram. Intervjuerna inleddes därefter med en 

generell fråga om CSR och sedan frågor i tre olika kategorier; medarbetarreaktioner, genuinitet och 

organisatorisk identifiering. Frågorna ställdes i den ordningsföljd de stod i intervjuguiden, men om 

diskussionen fördes åt ett håll där det upplevdes naturligt att gå in på en annan fråga valde vi att 

göra det. Vi hade bestämt att vi inte skulle vara helt bundna av intervjuguiden utan kunde välja att 

följa infallsvinklar vilka verkade intressanta samt ställa följdfrågor för att få respondenterna att vara 

så konkreta som möjligt (Widerberg, 2002). Trots att vi anser att det var viktigt att ge 

respondenterna utrymme och följa deras berättelse var vi ändå noggranna med att samtliga frågor i 
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intervjuguiden berördes. Eftersom studien bygger på tidigare teori anser vi att det var centralt för 

analysen att vi ställde samma frågor till alla respondenter. 

2.2.6 Behandling av intervjudata 

Även om transkriberingen var en tidskrävande process anser vi att arbetet genererade ett ovärderligt 

material och var nödvändigt för analysprocessen (Rosenthal, 2016). Anledningen är att 

intervjuutskrifter gör det enklare att få en överblick och se mönster och motsägelser (Kvale & 

Brinkman, 2014). Den som genomfört intervjun var även ansvarig för transkriberingen. Eftersom 

båda författarna var involverade i transkriberingsprocessen hade vi i förväg beslutat om 

förfaringssätt. Besluten omfattade bland annat hur vi skulle redogöra för pauser samt hur 

emotionella uttryck såsom skratt och suckar skulle markeras. Vidare valde vi att intervjuerna skulle 

återges ordagrant, däribland upprepningar, “mm”, “ehm” och liknande. 

  

Två av intervjuerna genomfördes på engelska och dessa transkriberades även på originalspråk för 

att båda författarna skulle ha möjlighet att tolka materialet utifrån samma förutsättningar. Vi menar 

att en översättning till svenska hade inneburit att den författare som transkriberade intervjun redan 

inlett tolkningen genom att tolka och översätta begrepp och ordval typiska för det engelska språket. 

Valet att skriva ut intervjuerna ordagrant motiverar vi med att det annars är svårt att göra språkliga 

jämförelser mellan intervjuerna (Kvale & Brinkman, 2014). I empirin använder vi oss av en mer 

litterär stil. Orsaken är att ordagrant återgivna uttalanden kan te sig osammanhängande och 

förvirrade och en mer flytande skriftlig form gör det lättare att förmedla meningen i respondentens 

berättelse för läsaren (Kvale & Brinkman, 2014). Alla citat presenteras även på sitt originalspråk för 

att inte förlora språkliga nyanser. 

  

Insamlad data analyserades kontinuerligt allteftersom intervjuerna genomfördes. Anledningen var 

att vi inte skulle ställas inför ett alltför omfattande analysarbete, men granskning av 

intervjuutskrifter kan även ge upphov till förbättringsförslag (Lantz, 2013). I studien tog detta sig 

uttryck i bland annat att vissa frågor omformulerades efter att vi granskat de första 

transkriberingarna. Således präglades insamling, bearbetning och analys av data av en iterativ 

process då de överlappar varandra. 

2.2.7 Utformande av analysarbetet 

Kvale och Brinkman (2014) redogör för hur analysprocessen är synlig redan under datainsamlingen. 

Författarna beskriver hur forskaren tolkar meningen i det som respondenten beskriver och sänder 

tillbaka meningen i syfte att få direkt bekräftelse av sina tolkningar. Ett analyssteg vilket även 
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visade sig under vår datainsamling. Vi använde oss av detta arbetssätt då vi ansåg att det var 

praktiskt att redan under intervjun få bekräftelse på våra tolkningar om det förekom svar vi 

uppfattade som motsägelsefulla. Det tog sig uttryck i att vi följde upp vissa frågor med “Förstår jag 

dig rätt…” och “Menar du att…” vilket gav upphov till det Trost (2010) benämner som en 

självkorrigerande intervju. Även om vi anser att det kan vara befogat att på nytt ta kontakt med 

intervjupersoner för att få eventuella oklarheter uppklarade hade vi inte för avsikt att kontakta 

respondenterna med intervjuutskrifter för validering av våra tolkningar. En anledning till detta var 

att det redan under den inledande fasen var svårt att hitta en tid för intervju med vissa av 

respondenterna varpå vi inte önskade besvära dem ytterligare. 

  

Vi valde att göra löpande analyser istället för att vänta tills allt material var insamlat. En fördel med 

att göra löpande analys är bland annat att det kan ge idéer om hur forskaren kan gå vidare (Bryman 

& Bell, 2013; Patel & Davidson, 2003). Allteftersom intervjuer genomfördes och analyserades 

noterade vi att det var vissa frågor som respondenterna inte uppfattade på det sätt vi förväntat oss 

varpå vi valde att formulera om dessa. Direkt efter intervjun skrev vi ned eventuella tankar och 

reflektioner om det var något vi ansåg var värdefullt för den kommande analysen. Dessutom 

antecknades eventuella skildringar som gavs efter att ljudinspelningen avslutas och som upplevdes 

som viktigt och intressant för intervjun. Anledningen var att denna typ av spontana framställningar 

ofta kan rymma avslöjande information och åsikter (Bryman & Bell, 2013). 

  

Avsikten med studien var att bättre förstå hur medarbetare värderar genuiniteten i ledningens CSR-

arbete och om denna värdering inverkar på deras beteende. Vi uppfattade att tidigare relevanta 

studier främst antagit en kvantitativ ansats. Ambitionen var därför att tillföra kvalitativ data och 

empiriskt utvärdera vad tidigare forskning kommit fram till. Intervjuguiden gav oss möjlighet att 

systematiskt gå igenom fråga för fråga. Vi ansåg att det arbetssättet var praktiskt när vi skulle ställa 

det empiriska materialet mot tidigare teori. Vi hade i förväg beslutat att vi inte skulle följa 

intervjuguiden slaviskt utan försöka vara lyhörda för respondenterna och deras resonemang. 

Anledningen var att vi ville vara öppna för att upptäcka nya oväntade teman vilka kunde utveckla 

forskningen ytterligare. Det innebar att vi kunde återkomma till samma tema vid olika tillfällen och 

analyserade därför även texten i sin helhet. Vi inledde därmed analysen med att läsa utskrifterna i 

sin helhet flertalet gånger för att försöka förstå helheten. Analysen fortsatte sedan med att vi läste 

svaren på varje fråga var för sig för att erhålla förståelse för dessa. Vi pendlade sedan mellan dessa 

arbetssätt och ställde de olika förståelserna i relation till varandra, ett förfarande vilket är vanligt vid 

den hermeneutiska tolkningsakten (Patel & Davidson, 2003). 
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Nästa steg var att individuellt börja koda materialet. Kodningsprocessen innebar att vi markerade 

olika kommentarer från respondenterna genom att anteckna nyckelord i marginalen på de olika 

intervjuutskrifterna. Vår analys är av kvalitativt slag och därför utformades kodningen efterhand 

och inte i förväg som vid kvantitativa studier (Bryman & Bell, 2013). För att få en bra överblick 

använde vi oss av en arbetsmatris som Trost (2010) rekommenderar. Denna matris innebär att en 

slags personlig tabell förs över vissa delar av materialet. Den går ut på att forskaren gör en rad per 

respondent, som markeras med antingen respondentens namn eller en kod vilken man tilldelat 

respondenten. Därefter görs ett antal kolumner och i varje kolumnhuvud skriver man en rubrik. 

Eftersom avsikten var att undersöka relevansen av ett i teorin påvisat samband använde vi oss av 

rubriker vilka var inspirerade av den teoretiska referensramen. Vi fyllde sedan på i rutan för 

respektive respondent med ett kort citat eller uttalanden samt de nyckelord vilka vi upplevde bäst 

sammanfattade vad respondenten sade. 

 

Initialt identifierades ett stort antal nyckelord och nästa steg blev därför att granska dessa för att se 

vilka som överlappar varandra (Rosenthal, 2016). Nästa steg blev sedan att relatera dessa nyckelord 

till teman. Efter att vi individuellt identifierade teman presenterade vi dessa för varandra och 

diskuterade vad vi upplevde verkade vara viktigt för respondenterna att förmedla. Tillsammans 

valde vi sedan ut de teman vi ansåg vara intressanta och representativa för materialet (Rosenthal, 

2016.) Vi markerade även de citat vi menade illustrerade de teman och mönster vi funnit. Dessa 

citat används i empiriavsnittet för att belysa det vi anser är de mest relevanta resultaten. 

  

2.3 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) redogör i sin rapport ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning” för fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa krav är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Råden är inte 

tänkta att ersätta forskarens egna bedömningar utan syftar snarare till att ge underlag för forskarens 

egna reflektioner och insikter i sitt ansvarstagande (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har i denna studie 

försökt att leva upp till samtliga krav. 

  

Respondenterna som kontaktades blev initialt informerade om våra namn, den institution vi 

studerade vid samt vad studiens syfte var i grova drag. Dessutom informerades de om att deras 

deltagande innebar samtycke till att bli intervjuade. Respondenterna som deltog kontaktades inte 

genom sina respektive organisationer utan kontaktades privat. Deltagarna upplystes att samtycke 

inte inhämtats från någon organisationsföreträdare utan att de själva bestämde över sitt deltagande. 
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Vi delgav även respondenterna att de kunde välja att svara på de frågor som de var bekväma med 

samt att de hade rätt att avbryta deltagandet närhelst de önskade. 

  

Vid den initiala kontakten redogjorde vi för hur vi avsåg hantera deltagarnas personuppgifter. De 

deltagande respondenterna benämns inte vid namn och inte heller lämnas uppgifter gällande den 

organisation de arbetar för. Identiteten hos respondenterna doldes redan vid transkribering. 

Eventuella citat har även bearbetats för att säkra anonymitet. Eftersom vissa frågor kan uppfattas 

känsliga, exempelvis de beträffande genuinitet, ansåg vi att konfidentialitet var direkt avgörande för 

att säkerställa deltagande. Personuppgifter används enbart för studiens ändamål, det finns inte 

någon intention att låna ut uppgifter om de enskilda individerna.   

  

2.4 Trovärdighet och kvalitet 

För att bedöma trovärdigheten i resultaten behöver läsaren känna till forskarens perspektiv och 

förförståelse (Larsson, 2005; Patel & Davidsson, 2003). Genom att vi i avsnitt 2.1 

”Vetenskapsteoretisk referensram” redovisar vilka antaganden som ligger till grund för studien 

menar vi att det klargörs under vilka villkor resultaten är giltiga. I avsnittet presenteras såväl 

ontologiska antaganden som kunskapssyn och även vilken ansats studien utgår ifrån. Vi redogör 

även för hur vi genom en litteraturgenomgång skaffade oss en förförståelse för de fenomen vi hade 

för avsikt att studera. 

  

För att öka trovärdigheten i en kvalitativ studie är det viktigt att forskaren redogör för hela 

forskningsprocessen (Lantz, 2013; Patel & Davidson, 2003; Rosenthal, 2016; Trost, 2010). Vi har 

genomgående i studien strävat efter att vara transparenta och i metodavsnittet ger vi läsaren en 

detaljerad bild över hur vi gått tillväga. Vi diskuterar bland annat val av respondenter, utformande 

av intervjuguide samt genomförande av intervjuer. Dessutom har vi i empiriavsnittet försökt att 

tydligt och transparent återge vad som framkom vid intervjuerna. I empiriavsnittet har vi även 

strävat efter en balans mellan citat från respondenterna och egna kommentarer då vi menar att det 

ökar läsarens möjlighet att bedöma tolkningarnas trovärdighet (Patel & Davidson, 2003). Vi har 

dessutom valt att bifoga intervjuguiderna för att läsaren ska kunna ta ställning till frågorna och dess 

relevans. 

 

Det bör råda harmoni mellan antaganden om forskning och det studerade fenomenets natur, 

datainsamling och analysteknik (Larsson, 2005). Dessutom är det viktigt att forskaren knyter an till 

tidigare teori (Larsson, 2005). Vi eftersträvar att i studien ha en röd tråd mellan studiens syfte, 
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datainsamlingsteknik samt analysarbete. Det tar sig uttryck i att antaganden reflekteras i syftet och 

syftet styr i sin tur såväl datainsamlingsteknik som analysarbete. I vår mening finns det en tydlig 

anknytning till teori eftersom vi har byggt vidare på tidigare studier vilka undersökt samma 

fenomen. Intervjuguiden inspirerades av tidigare forskning och analysen har utformats så att vi 

kontinuerligt kopplar tillbaka till den litteratur vi diskuterar i såväl problemformuleringen som i den 

teoretiska referensramen. 

  

Syftet med kvalitativa studier är att gestalta något och ”thick descriptions” blir avgörande eftersom 

analysen annars riskerar att förlora innebörd (Larsson, 2005). Vi försöker genomgående ge fylliga 

beskrivningar då vi anser att det är nödvändigt, speciellt i analysen för att styrka och legitimera de 

slutsatser som dras (Larsson, 2005; Rosenthal, 2016). Trots att vi strävar efter att producera rika 

beskrivningar försöker vi samtidigt reducera komplexiteten och skapa överskådlighet för att öka 

kvaliteten i studien (Larsson, 2005). Det tar sig bland annat uttryck i att vi i försöker producera en 

tydlig struktur i såväl empiri som analys genom att främst belysa huvudsakerna och inte ge bisaker 

alltför stort utrymme. 

  

Om en studie ska upplevas hålla god kvalitet är det även viktigt att läsaren uppfattar att analysens 

resultat inte uppvisar några avgörande svagheter (Lantz, 2013; Larsson, 2005). Vi eftersträvar att ha 

väl underbyggda argument samt lyfta fram olika röster för att öka trovärdigheten i studien. 

Huruvida studiens argumentering är stark menar vi är svårt att avgöra själva. Det faktum att studien 

under skrivandets gång kontinuerligt granskats av handledare samt studiekamrater innebär att 

argumenteringen fortlöpande utsatts för prövning. Vi hade därmed möjlighet att rådgöra med dem 

huruvida vi lyckats förmedla våra resultat på ett övertygande sätt och göra eventuella justeringar. 

 

Eftersom ett viktigt kvalitetskriterium är att data speglar källan (Lantz, 2013) menar vi att valet att 

spela in samtliga intervjuer ökar tillförlitligheten i studien. Inspelningarna gav oss möjlighet att 

lyssna igenom materialet flera gånger för att kontrollera att vi uppfattat respondenternas uttalanden 

korrekt (Lantz, 2013; Patel & Davidsson, 2003.) Vi anser även att vi ökat tillförlitligheten i studien 

genom att samma principer för transkribering används. 

  

För att läsaren ska kunna bedöma huruvida studiens slutsatser och tolkningar är rimliga strävar vi 

efter att vara transparenta gällande hur vi kommit fram till teman, kategorier och mönster. 

Analysarbetet utformades så att vi individuellt sökte efter nyckelord och teman för att sedan jämföra 

dessa, något vi menar också ökar kvaliteten och trovärdigheten i studien (Rosenthal, 2016). Vi 

väljer dessutom att inkludera citat i empirin från de olika intervjuerna. Vi anser att dessa citat är 
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särskilt viktiga eftersom de visar läsarna hur vi har tolkat den data som ligger till grund för vår 

analys och vårt bidrag (Rosenthal, 2016). Det är dock viktigt att skydda samt visa de individer som 

deltar i studien omsorg (Larsson, 2005; Widerberg, 2002) och etiska övervägande är en viktig del 

(Lantz, 2013; Trost, 2010). Vi har i denna studie valt att följa Vetenskapsrådets (2002) 

rekommendationer gällande forskningsetiska principer.  

 

Ytterligare tecken på kvalitet är att det förekommer så få motsägelser som möjligt mellan helhet och 

delar (Larsson, 2005). Vid analysen läste vi intervjuutskrifterna först som helhet och sedan olika 

delar för sig. Vi pendlade mellan dessa tekniker för att försöka förstå de olika delarna samt helheten 

i relation till varandra (Patel & Davidson, 2003). Även om vi strävar efter att minimera antalet 

motsägelser är vi likväl sanningsenliga materialet och bortser inte från delar bara för att de inte 

passar in i helheten. Vi anser att det inte är lämpligt att utelämna delar bara för att de inte 

överensstämmer med den teoretiska referensramen eller de teman som identifierats då sådana 

utelämningar kan medföra att läsaren ifrågasätter forskningens trovärdighet (Rosenthal, 2016). 

  

Avslutningsvis bör studien tillföra ett kunskapstillskott (Larsson, 2005). Eftersom studien bygger på 

tidigare forskning anser vi att det finns goda möjligheter till kunskapsutveckling. Studien är en C-

uppsats och vi är därmed begränsade av såväl tid som resurser. Trots dessa begränsningar upplever 

vi att vi inte endast gestaltat samma sak som tidigare studier gjort utan anser att vi bidragit till en 

kunskapsutveckling och förtydligar även vad vi anser är vårt bidrag i avsnitt 6 “Bidrag”. 
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3. Teoretisk referensram 
  

3.1 CSR 

Idén om socialt ansvar är inte på något sätt ny, men har på senare tid rönt mer intresse och 

diskuteras numer inom begreppet CSR (Aguinis & Glavas, 2012). Begreppet tog avstamp på 1950-

talet, men det var först under 1970-talet som CSR tog ordentlig fart. Det kan bero på att 

Commitment for Economic Development (CED) år 1971 skrev om CSR och diskuterade bland 

annat miljömässigt ansvar, relationer med medarbetare och att organisationer bör vara med och 

bekämpa problem som fattigdom (Carroll, 2008). Carroll (2008) presenterar statistik som 

publicerats av Eilbirt och Parket (1973) som visar att den största CSR-aktiviteten i början av 1970-

talet var anställning av minoritetsgrupper följt av miljöfrågor och bidrag till utbildning och konst. 

Om vi förflyttar oss till år 2018 kan vi ta del av en liknande artikel som publicerats i Forbes där 

McPherson (2018) listar CSR-trender år 2018 och än idag platsar miljöfrågor och mångfald in på 

listan. Dock har det tillkommit nya frågor på listan som berör integritetsskydd och sexuella 

trakasserier, men i vår mening verkar det inte ha skett några banbrytande förändringar gällande 

CSR-aktiviteter. 

  

Carroll (1991) delar in CSR i fyra byggstenar; ekonomiskt ansvar, lagligt ansvar, etiskt ansvar och 

filantropiskt ansvar. Författaren har valt att illustrera de fyra olika nivåerna av ansvarstagande med 

hjälp av en modell i form av en pyramid ”The pyramid of social responsibility”. Ekonomiskt ansvar 

utgör grunden i pyramiden. Nästkommande nivåer är lagligt ansvar och etiskt ansvar. Filantropiskt 

ansvar som placerats överst är den högsta nivån av ansvarstagande.  

 

Trots att det finns många definitioner av CSR (Turker, 2008) anser vi att Carrolls (1991) pyramid 

avspeglas i flertalet av de definitioner av CSR som vi kommit i kontakt med. Exempelvis framhåller 

även McWilliams och Siegel (2001) att CSR sträcker sig utöver vad organisationer är skyldiga till 

enligt lag. Efter att ha granskat en del av den litteratur som finns inom CSR har vi i denna studie 

valt att använda Rupp et als. (2018) definition som säger att CSR är “en organisations handlingar 

som främjar allmänhetens intresse, utöver vad som ligger i organisationens och dess investerares 

direkta intresse samt utöver vad organisationen är skyldig till enligt lag” (s. 560, vår översättning). 

Denna definition anser vi vara en god sammanfattning av såväl Carrolls (1991) pyramid som 

mycket av den övriga CSR-litteraturen vi tagit del av. 
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3.1.1 CSR ur ett medarbetarperspektiv 

Studier gällande sambandet mellan CSR och ekonomisk prestation har producerat motsägelsefulla 

resultat och forskningen har därför utvecklats till att intressera sig för mellanvariabler relaterade till 

intressenters attityder och beteenden då dessa anses vara mer benägna att förklara CSR-

prestationsförhållande (De Roeck & Maon, 2016). Sedan början av 2000-talet har antalet studier 

kring CSR ökat, dock har merparten fokuserat på kund- och aktieägarperspektiv snarare än 

medarbetarperspektivet (Lee & Yoon, 2018). Trots att medarbetarna spelar en väsentlig roll i att 

kommunicera organisationens CSR-vision när de interagerar med övriga intressenter, påstås 

organisationer främst fokusera på att kommunicera sitt hållbarhetsarbete gentemot externa 

intressentgrupper (Brunton et al., 2017). Rodrigo och Arenas (2007) framhåller att medarbetarna är 

en relevant intressentgrupp vilken alltid bör beaktas av organisationen då medarbetarna anses 

inneha samtliga av de karaktärsdrag vilka validerar deras roll som intressent, nämligen legitimitet, 

angelägenhet och makt. Författarna påstår att vissa även menar att denna intressentgrupp i dagens 

kunskapssamhälle bidrar med något till organisationen som är mer väsentligt än kapital. 

  

Studier visar att CSR-arbete kan användas till att locka till sig ny kompetens, men även påverka 

moralen, motivationen och lojaliteten hos befintliga medarbetare (Branco & Rodrigues, 2006; 

Brunton et al., 2017). Medarbetare som upplever att deras organisation är engagerad i CSR-arbete 

sägs inspireras till att arbeta hårdare, effektivare och fokusera mer på kvalitet (Bhattacharya et al., 

2008). Ett etiskt arbetsklimat påstås även kunna leda till lägre frånvaro, högre produktivitet och 

positivare inställning till arbetsuppgifter (Lee, Park & Lee, 2013). Trots att studier pekar på att 

CSR-arbete kan generera en rad gynnsamma beteenden från medarbetare (Griek, 2017; Mella & 

Gazzola, 2016; Rupp et al., 2018) har medarbetarperspektivet erhållit liten uppmärksamhet inom 

CSR-litteraturen i jämförelse med andra intressentgrupper (Zafar & Ali, 2016) 

  

Det finns ett behov av ytterligare empiriska studier med syftet att förstå mikro-CSR (Ng et al., in 

press). CSR på mikronivå syftar till att förklara hur medarbetare reagerar på CSR-aktiviteter riktade 

mot såväl dem själva som andra intressenter (De Roeck & Maon, 2018). En viktig del av mikro-

CSR är att förstå medarbetarnas uppfattning av CSR, detta då upplevd CSR reflekterar hur 

medarbetare ser på summan av alla de CSR-aktiviteter som organisationen tagit del i (Ng et al., in 

press). Lee et al. (2013) framhåller att medarbetarnas upplevelse av CSR-aktiviteter spelar en 

central roll för såväl medarbetarnas hängivenhet för organisationen som för organisatorisk 

prestanda. Författarna uppger att individer önskar arbeta för ansvarsfulla organisationer och hävdar 

att medarbetare vilka har en positiv bild av organisationens CSR-arbete ofta även har en positiv bild 

av andra områden inom organisationen. Vidare beskrivs hur medarbetarnas upplevelse av CSR har 
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en betydande roll när det kommer till såväl ökad lojalitet för organisationen som den interna 

omsättningsgraden. Det tycks finnas ett behov av att kunna utvärdera hur medarbetare upplever och 

därefter reagerar på CSR-aktiviteter, men trots att såväl forskare som praktiker erkänner CSR som 

ett användbart verktyg då det kommer till att hantera medarbetares attityder och beteenden så är 

området underutvecklat (El Akremi, Gond, Swaen, De Roeck & Igalens, 2018).  

3.1.2 CSR och medarbetarbeteenden 

Coleman och Borman (2000) framställer tre dimensioner av medarbetarbeteende; personligt stöd, 

organisatoriskt stöd samt eget initiativ. Personligt stöd uppges handla om ett beteende vilket syftar 

till att hjälpa och motivera andra medarbetare. Organisatoriskt stöd är medarbetarens ansträngningar 

som gynnar organisationen och eget initiativ hänvisas till de initiativ medarbetaren själv tar för att 

uträtta saker. Spacey (2018) beskriver medarbetarbeteende som sättet medarbetaren uppträder och 

uppför sig på arbetsplatsen. Han redogör för vad han refererar till som en rad olika 

medarbetarbeteenden däribland motivation, engagemang, kreativitet och ärlighet. Vi har i denna 

studie valt McKinneys (u.å, vår översättning) definition ”... hur medarbetare varar på specifika 

omständigheter eller situationer på arbetsplatsen”. 

  

Liten uppmärksamhet har riktats mot medarbetarnas reaktioner på CSR-arbete (De Roeck & Maon, 

2018).  I regel beskrivs medarbetares reaktioner gentemot CSR-arbete som positiva, men likväl kan 

de vara beroende av individuella uppfattningarna hos individen (Bhattacharya et al., 2008). 

Forskning antyder att det är medarbetarnas subjektiva uppfattningar om CSR som influerar deras 

attityder och beteenden och därmed deras benägenhet att stödja sin organisation i uppnåendet av 

sociala och ekonomiska mål (De Roeck & Maon, 2018). Ng et al. (in press) påstår att CSR-arbete 

framkallar känslor hos medarbetarna. Dessa känslomässiga gensvar uppges trigga igång attityder, 

vilka i sin tur resulterar i medarbetarbeteenden. Vidare förklarar författarna att det inte är faktisk 

CSR utan upplevd CSR som fångar upp hur medarbetarna uppfattar organisationens CSR-arbete. 

Det är således upplevd CSR som formar medarbetarnas känslor, attityder och beteenden riktade mot 

organisationen. 

  

De Roeck och Maon (2018) redogör för hur medarbetare skiljer mellan interna CSR-aktiviteter 

(riktat mot medarbetarnas välbefinnande) och externa CSR-aktiviteter (riktat mot externa 

intressenters intressen). Även Rupp och Mallory (2015) diskuterar CSR-arbete i interna och externa 

termer. I det interna arbetet inräknas aktiviteter som säkerhetsåtgärder, personalutbildning och 

etiska arbetsförhållanden medan det externa arbetet berör bland annat miljöfrågor och donationer 

till välgörenhet (Rupp & Mallory, 2015). 
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Enligt De Roeck och Maon (2018) påverkas medarbetarna av hur organisationen uppfattas av 

externa intressenter, detta då beundran eller likgiltighet gentemot organisationen även har 

konsekvenser för medarbetarnas eget rykte och därmed känslan av egenvärde. Om medarbetarna 

upplever att organisationen de arbetar för är en god medborgare känner de sig i regel stolta att 

arbeta för och vara en del av den (Rodrigo & Arenas, 2008). Brammer, Millington och Rayton 

(2007) framhåller att medarbetare känner stolthet över att identifiera sig med organisationer vilka 

har ett positivt externt rykte och menar att ett positivt samband mellan externa CSR-aktiviteter och 

känslomässigt engagemang i organisationen är att förvänta. Medlemskap i välrenommerade 

organisationer påstås därför vara givande för medarbetare då de upplever en organisatorisk stolthet 

och självrespekt (De Roeck & Maon, 2018). När det kommer till de interna CSR-aktiviteterna 

hävdar De Roeck och Maon (2018) att medarbetare bedömer huruvida de upplever sig vara 

värderade som värdefulla och respekterade organisationsmedlemmar. Då medarbetare upplever sig 

behandlade med välvilja och integritet uppges detta leda till organisatoriskt förtroende och en 

upplevd skyldighet att bry sig om organisationens välfärd. 

  

När medarbetarens personliga behov uppfylls på arbetsplatsen är denne ofta mer benägen att 

identifiera sig med organisationen (Bhattacharya et al., 2008). Individen kan känna att dennes 

bidrag till samhället har mindre effekt än de bidrag som organisationen kan tillföra och således kan 

individens önskan att bidra till samhället uppfyllas genom organisationen (Rodrigo & Arenas, 

2008). Därmed sammanfaller medarbetarens identifiering med organisationen med hens uppfattning 

att organisationen är en god medborgare (Rodrigo & Arenas, 2008). Bhattacharya et al. (2008) 

redogör för hur CSR-inducerad identifikation kan leda till en rad positiva utfall. Författarna delar in 

dessa i två kategorier: interna och externa. De interna (bosatta i medarbetarens sinne) är utfall 

såsom intensifierat engagemang, högre moral och ökad hängivenhet för excellens i arbetsuppgifter. 

De primära psykologiska utfallen leder i sin tur till externa utfall (beteenden), vilka medför att 

medarbetarna bidrar med insatser och prestationer till uppnåendet av de organisatoriska målen. Den 

CSR-baserade identifikationen uppges leda till högre arbetstillfredsställelse samt en känsla av 

stolthet och välbefinnande. 

  

En utmaning som dock kan vara nödvändig för organisationer att kunna hantera om de ska erhålla 

de positiva aspekterna av CSR-arbete är intressenternas skepsis (Du, Bhattacharya & Sen, 2010). 

CSR-arbete som upplevs oäkta kan leda till en rad negativa utfall för organisationen, däribland 

misstro, dåliga intressentförhållanden samt anklagelser om “greenwashing” (Mazutis & Slawinski, 

2015). Om intressenter upplever att det finns dolda motiv bakom organisationens CSR-arbete kan 



 

24 
 

de positiva uppfattningarna kring organisationen utebli (Du et al., 2010). CSR-arbete som uppfattas 

som oäkta riskerar även minska medarbetares känslomässiga engagemang i och identifiering med 

organisationen (Lee & Yoon, 2018). Eftersom studier lyfter fram organisatorisk identifiering som 

en central länk mellan CSR och positiva medarbetarbeteenden (Bhattacharya et al., 2008; Brammer 

et al., 2007; De Roeck & Maon, 2018; Rodrigo & Arenas, 2008) torde det vara av yttersta vikt för 

organisationer att uppfattas som autentiska av såväl externa som interna intressenter.  

  

3.2 Genuinitet 

Tidigare forskning pekar på samband mellan upplevd genuinitet gällande organisationers CSR-

arbete och positiva medarbetarupplevelser (Aguinis & Glavas, in press; Donia & Tetrault Sirsly, 

2016; Lee & Yoon, 2018; McShane & Cunningham, 2012; Ng et al., in press). Genuin är ett 

begrepp som enligt Svenskt Ekonomilexikon (u.å.) definieras "äkta, oförfalskad". Lee och Yoon 

(2018) har undersökt genuinitet kopplat till CSR-arbete och ger följande definition av CSR-

genuinitet: “En medarbetares positiva upplevelse gällande att hans eller hennes organisations CSR-

aktivitet härstammar från genuint socialt intresse, som innebär en stark koppling mellan den 

omfamnade CSR-teorin och faktiska CSR-motiv.” (s. 618, vår översättning). 

  

Organisationer som arbetar med CSR kan tack vare sitt CSR-arbete gynnas på flertalet sätt, bland 

annat genom att erhålla konkurrensfördelar (Porter & Kramer, 2011), förbättra organisationens 

rykte (Gazzola, 2014) samt öka den finansiella lönsamheten (Orlitzky, Schmidt & Rynes, 2003; 

Mirvis, 2012). Även organisationers relation till såväl interna som externa intressenter uppges 

påverkas positivt (El Akremi et al., 2018). 

  

De flesta organisationer som uttalar sina visioner påstår att de värnar om konsumenter, samhälle 

och medarbetare (Bartkus & Glassman, 2008). I vissa fall inleder dock organisationer CSR-arbete 

som svar på krav eller för att blidka viktiga intressenter (Almqvist et al., 2012). Schaltegger och 

Burritt (2015) förklarar att organisationer motiveras till CSR-arbete på olika sätt och att det 

bakomliggande motivet i sin tur påverkar vilka slags CSR-aktiviteter organisationen ägnar sig åt. 

Exempelvis kan den bakomliggande orsaken till att organisationer fokuserar på hållbarhetsfrågor 

vara att förbättra ryktet, stärka varumärket, öka vinsten, minska kostnader eller framstå som en 

bättre arbetsgivare (Schaltegger & Burritt, 2015). Eftersom fördelarna med CSR tycks vara många 

och de bakomliggande motiven ibland kan vara att gynna organisationen själv menar vi att det kan 

finnas anledning för medarbetare att ifrågasätta huruvida organisationers CSR-arbete är genuint. 
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Enligt Brunton et al. (2017) har organisationer mycket att vinna på att deras CSR-arbete uppfattas 

som genuint då detta är relaterat till medarbetarnas identifiering med organisationen. Donia och 

Tetrault Sirsly (2016) framhåller att om CSR-arbetet inte uppfattas som genuint uteblir inte bara de 

positiva medarbetareffekterna, de riskerar dessutom påverkas negativt. Även McShane och 

Cunningham (2012) hävdar att negativa effekter är en risk med oäkta CSR-arbete. De menar att 

upplevd genuinitet är en avgörande faktor gällande utfallen av positiva CSR-effekter. Författarna 

hävdar att deras studie antyder att i de fall där CSR-arbetet uppfattas som genuint leder det till att 

medarbetarna känner ökad stolthet, nöjdhet, engagemang, lojalitet, känslomässig anknytning till 

organisationen samt meningsfullhet i det dagliga arbetet. 

  

Lee och Yoon (2018) har kvantitativt testat huruvida genuiniteten i CSR-arbete påverkar 

medarbetares engagemang och författarna presenterar i studien begreppen "intern och extern 

legitimitet". Intern legitimitet uppges vara när medarbetarna uppfattar att organisationens CSR-

handlingar går hand i hand med organisationens interna normer, organisationskultur och 

värderingar. Extern legitimitet beskrivs som medarbetarnas uppfattning att organisationens CSR-

handlingar är anpassade till externa/yttre sociala normer. Intern legitimitet påstås öka medarbetarnas 

anknytning och identifiering med organisationens CSR-arbete. Dock sägs medarbetare ha förståelse 

för att extern legitimitet kan vara nödvändig, men att det kan utgöra ett hot mot medarbetares 

organisatoriska intresse och känslomässiga anknytning gentemot organisationen om det inte backas 

upp av intern legitimitet (Lee & Yoon, 2018). Det förefaller således som att CSR-arbete kan leda till 

att medarbetare får en dålig bild av organisationen om de upplever att organisationens faktiska 

motiv skiljer sig från de uttalade CSR-initiativen. Här ser vi en koppling mellan Lee och Yoons 

(2018) resultat och de från McShane och Cunningham (2012) samt Donia och Tretault Sirsly (2016) 

då alla tre studierna tycks framhålla att medarbetarnas uppfattningar om genuiniteten i CSR-arbetet 

kan leda till negativa konsekvenser. 

  

Vidare indikerar resultaten från Lee och Yoons (2018) studie att organisationer bör ägna mer 

uppmärksamhet åt sina CSR-aktiviteter då medarbetare främst knyter an och identifierar sig med 

dessa genom att analysera dess genuinitet, eller ställa organisationens antydda motiv mot faktiska 

åtgärder som vidtagits för att realisera CSR-målen. Vi uppfattar att det torde vara av vikt för 

organisationer att förstå hur medarbetare gör skillnad mellan genuint och oäkta CSR-arbete, då 

denna upplevelse tycks kunna vara skillnaden mellan positiva kontra negativa 

medarbetarupplevelser. Vi hämtar stöd för vårt påstående hos McShane och Cunningham (2012) 

som menar att eftersom medarbetare har stort inflytande på organisationers relation till externa 
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intressenter är det centralt för organisationer att ha förståelse för att medarbetare granskar 

genuiniteten i organisationers CSR-arbete. 

 

3.2.1 Upplevd genuinitet 

Tidigare forskning inom CSR och genuinitet lyfter fram att genuiniteten kan bedömas genom att 

intressenter granskar om de uttalade CSR-initiativen är djupt förankrade inom organisationen 

(Beckman et al., 2009). Organisationers filantropiska arbete sägs även uppfattas som genuint om det 

drivs av bestående och centrala organisatoriska kärnvärderingar (Godfrey, 2005). I denna studie har 

vi dock hämtat mest inspiration från McShane och Cunninghams (2012) undersökning gällande hur 

medarbetare gör skillnad mellan genuint och oäkta CSR-arbete samt hur den bedömningen inverkar 

på deras uppfattning av organisationen. Enligt författarna visar deras resultat att det finns två olika 

sätt att bedöma genuinitet: 

  

1.  Hur väl den bild som framställs av organisationen i CSR-programmet stämmer överens med den 

sanna bilden av organisationen. 

2.  Hur utvecklingsbart CSR-programmet är med hänsyn till att bemöta förändrande CSR-

förväntningar. 

 

  
 

Figur 2. Vår tolkning av McShane och Cunninghams (2012) resultat (egen konstruktion) 
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3.2.2 Bedömning av organisationens framställda bild 

För att bedöma hur väl den bild som framställs av organisationen i CSR-programmet stämmer 

överens med den sanna bilden av organisationen påstås medarbetarna söka efter fem olika signaler; 

(1) resursengagemang, (2) röd tråd i CSR-arbetet, (3) känslomässigt engagemang, (4) rättvisa och 

(5) förankring (McShane & Cunningham, 2012). 

  

Resursengagemang 

McShane och Cunningham (2012) beskriver att medarbetare ser investeringar i konkreta resurser 

som ett bevis på genuint CSR-arbete. Medarbetare påstås lägga större vikt vid vad de ser 

organisationen utföra än vad den kommunicerar. Exempelvis ska den genuina upplevelsen gynnas 

av att medarbetarna ser ledningen använda sig av dubbelsidig utskrift eller förser medarbetarna med 

återanvändbara kaffekoppar istället för engångsmuggar. Vi ser liknande påståenden hos Brunton et 

al. (2018) som hävdar att medarbetarnas upplevelse påverkas av om de endast ser ledningen predika 

eller även agerar utifrån vad de sagt. Likaså tycks resultaten från en undersökning utförd av Lee och 

Yoon (2018) visa att medarbetare analyserar genuiniteten genom att ställa organisationens antydda 

motiv mot faktiska åtgärder som vidtagits för att realisera CSR-målen. 

  

Röd tråd i CSR-arbetet 

Gällande röd tråd framhåller McShane och Cunningham (2012) fyra olika punkter som påverkar 

medarbetares syn på huruvida den framställda bilden av organisationen stämmer överens med den 

sanna bilden. Dessa fyra är röd tråd mellan; uttalande och handling, interna och externa handlingar, 

finansiella och sociala mål samt om olika avdelningar strävar mot gemensamma mål. Vi tolkar detta 

som att medarbetare söker efter det som Lee och Yoon (2018) benämner intern legitimitet. 

  

Känslomässigt engagemang 

Det känslomässiga engagemanget beskrivs bland annat bedömas utifrån hur pass passionerat ledare 

agerar kring CSR-programmet och om de uppmuntrar medarbetarna till initiativ och deltagande 

(McShane & Cunningham, 2012). Även Rupp et al. (2018) framhåller vikten av att medarbetare 

engageras och påtalar att om medarbetare endast ser CSR-arbetet som ytterligare en arbetsuppgift är 

det osannolikt att det resulterar i positiva resultat. 
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Rättvisa 

Huruvida CSR-arbetet bedöms vara rättvist verkar enligt McShane och Cunningham (2012) bland 

annat bero på om hela organisationen involveras. Författarna framhåller att deras studie indikerar att 

medarbetare synar om alla oavsett position inom organisationen har möjlighet att vara delaktiga och 

framföra sin talan samt påverka CSR-arbetet. Vidare sägs medarbetare granska om CSR-arbetet 

präglas av en jämn arbetsfördelning där inte några enskilda individer bär ett större ansvar (McShane 

& Cunningham, 2012). 

  

Förankring 

Medarbetare påstås bedöma hur väl den bild som framställs av organisationen i CSR-programmet 

stämmer överens med den sanna bilden av organisationen utifrån hur väl förankrat CSR-

programmet är i såväl den egna organisationen som i lokalsamhället. McShane och Cunningham 

(2012) förklarar att förankringen granskas genom att medarbetare dels reflekterar över om sättet 

som organisationen gör affärer på genomsyras av CSR-initiativen. Men även huruvida 

organisationen agerar osjälviskt och tar hänsyn till det slags CSR-arbete som lokalsamhället 

efterfrågar istället för att ledarna väljer att stödja ett ändamål som inte upplevs vara det viktigaste 

hos allmänheten.  

  

Resultaten i en studie utförd av Skudiene och Auruskreviciene (2012) indikerar att medarbetare i 

större utsträckning motiveras av interna CSR-aktiviteter där organisationen fokuserar på 

medarbetarnas välmående jämfört med externa aktiviteter där organisationen månar om den yttre 

världens intressen såsom miljöfrågor. Vi ser liknande resultat hos både Brunton et al. (2017) och 

Davies och Crane (2010) vilka antyder att det är större chans att medarbetare knyter an till 

organisationen om de upplever att det finns en överensstämmelse mellan de egna och 

organisationens värderingar. Således upplever vi här tecken på motstridiga resultat då hänsyn till 

lokalsamhällets efterfrågan påstås leda till upplevd genuinitet (McShane & Cunningham, 2012) och 

genuinitet sägs i sin tur leda till positiva medarbetarupplevelser, däribland motivation. Samtidigt 

påtalas hänsyn till yttre världens intressen (lokalsamhällets efterfrågningar) inte ha lika stor effekt 

på motivationen som interna CSR-aktiviteter vilka utgår från medarbetarnas värderingar (Brunton et 

al., 2017; Skudiene & Auruskreviciene, 2012). 

 

3.2.3 Bedömning av utvecklingsbart CSR-arbete 

För att bedöma hur utvecklingsbart CSR-programmet är med hänsyn till att bemöta förändrade 

CSR-förväntningar analyseras till vilken grad organisationen anammar en ledarroll med hänsyn till 
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sina CSR-initiativ (McShane & Cunningham, 2012). Denna analys menar McShane och 

Cunningham (2012) sker genom att medarbetare granskar om organisationen ägnar sig åt innovativt 

CSR-arbete där de utmanar de traditionella gränserna genom att söka efter nya områden och addera 

en unik bredd i CSR-programmet. Medarbetare påstås även bedöma organisationens förmåga att 

utmana gränser inom traditionella CSR-områden som samhällsstöd, mångfald, medarbetarstöd, 

miljö och mänskliga rättigheter (McShane & Cunningham, 2012). 

  

Att medarbetare bedömer genuinitet utifrån unikt och innovativt CSR-arbete uppfattar vi vara ett 

unikt bidrag från McShane och Cunningham (2012) då vi inte kommit i kontakt med liknande 

påståenden från andra forskare. Dock framhåller Porter och Kramer (2011) att det är få ledare som 

har tillräcklig förståelse kring sociala och miljömässiga problem för att kunna tänka innovativt och 

utveckla befintliga CSR-beteenden. Vi upplever att det är ett intressant perspektiv och då teorin om 

denna sortens bedömning verkar vara begränsad tror vi att vi kan addera något till vår studie genom 

att ställa frågor som berör detta till våra respondenter. 

  

3.3 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Studier visar att organisationers CSR-arbete kan ha positiva effekter på medarbetarbeteenden. CSR-

arbete påstås kunna attrahera nya medarbetare samt påverka bland annat moralen, motivationen, 

produktiviteten, inställningen och lojaliteten hos befintliga medarbetare (Branco & Rodrigues, 

2006; Brunton et al., 2017; Lee et al., 2013). Dock har vi bildat oss uppfattningen att de positiva 

aspekterna inte erhålls enbart genom att organisationen arbetar med CSR utan att det finns andra 

faktorer som har betydelse för sambandet. 

  

Lee et al. (2013) framhåller att medarbetarnas upplevelse av CSR-aktiviteterna spelar en central roll 

för såväl medarbetarnas hängivenhet för organisationen som för organisatorisk prestanda. Forskning 

antyder att det är medarbetarnas subjektiva uppfattningar av CSR som influerar deras attityder och 

beteenden och därmed deras benägenhet att stödja sin organisation i uppnåendet av sociala och 

ekonomiska mål (De Roeck & Maon, 2018). Vidare påstår Ng et al. (in press) att det inte är faktisk 

CSR utan upplevd CSR som fångar upp hur medarbetarna uppfattar organisationens CSR-arbete 

och att det således är upplevd CSR som formar medarbetarnas känslor, attityder och beteenden 

riktade mot organisationen. 

  

Eftersom vi tolkar att studier lyfter fram organisatorisk identifiering som en central länk mellan 

CSR och positiva medarbetarbeteenden (Bhattacharya et al., 2008; Brammer et al., 2007; De Roeck 
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& Maon, 2018; Rodrigo & Arenas, 2008) samt att genuint CSR-arbete relaterar till medarbetarnas 

identifiering med organisationen (Brunton et al., 2017) torde det vara av yttersta vikt för 

organisationen att uppfattas som genuina av såväl externa som interna intressenter. Vi hämtar stöd 

för vårt påstående i tidigare forskning som pekar på samband mellan upplevd genuinitet gällande 

organisationers CSR-arbete och positiva medarbetarupplevelser (Aguinis & Glavas, in press; Donia 

& Tetrault Sirsly, 2016; Lee & Yoon, 2018; McShane & Cunningham, 2012; Ng et al., in press). 

  

Vidare påstår Lee och Yoon (2018) att medarbetare gör skillnad mellan intern och extern 

legitimitet. Författarna menar att deras resultat visar att intern legitimitet ökar medarbetarnas 

anknytning och identifiering med organisationens CSR-arbete och att extern legitimitet kan utgöra 

ett hot mot medarbetarnas organisatoriska intresse och känslomässiga anknytning gentemot 

organisationen om det inte backas upp av intern legitimitet. Vi uppfattar att även McShane och 

Cunningham (2012) har en teori kring hur medarbetare gör skillnad mellan genuint och oäkta då de 

påstår att det finns två olika sätt att bedöma genuinitet: 1) Hur väl den bild som framställs av 

organisationen i CSR-programmet stämmer överens med den sanna bilden av organisationen. 2) 

Hur utvecklingsbart CSR-programmet är med hänsyn till att bemöta förändrande CSR-

förväntningar. Författarna presenterar att dessa bedömningar sker utifrån ett antal kategorier (se 

figur 2, s. 26). Trots att vi upplever att litteraturen kring CSR-genuinitet är begränsad uppfattar vi 

påståenden som stämmer in på McShane och Cunninghams (2012) kategorier om vad som påverkar 

genuinitet hos flertalet andra forskare (Brunton et al., 2018; Lee & Yoon, 2018; Rupp et al., 2018). 

  

Sammanfattningsvis tolkar vi att tidigare forskning antyder att det finns ett samband mellan CSR-

arbete och positiva medarbetarbeteenden. Studier pekar dock på att sambandet är beroende av 

medarbetarens värdering beträffande genuiniteten i CSR-arbetet. Dessutom antyder studier att 

organisatorisk identifiering är en länk mellan denna värdering och positiva medarbetarbeteenden. 

Om CSR-arbetet upplevs som oäkta uteblir den organisatoriska identifieringen och medarbetaren 

förväntas uppvisa oförändrat eller negativt beteende. Om CSR-arbetet däremot värderas som 

genuint förväntas det leda till att medarbetaren identifierar sig med organisationen vilket resulterar i 

positivt beteende. 

  

Utifrån ovanstående resonemang delar vi in sambandet i två flöden: 

1) Vad som ligger till grund för medarbetares bedömning och värdering av genuiniteten i 

organisationers CSR-arbete. 

2) Huruvida upplevd genuinitet leder till organisatorisk identifiering vilket i sin tur resulterar i 

positiva medarbetarbeteenden. 
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Vi illustrerar vår tolkning av sambandet i figur 3. För att testa detta samband vid våra intervjuer 

ställs frågor som berör organisatorisk identifiering och medarbetarreaktioner för att komma åt 

medarbetarbeteenden. Vidare läggs fokus på frågor kring genuinitet med utgångspunkt från 

McShane och Cunninghams (2012) kategorier samt Lee och Yoons (2018) kategoriseringar av 

intern och extern legitimitet. Således används dessa författares studier som ett slags ramverk för att 

undersöka upplevd genuinitet.  

 

I kommande avsnitt presenterar vi vårt empiriska material samt vår analys av denna tillsammans 

med insamlad teori. Avsnitten följer samma struktur som figur 3 och således är både empiri-och 

analysavsnitten indelade i delavsnitt med ursprung från flöde 1 och flöde 2.    

 

 
 

Figur 3. Vår tolkning av den teoretiska referensramen (egen konstruktion) 
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4. Empiri 
  
Tabell 1 visar vilka respondenter som deltagit i vår studie. Intervjuerna med Linda, Andreas och 

Julia har genomförts över telefon och övriga intervjuer ansikte-mot-ansikte. Respondenterna har 

tilldelats fiktiva namn, vilka vi genomgående refererar till, för att skydda deras identiteter. I tabellen 

presenterar vi utöver namn även respondentens arbetsroll och bransch då det kan vara av betydelse 

för hur respondenten resonerar kring sitt arbete. Arbetsroll och bransch har vi fått tillåtelse av 

respondenterna att publicera. I tabellen har vi valt att redogöra för respondentens upplevelse av 

CSR-genuinitet då vi tror att det kan underlätta förståelsen av empirin och kommande analys. 

 

  
Tabell 1 - Sammanställning av respondenter (egen konstruktion) 

  

4.1 Värdering av genuinitet 

Organisationen bör tilldela relevanta resurser till CSR-arbetet. De respondenter som ansåg att 

CSR-arbetet var genuint påstod sig alla se hur resurser i form av engagemang och pengar allokeras 

till CSR-målen. Respondenterna förklarade att känslan av resursengagemang förstärks när de ser 

sina respektive organisationer utse ansvarspersoner till CSR-målen och sätter av en uttalad summa 

att använda till CSR-arbetet. 
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Flera av de respondenter som upplevde att CSR-arbetet var oäkta hade kritiska åsikter gällande 

resursallokeringen. Respondenterna förklarade hur deras organisationer använt mycket resurser i 

form av pengar och tid på aktiviteter som i slutändan inte resulterat i någon förändring då det 

ursprungliga arbetssättet bedömts vara bättre. 

  

”Vi hade ett jättestort projekt och det var någon konsult som kom dit och varenda anställd på hela 

företaget satt på ett seminarium eller någon workshop i tre timmar och sen blev det ingenting för vi 

tyckte inte att det funkade för oss. Då har man ju lagt miljoner på det.” 

 – (Fredrik, ingenjör) 

  

Citatet ovan illustrerar upplevelsen att ledningen beslutar om åtgärder utan att först undersöka hur 

dessa kommer att tas emot av medarbetarna. Respondenterna menade även att CSR-arbetet ibland 

upplevdes som slöseri med tid och att handlingsplanen inte alltid kändes relevant. 

Byggnadsarbetaren Andreas förklarade att hans organisation har en nollvision gällande arbetsskador 

där ledningen tagit fram flertalet säkerhetsåtgärder men han menade att dessa inte tas i beaktning av 

ledningen när det är ont om tid. Vidare berättade han att organisationen slutat ge julklappar till 

medarbetarna för att istället skänka pengar till välgörenhet och var kritiskt inställd till hur ledningen 

omfördelat resurserna. 
  

"Det känns ju inte genuint när det inte är viktigt med säkerhet när vi 

har bråttom. Och den här välgörenheten. Man kan ju tycka att bryr man sig om 

det där så hade man kunnat skänka ändå utan att snåla in på julklappar. Sånt 

påverkar väl om det känns genuint." - (Andreas, byggnadsarbetare) 
  

Vi tolkar att respondenterna ville se att organisationen allokerar relevanta resurser till CSR-målen. 

Respondenternas svar tycks även vittna om att det är något de beaktar vid värderingen av CSR-

arbetet. De som uppfattade sin organisation som genuin var positivt inställda till 

resursengagemanget medan de respondenter vilka upplevde organisationens CSR-arbete som oäkta 

ställde sig mer kritiska. 

  

Det bör finnas överensstämmelse mellan uttalanden och handling. De respondenter som 

upplevde CSR-arbetet som genuint ansåg att uttalanden följs av handling inom deras organisationer. 

Butikssäljaren Julia berättade att hon kunde se att hennes organisation följer upp uttalande med 

handling genom att ansluta sig till projekt som värnar om såväl människa som miljö. Hon betonade 



 

34 
 

att organisationen inte går med ekonomisk vinning genom detta arbete och att det gynnar hennes 

upplevelse av genuinitet. 

  

“Det blir ju väldigt genuint för mig för då vet jag att det ju inte är vi 

som tar vinsten. Då är det också lättare för mig att ta betalt./.../ Vi gör ju 

faktiskt något väldigt bra!”- (Julia, butikssäljare) 

  

Återkommande vid intervjuerna med de som upplevde CSR-arbetet som oäkta var uppfattningen att 

det saknades överensstämmelse mellan vad organisationen kommunicerar utåt och hur 

organisationerna agerar internt beträffande personalpolitik. Respondenterna menade att deras 

organisationer uppger att de värnar om medarbetarna men trots det är utbrändhet med sjukskrivning 

som följd vanligt förekommande. Således saknade dessa respondenter en röd tråd mellan uttalande 

och handling. 

  

Vår tolkning är att respondenterna verkade vilja se en röd tråd i CSR-arbetet gällande att uttalande 

följs av handling. Vi uppfattar dessutom att det kan påverka medarbetarnas värdering av genuinitet. 

De respondenter som upplevde CSR-arbetet som genuint uppfattade att det fanns en röd tråd mellan 

uttalande och handling. Respondenterna vilka saknade överensstämmelse mellan uttalande och 

handling bedömde CSR-arbetet som oäkta. Respondenter förde dessutom fram åsikter vilka vi 

menar indikerar att organisationens personalpolitik är viktig. 

  

Om organisationen inte uppfattas värna om dess medarbetare kan det påverka den upplevda 

genuiniteten negativt. Vi baserar det på att respondenterna vilka inte upplevde CSR-arbetet som 

genuint hade gemensamt att de heller inte ansåg att ledningen var genuint intresserade av 

medarbetarnas välmående. Ingenjören Daniel verkade exempelvis anse att organisationens interna 

CSR-program kring säkerhet och olycksfall inte har sitt ursprung i genuin omtanke. 

  

“Ja men sen måste ju XXX (organisationens namn) redovisa att så här många arbetstimmar har vi 

och så här få skador och kolla vad duktig vi är att ta hand om vår personal. Jag tror nog att det 

också är i affärssyfte de redovisar sådana siffror, antal timmar och skador.”      

 - (Daniel, ingenjör) 

  

Ingenjören Fredrik förklarade att deras avtal endast gäller i Sverige och att de vid projekt utomlands 

kan tvingas arbeta vad han ansåg vara extremt mycket. 
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“Det värsta var väl 27 dagar i sträck med 12 timmar i snitt. Det skulle man ju aldrig få göra i 

Sverige. Då är det liksom bara för att det ska bli klart och man ska få betalt, så det är ju alltid det 

som är fokus. Sen kan man prata mycket om andra saker men i slutändan är det det som driver.” - 

(Fredrik, ingenjör) 

  

Vi menar att ovanstående citat illustrerar hur dessa respondenter upplevde att organisationen inte 

prioriterar deras välmående. Det verkade i sin tur resultera i att respondenterna mådde dåligt eller 

reagerade negativt på CSR-arbetet. Dessutom tycktes det vara något som respondenterna beaktade 

vid värderingen av CSR-arbete eftersom samtliga som ansåg att arbetet upplevdes oäkta lyfte fram 

liknande åsikter. Bland de som värderade arbetet som genuint förekom aldrig några diskussioner 

gällande bristande personalpolitik. 

  

Samtliga avdelningar inom organisationen bör arbeta mot samma CSR-mål. Respondenterna 

som ansåg att deras organisationer är genuina i sitt CSR-arbete verkade uppfatta att olika 

avdelningar inom organisationen strävar mot samma CSR-mål, vilket de betonade var viktigt för 

dem. Ekonomen Sara berättade att hon tyckte att alla avdelningar arbetar mot samma mål men hon 

uppskattade att ledningen låter avdelningarna själva avgöra hur de vill arbeta för att nå de olika 

målen. Butikssäljaren Julia påstod också att hon kunde se en röd tråd mellan huvudkontor och 

butikers CSR-arbete och menade att det är väldigt viktigt att olika avdelningar strävar mot samma 

mål för att upprätthålla engagemanget. 
  

“Det är jätteviktigt. Skulle det bara vara vi i butik så skulle det aldrig 

hålla. Då skulle vi känna av det och känna att varför ska vi göra det här när 

ingen annan gör det.” - (Julia, butikssäljare) 
  

Bland de respondenter som inte ansåg att CSR-arbetet var genuint verkade det finnas åsikter om att 

mål inte är entydiga och att avdelningar arbetar mot olika CSR-mål. Ingenjören Fredrik beskrev att 

hans organisation har en slogan som syftar till att de ska arbeta som en enhet men att det i 

verkligheten upplevdes tvärtom och förklarade även att det ofta förekommer dispyter mellan 

avdelningarna. Lagerarbetaren Maria hade liknande åsikter och redogjorde för hur organisationens 

olika avdelningar strävar mot olika CSR-mål. 

  

”Det känns ju som att det är tre olika: kontor, lager och butik och det känns som att vi jobbar i 

väldigt olika världar.” – (Maria, lagerarbetare) 
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Utifrån respondenternas redogörelser drar vi slutledningen att de önskar se samtliga avdelningar 

inom organisationen sträva mot samma mål. Vi upplever att det kan ha betydelse för den upplevda 

CSR-genuiniteten. Det fördes även fram åsikter som vi menar tyder på att strävan mot 

gemensamma CSR-mål kan leda till medarbetarengagemang. 

  

Överensstämmelse mellan internt och externt agerande är inte avgörande för värderingen av 

genuinitet.	    Gällande hur organisationen agerar internt jämfört med externt påpekade flera av 

respondenterna att de kunde se skillnader. Ett återkommande exempel var åsikter gällande hur varor 

från leverantörer var packade. Generellt verkade respondenterna efterfråga en röd tråd mellan det 

interna och externa agerandet. Dock förekom argument som indikerar att de hade förståelse för att 

det kan ta tid att implementera CSR-program. Utifrån respondenternas redogörelser tolkar vi att 

överensstämmelse mellan internt och externt agerande inte påverkar värderingen av genuinitet. Vi 

baserar det på att såväl respondenter som värderade CSR-arbete som genuint eller oäkta ansåg att 

det saknades överensstämmelse mellan det interna och externa agerandet. 

  

Respondenterna var inte tillräckligt insatta i de finansiella målen för att bedöma CSR-

genuiniteten utifrån hur väl dessa mål överensstämmer med de sociala målen. Vissa hade dock 

åsikter kring det. Såväl respondenter vilka värderade CSR-arbete som genuint eller oäkta ansåg att 

målen inte överensstämde. Respondenter från båda grupperna lyfte även fram att de kunde se en röd 

tråd mellan målen. Således uppfattar vi här inget samband som tyder på att genuiniteten bedöms 

utifrån röd tråd mellan finansiella och sociala mål.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  

Ledare som är engagerade i CSR-arbetet är viktigt för medarbetarnas egna engagemang. 

Generellt verkade de respondenter som värderade CSR-arbetet som genuint anse att ledningen är 

engagerad i CSR. Den enda av dessa respondenter som inte upplevde att hans närmaste ledare är 

engagerade var ekonomiska rådgivaren Erik. Men han ansåg att det viktigaste kriteriet för upplevd 

genuinitet inte är att hela ledningen är engagerad i CSR-arbetet utan att de som ansvarar för 

aktiviteten brinner för ändamålet. Flera respondenter betonade att det var viktigt att ledningen var 

engagerad samt arbetade för att engagera medarbetarna. De förklarade även att deras egna 

engagemang var beroende av en engagerad ledning. 

  

“Om inte ledningen vore engagerad skulle ju inte jag vara det. Det handlar 

ju om ringar på vattnet. Ju mer engagerade de är, desto mer ser ju jag att det 

betyder för dem.” - (Linda, butikssäljare) 
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Samtliga respondenter vilka upplevde CSR-arbetet som oäkta såg inte ledningen som engagerad. 

Respondenter lyfte fram att de upplevde att ledningens engagemang främst visade sig i frågor 

gällande effektivitet, inte genuint samhällsansvar. 

  

Vi tolkar att de respondenter som arbetade för organisationer med ledare som är engagerade i CSR-

arbetet själva var engagerade, i motsats till de som arbetade för organisationer vars ledare inte 

engagerar sig i CSR. Denna tolkning grundas utifrån ovanstående redogörelse där flertalet 

respondenter påstod att det egna engagemanget var beroende av ledningens engagemang. Likaså 

uppfattar vi att respondenter med oengagerade ledare även själva hade bristande engagemang. Även 

om respondenterna ansåg att ledningen bör arbeta för att engagera medarbetarna fördes argument 

fram vilka indikerade att deltagande i CSR-arbetet bör vara frivilligt om det ska påverka 

värderingen av genuinitet positivt. 

  

Påtvingad delaktighet i CSR-arbete kan ha negativa konsekvenser för värderingen av 

genuinitet. Respondenterna som upplevde CSR-arbetet som genuint redogjorde alla detaljerat för 

de CSR-arbeten som organisationen är involverad i och gav också exempel på hur de var delaktiga i 

arbetet. De upplevde dessutom att det finns möjlighet för medarbetarna inom organisationen att 

påverka CSR-arbetet. Respondenterna vilka värderade CSR-arbetet som oäkta upplevde att de i viss 

mån var delaktiga i CSR-arbetet. Dock betonades att delaktigheten är resultat av obligatoriska 

påtvingade moment och kurser. 

  

”Ja men som jag sa tidigare de bestämmer vad alla ska göra så då får alla 

gå två till tre kurser om året om integritet, exempelvis mutor och liknande 

grejer. Jag kommer ju inte ens i kontakt med det i mitt jobb.” 

- (Fredrik, ingenjör) 

  

Respondenterna vilka värderade CSR-arbetet som oäkta lyfte även fram att arbetet upplevdes vara 

toppstyrt. Det förekom åsikter vilka tycktes indikera att de hade föredragit en mer decentraliserad 

ansvarsfördelning. 

  

“Det är toppstyrt och det gillar jag inte.” - (Andreas, byggnadsarbetare) 

  

En av respondenterna berättade även att det faktum att direktiven kom uppifrån gjorde att det inte 

skapade motivation hos honom. 
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“Det blir att man gör en massa påtvingade saker som kanske inte är relevant för oss och då blir 

man ju inte så motiverad.” – (Fredrik, ingenjör) 

  

Vår tolkning är att respondenterna tycktes göra skillnad mellan frivillig och påtvingad delaktighet 

samt att detta kan påverka värderingen av genuinitet. Respondenterna vilka upplevde att deras 

delaktighet var frivillig bedömde även CSR-arbetet som genuint. De respondenter som beskrev 

delaktigheten som påtvingad av ledningen och endast deltog i vad de ansåg var obligatoriska 

moment bedömde CSR-arbetet som oäkta. Det verkar även utifrån respondenternas svar som att 

värderingen av genuinitet kan missgynnas av centralisering och leda till negativa attityder och 

beteenden. 

  

Det är viktigt att ledningen är tydlig i sin kommunikation beträffande CSR-arbetet. Vi 

upplever att vi kan se ett samband mellan kunskap kring CSR-arbetet och respondenter som beskrev 

sig själva som delaktiga och engagerade. Respondenterna som upplevde CSR-arbetet som genuint 

redogjorde alla detaljerat för olika CSR-initiativ och vi uppfattar dessa respondenter som 

välinformerade. Ekonomen Sara beskrev hur ledningen kontinuerligt kommunicerar CSR-arbetet till 

medarbetarna genom att bland annat skicka ut veckovisa brev där de beskriver vilka CSR-arbeten 

som är aktuella och hur organisationen just nu arbetar för att möta CSR-målen. 

  
“We have a weekly newsletter that comes out and there will be updates with like status, what we 

have raised, what we are doing and then once every three months the CEO speaks to the whole 

entire company and usually initiatives will be discussed.” 

 - (Sara, ekonom) 

  
Respondenterna vilka värderade CSR-arbete som oäkta kunde inte utförligt beskriva några CSR-

initiativ. Flera av dessa respondenter påtalade att informationen beträffande CSR upplevdes som 

bristfällig. Lagerarbetaren Maria berättade att det finns påtagliga skillnader gällande hur 

information sprids inom organisationen. Medarbetarna på huvudkontoret påstods konstant kunna ta 

del av CSR-arbeten och annan information via organisationens intranät medan information på lagret 

upplevdes som bristfällig. 

  

“Hos oss kan de hänga upp en lapp på anslagstavlan och sen tänker de att ‘där borde ju alla 500 

stanna till när de går hem’, men det händer ju inte riktigt.”  

- (Maria, lagerarbetare) 
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Utifrån respondenternas svar tolkar vi att kommunikation tycks kunna inverka på den upplevda 

genuiniteten. När kommunikationen beträffande CSR är bristfällig verkar det kunna påverka 

respondenternas uppfattningar kring motiven bakom arbetet negativt. De respondenter vilka inte 

erhöll specifik information om CSR verkade drar slutsatser kring organisationens motiv utifrån 

övrig information. I vår studie verkade respondenterna som värderade CSR-arbetet som oäkta anse 

att motiven främst var ekonomiska. 

  

Om ekonomi uppfattas vara primärt inom organisationen påverkar det upplevelsen av 

genuinitet negativt. De respondenterna som värderade CSR-arbetet som oäkta verkade generellt 

uppleva att organisationens engagemang i hållbarhet inte grundade sig i genuint samhällsansvar. De 

tycktes anse att det organisationen kommunicerar utåt inte överensstämmer med vad de uppfattade 

prioriteras internt. 

  

“Internt tycker jag vi mer får reda på att vi måste spara 250 miljoner. Efficiency eller vad heter 

det? - (Maria, lagerarbetare) 

  

Jag tror väl att det är för att vara konkurrenskraftiga för att det är så mycket mer snack om sånt. 

Jag tror att om XXX (organisationens namn) fick välja själva så vill dom bara tjäna pengar.” 

 - (Daniel, ingenjör) 

  

Ovanstående citat visar att respondenterna uppfattade att det fanns bakomliggande motiv 

beträffande organisationens CSR-arbete. Vi tolkar utifrån dessa åsikter att vissa respondenter 

upplevde att organisationen prioriterar ekonomi och det verkade resultera i att de bedömde CSR-

arbetet som oäkta. Således tycks motiven bakom engagemanget vara av betydelse där 

respondenternas upplevelse av genuinitet påverkades negativt om motivet uppfattades vara av 

ekonomisk art. 

  
En jämn ansvarsfördelning av CSR-arbetet är inte avgörande för värderingen av genuinitet. 

Generellt tycktes respondenterna anse CSR-arbetet inte behöver vara jämnt fördelat inom 

organisationen. Respondenter vilka upplevde CSR-arbete vara genuint förklarade att de har 

förståelse för att vissa bär ett större ansvar och arbetar mer med CSR än andra. De framhöll att de 

jobbar för stora organisationer och ansåg att det då inte är möjligt att allt ska vara jämnt fördelat. Vi 

tolkar dock att de flesta respondenter ansåg att det inte var väsentligt att samtliga medarbetare gör 

lika mycket, men att alla åtminstone bör vara delaktiga. Det poängterades dock vid flertalet 

intervjuer att det var viktigt att de medarbetare som bär ett större ansvar även vill ha det ansvaret. 
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Butikssäljaren Julia motiverade detta med att CSR-arbetet oftast blir bättre om den som är 

intresserad av det får en ansvarsroll. 

  

“Det är helt okej att den som är intresserad tar större ansvar för då blir det ju oftast bättre för den 

som vill ha en ansvarsroll lär ju oftast ut bättre och då är det ju mer intressant för de andra. Det är 

ju helt rätt tycker jag, och då får ju den möjlighet att utvecklas också i det arbetet.  Men det är ju 

inte bra om man bara är påtvingad.” - (Julia, butikssäljare) 

  

Respondenterna vilka värderade CSR-arbetet som oäkta menade även de att ojämn arbetsfördelning 

är oundvikligt. Vår tolkning är att respondenterna inte bedömde genuiniteten i CSR-arbetet genom 

att granska om CSR-arbetet var jämnt fördelat bland medarbetarna i organisationen. Det baseras på 

att samtliga respondenter verkade anse att en ojämn arbetsfördelning är naturlig och oundviklig 

inom stora organisationer. 

  

Att organisationen agerar osjälviskt och tar hänsyn till det slags CSR-arbete som 

lokalsamhället efterfrågar är positivt men inte avgörande för den upplevda genuiniteten. 

Visual Merchandiser Emma poängterade att hon uppskattade att organisationen bedriver CSR-

arbeten trots att dessa inte efterfrågats av kunder. Hon ansåg att det faktum att organisationen gick 

emot allmänhetens efterfrågan stärkte hennes upplevelse av att organisationens CSR-arbete är 

genuint. Andra respondenter som upplevde organisationens arbete som genuint verkade anse att det 

var positivt att CSR-arbetet speglade det allmänheten anser är viktigt. Butikssäljaren Linda ansåg att 

det visade att organisationen lyssnade på såväl kunder som henne själv som privatperson. 

  

De respondenter som värderade CSR-arbetet som oäkta verkade anse att deras organisationer valt 

att bemöta samhällets förväntningar för att det ska se bra ut utåt och i syfte att upplevas politiskt 

korrekta. 

  

”Jag tror ju att alla dom här stora företagen inte skulle arbeta med hållbarhet om det inte 

efterfrågades.” – (Daniel, ingenjör) 

  

”Dom kan ju poängtera det ibland om de har byggt något att det blivit mindre utsläpp för att de har 

gjort på ett visst sätt. Men jag tror nog inte dom lägger något krut på att det ska vara så i 

verkligheten, det är bara att det ska se bra ut. Politiskt korrekt.” 

 – (Andreas, byggnadsarbetare) 
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Vår tolkning är att respondenterna uppskattade att organisationerna agerar osjälviskt vid val av 

CSR-initiativ och anpassar sig efter vad allmänheten efterfrågar. Det förekom dock motstridiga 

åsikter bland respondenterna huruvida det påverkade deras upplevelse av genuinitet. Vi uppfattar 

därmed att det inte är direkt avgörande för värderingen av genuinitet. Något vi däremot tror kan ha 

negativ inverkan på upplevd genuinitet är upplevelsen att organisationen engagerar sig i CSR på 

grund av krav från allmänheten eller i syfte att stärka varumärket. 

  

Hur väl CSR-arbetet genomsyrar sättet organisationen utövar affärer verkade påverka 

respondenternas bedömning av genuinitet. Respondenter vilka var kritiska gentemot sina 

organisationers CSR-arbete lyfte fram åsikter vilka indikerade att de inte ansåg att CSR präglade 

organisationens affärsverksamhet. Ingenjören Fredrik redogjorde för hur organisationen har regler 

kring etik men samtidigt genomför projekt i länder vilka han beskrev som mindre demokratiska. 

Han menade att korruption inte är ovanligt i dessa länder och att organisationen då enbart ser till 

inkomsten projektet genererar. De respondenter vilka uppfattade sina organisationer som genuina 

verkade däremot tycka att affärerna genomsyras av CSR-arbetet. Butikssäljaren Julia beskrev hur 

det kan ta sig uttryck. 

  

“Det är ju alltifrån när vi köper in material till butikerna också och att det går rätt till där. Det är 

otroligt brett och man märker ju verkligen det överallt att det är det tänket i allt vi gör så att säg 

och att det verkligen är våra värderingar vi lever efter.” - (Julia, butikssäljare) 

  

Utifrån respondenternas redogörelser tolkar vi att sättet organisationen gör affärer på bör 

genomsyras av CSR om en positiv upplevelse ska erhållas. Det grundar vi i att respondenter vilka 

värderade CSR-arbetet som genuint framhöll att CSR-initiativen är synliga i alla led. 

Respondenterna som ansåg att CSR-arbetet var oäkta ansåg däremot att så inte var fallet. 

  

Upplevd genuinitet kan gynnas av överensstämmelse mellan intern och extern legitimitet. Av 

de respondenter som upplevde att CSR-arbetet var genuint verkade samtliga kunna se en röd tråd i 

deras organisationers CSR-arbete och det externa arbetet stämmer överens med interna normer och 

värderingar. Således uppfattar vi att respondenterna kunde se intern legitimitet. Kommunikatören 

Anna förklarade att hela den interna organisationskulturen kretsar kring hållbarhet och att det därför 

blir naturligt att det interna och externa arbetet går hand i hand. Ekonomen Sara ansåg att det 

externa arbetet behöver backas upp av interna värderingar för att kännas genuint. 
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“I think it would be what are we saying internally, not only saying but would do that I see support 

it. So we can be sending a message out externally that we care about these causes. We can have 

leadership saying this is important, we want you all to participate but then at the end of the day if 

that doesn't flow down to the organization and the direct management aren't supportive then and 

not encouraging their teams then it really doesn't mean much. I think if you don't have alignment I 

think it's more damaging than anything because then if you're not aligned and say and do two 

different things then I don't trust what you're saying and it doesn't make me feel good about the 

program or make me want to participate.” 

 - (Sara, ekonom) 

  

Respondenterna sökte efter såväl intern som extern legitimitet. Visual Merchandiser Emma 

förklarade att hon upplevde att hennes organisation är genuin med anledning av att organisationen 

inte anpassar sig efter externa önskemål utan själva avgör vad de tycker är bäst för samhället. Vi 

tolkar att hon främst sökte efter intern legitimitet medan flera av de andra respondenterna 

accepterade att organisationen arbetar med såväl intern som extern legitimitet. Flertalet av de övriga 

respondenterna som upplevde CSR-arbetet vara genuint ansåg att CSR-initiativen bör anpassas efter 

externa normer. Butikssäljaren Linda menade exempelvis att hon tyckte att extern legitimitet är 

viktigt och syftade på att hon själv är en del av allmänheten och således en del av "de externa". 

  

Om extern legitimitet inte backas upp av intern legitimitet kan det resultera i att medarbetare 

ifrågasätter genuiniteten i CSR-arbetet. Av de respondenter som inte upplevde att CSR-arbetet 

var genuint uppfattar vi att vissa kunde se tecken på att den externa legitimiteten inte backades upp 

av intern legitimitet. Ingenjören Fredrik upplevde inte att hans organisations interna normer 

stämmer överens med vad organisationen förespråkar utåt. 

  

“Det finns ju såna där värderingar men det har inte så mycket att göra med företagets hållbarhet. 

Det tycker inte jag i alla fall” - (Fredrik, ingenjör) 

  

Samtliga respondenter tycktes vara överens om att CSR-arbetet var anpassat för att bemöta externa 

sociala normer. Vissa respondenter verkade dock tycka att organisationens CSR-arbete främst 

handlar om “image”. Ingenjören Daniel förklarade att han trodde att hans organisation arbetar med 

rättvisa arbetsförhållanden för att undvika att framställas negativt i media och att det således inte 

finns en genuin omtanke om medarbetarna. 
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“Skulle man slarva med det här så är journalister och gräver överallt. Det har ju läckt en sak från 

XXX (land) och då hamnade det direkt på nyheterna och aktien påverkades. Så därför är de ju 

väldigt noga och jag tror det är väl det är anledningen de är så noga på oss för… inte kanske i vårt 

syfte i första hand utan har vi det bra och sköter oss så blir det mindre skandaler.” 

 - (Daniel, ingenjör) 

  

Vår tolkning är att merparten av respondenterna ville se både extern och intern legitimitet, där den 

externa legitimiteten backas upp av den interna. Vi tolkar att respondenterna anser att 

organisationen bör beakta såväl externa som interna normer beträffande CSR-arbetet och att 

värderingen av genuinitet kan missgynnas om det inte finns en röd tråd mellan dem. Organisationer 

bör därmed backa upp extern legitimitet med intern legitimitet då vi uppfattar ett samband mellan 

detta och upplevd genuinitet. 

  

Unikt CSR-arbete verkar inte vara avgörande för upplevd genuinitet. Både respondenter som 

upplevde organisationens CSR-arbete som oäkta eller genuint kunde lyfta fram saker de ansåg vara 

unika för organisationen. Flera av respondenterna kunde dock inte redogöra för några unika CSR-

arbeten och bland dessa fanns såväl de som bedömde CSR-arbetet som genuint som oäkta. Vi tolkar 

att unikhet i CSR-arbetet inte tycks spela en avgörande roll i respondenternas bedömning av CSR-

genuiniteten. Det grundar vi i att vi inte kan se något samband mellan upplevelse av genuint eller 

oäkta CSR-arbete och upplevd unikhet. 
  

Innovativt CSR-arbete kan gynna medarbetares värdering av organisationens CSR-arbete. 

Av de respondenter som upplevde CSR-arbetet vara genuint menade samtliga att det var viktigt att 

organisationen är innovativ i sitt arbete vilket de även ansåg sina organisationer vara. Visual 

Merchandiser Emma berättade exempelvis att hennes organisation inte är rädda att genomföra CSR-

initiativ som den externa kunden inte var van vid. 

  

“Jag tycker det är en styrka att man kör på även om kunder har lite svårt med mentaliteten med ny 

teknik och sådär. Man kör ändå om man har tagit beslutet att det gynnar människa och miljö. Även 

om vi kanske förlorar inkomst på det för att folk går till andra butiker så kör vi.” 

 - (Emma, Visual Merchandiser) 

  

Merparten av respondenterna som upplevde CSR-arbetet som oäkta tyckte sig inte kunna se att 

deras organisation var innovativa i sitt CSR-arbete. Dock påtalade vissa av dem att de ansåg att det 

var viktigt. Lagerarbetaren Maria menade att det är viktigt att bemöta framtida förväntningar och 
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menade att hon ville arbeta för en organisation hon kunde vara stolt över. Endast ingenjören Daniel 

sa sig kunna se att hans organisation är innovativ i CSR-arbetet. Dock framhöll han vid andra 

tillfällen under intervjuns gång att han trodde att organisationen arbetar med innovativt CSR-arbete 

för att kunna marknadsföra sig. Han menade att organisationen vill gå med så mycket vinst som 

möjligt och endast ägnar sig åt CSR-arbete för att vara konkurrenskraftiga. 

  

“Jag tror väl att det är för att vara konkurrenskraftiga för att det är så mycket mer snack om sånt 

jag tror att om organisationen fick välja själva så vill de väl bara tjäna pengar så mycket som 

möjligt.” - (Daniel, ingenjör) 

  

Utvecklingsbart CSR-arbete kan inverka på medarbetarbeteenden. Ekonomen Sara förklarade 

att hennes organisation arbetar för att bemöta framtida CSR-förväntningar genom att rekrytera ung 

och kompetent arbetskraft som har förståelse för vad nästkommande generationer efterfrågar. Hon 

menade även att det var viktigt för henne att se att organisationen inte blir för bekväm i sitt CSR-

arbete då hon ansåg att det kan resultera i förlorat engagemang. Butikssäljaren Julia framhöll att 

känslan av trygghet var anledningen till varför innovativt CSR-arbete var viktigt för henne. Hon 

menade att det var en trygghet att veta att organisationen arbetar för att finnas kvar i framtiden, och 

påtalade dessutom att det gjorde arbetet roligare. 

  

“Det är ju ett sätt för mig som medarbetare att känna att vi är med i matchen och att tanken är att 

vi ska vara med och utvecklas. /.../Det är ju kul att veta att man är i ett företag som förändras hela 

tiden tycker jag, att det inte bara står still.” - (Julia, butikssäljare) 
  

Vi tolkar att organisationers arbete med att bemöta förändrade CSR-förväntningar kan ha betydelse 

för upplevd CSR-genuinitet. Anledningen till denna uppfattning är att samtliga respondenter som 

upplevde CSR-arbetet vara genuint även ansåg att arbetet var innovativt och att det var viktigt. Vår 

uppfattning grundas även på det faktum att de respondenter som upplevde CSR-arbetet som oäkta 

inte ansåg organisationen vara innovativ i arbetet alternativt att de endast var innovativa av 

ekonomiska skäl. 
  

4.2 Värderingens effekter 

Värdering av CSR-arbete som genuint kan leda till positiva medarbetarbeteenden. Samtliga 

respondenter vilka värderade sina organisationers CSR-arbete som genuint verkade uppvisa positiva 

medarbetarbeteenden. Ekonomiska rådgivaren Erik berättade att hans motivation ökade när han såg 



 

45 
 

att organisationen arbetar med hållbara CSR-strategier. Vi uppfattar att flertalet respondenter såg ett 

samband mellan CSR-arbete och positiva känslor samt beteenden. 

  

"Jag tror att de flesta inklusive jag själv känner en stolthet. Jag jobbade för ett annat företag förut 

och där jobbade vi inte med CSR på samma sätt. Så att det är klart att nu känner man ju mer 

stolthet." - (Anna, kommunikatör) 

  

"Man blir ju först stolt över det och sen blir man ju motiverad." - (Julia, butikssäljare) 

  

Vidare beskrev flera respondenter som upplevde CSR-arbetet vara genuint att de mådde bra av att 

vara med och bidra till något gott samt att CSR-arbetet resulterat i att de knutit starka band med sina 

kollegor. Respondenterna framhöll även att de motiveras av organisationens CSR-initiativ. 
  

“It really motivates me./…./ It makes me feel good inside!” - (Sara, ekonom) 

  

"Jag brinner ju mest för miljö det blir jag jättemotiverad av, sen så är det andra såklart också 

viktigt." - (Emma, Visual Merchandiser) 

  

CSR-arbete som upplevs oäkta kan leda till att medarbetarbeteenden påverkas negativt eller 

förblir oförändrade. Respondenterna som inte upplevde CSR-arbetet som genuint beskrev inte 

några positiva medarbetarbeteenden. Lagerarbetaren Maria menade att hon kunde se förändringar i 

hennes arbetsuppgifter med anledning av CSR-initiativen men att hennes beteende var oförändrat. 

Ingen av respondenterna kunde se några personliga fördelar med organisationens CSR-arbete. Vissa 

framhöll att de ibland ansåg att CSR-arbetet kan vara slöseri med tid och menade att de till viss del 

påverkas negativt av det. 

  

"Motivationen påverkas snarare negativt av allt tjat." - (Andreas, byggnadsarbetare) 

  

"Jag skulle säga att jag blir mindre effektiv personligen." - (Daniel, ingenjör) 

  

Upplevd genuinitet kan ha betydelse för organisatorisk identifiering. Respondenterna vilka 

värderade organisationens CSR-arbete som oäkta uppfattades inte identifiera sig med sina 

organisationer. Dessa respondenter talade om organisationerna som "de" istället för "vi" och 

menade att de varken tog till sig av kritik eller beröm riktat mot organisationen. Respondenterna 

vilka ansåg att organisationens CSR-arbete var genuint identifierade sig däremot med sina 
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organisationer och talade om organisationen som "vi" istället för "de". Dessa respondenter tycktes 

även vara mer intresserade av att höra andras tankar om organisationen och tog kritik och beröm 

riktat mot organisationen personligt. 
  

Vår tolkning är att CSR-arbete kan leda till positiva medarbetarbeteenden däribland engagemang, 

motivation och känsla av stolthet. Vi uppfattar dock att CSR-arbete även kan generera negativa 

medarbetarbeteenden i form av minskad motivation och effektivitet. De respondenter som upplevde 

CSR-arbetet som genuint tycktes identifiera sig med sin organisation samt uttryckte känslor som 

relaterar till positiva medarbetarbeteenden. Vidare uppfattar vi att de respondenter som inte 

upplevde CSR-arbetet som genuint inte identifierade sig med sin organisation och de uppvisade 

oförändrade eller negativa medarbetarbeteenden. 
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5. Analys 
  

Figur 4 visar resultatet av vår analys och är en illustration av samband utifrån vår studie. Vi har 

utifrån tidigare forskning uppfattat ett samband mellan CSR och positiva medarbetarbeteenden och 

skapade figur 3 (se s. 31) som illustrerar vår tolkning av den existerande litteraturen. Vi ser två 

flöden i sambandet. Det första flödet visar vad som inverkar på upplevd genuinitet och illustrerar de 

bedömningspunkter vilka medarbetarnas värdering grundar sig på. Det andra flödet visar resultatet 

av medarbetarnas uppfattning beträffande genuinitet. Upplevelsen av att organisationens CSR-

arbete är genuint leder till organisatorisk identifiering med positiva medarbetarbeteenden som 

resultat. Upplevelsen att organisationens CSR-arbete är oäkta leder istället till oförändrade eller 

negativa medarbetarbeteenden. 

  

Figur 4 skiljer sig från figur 3 gällande bedömningspunkterna i det första flödet. Beslutet grundar 

sig i att vi fann nya teman i vårt empiriska material vilket ledde till att vi ansåg att det krävdes en 

justering av vissa kategorier. De nya och justerade kategorierna är skrivna i vit färg. Gällande det 

andra flödet så anser vi att det empiriska materialet inte uppvisade några avvikelser från tidigare 

forskning och illustrationen av flödet ser således likadant ut i figur 3 och figur 4. 

 

 
 
Figur 4 - Vår tolkning av samband utifrån teori och empiri (egen konstruktion) 
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5.1 Värdering av genuinitet 

Såväl McShane och Cunningham (2012) som Brunton et al. (2018) och Lee och Yoon (2018) påstår 

att medarbetare anser det vara viktigt att CSR-uttalanden följs av relevanta åtgärder. Vi uppfattar att 

respondenterna ville se att resurser i form av tid och pengar allokeras för att uppnå de uttalade CSR-

målen och anser att våra resultat stämmer överens med tidigare forskning. McShane och 

Cunninghams (2012) studie indikerar dessutom att organisationens fördelning av resurser inverkar 

på medarbetarnas bedömning av CSR-genuinitet.  Det empiriska materialet menar vi styrker 

författarnas resultat. Respondenterna vilka värderade CSR-arbetet som genuint upplevdes positiva 

gentemot organisationens fördelning av resurser. Respondenterna som värderade arbetet som oäkta 

uppfattades mer kritiska och ifrågasatte resursallokeringen. 

  

McShane och Cunninghams (2012) studie antyder att medarbetare bedömer CSR-genuinitet genom 

att granska om det finns en röd tråd i organisationers CSR-arbete. Medarbetare uppges söka efter 

röd tråd mellan uttalande/handling, internt/externt agerande, finansiella/sociala mål samt om olika 

avdelningar strävar mot samma mål. 

  

Vi uppfattar att om respondenterna upplevde skillnader mellan uttalande och handling, särskilt 

gällande personalpolitik, kunde det få negativa konsekvenser för medarbetarnas bedömning av 

organisationen. Det tycks finnas medhåll för De Roeck och Maons (2018) forskning gällande att 

medarbetare bedömer det interna CSR-arbetet utifrån huruvida de upplever sig respekterade och 

uppskattade av organisationen. Det empiriska materialet indikerar att om avdelningar inte strävar 

mot samma CSR-mål kan även det leda till negativa påföljder. Respondenter vittnade om att när det 

saknades överensstämmelse mellan avdelningar kunde det resultera i negativa 

medarbetarbeteenden, däribland dispyter medarbetare emellan.  

  

De respondenter vilka värderade CSR-arbetet som genuint såg en röd tråd medan de som upplevde 

CSR-arbetet som oäkta inte gjorde det. Således anser vi att organisationer bör eftersträva en röd tråd 

i CSR-arbetet för att erhålla såväl upplevd genuinitet som positiva medarbetarbeteenden. Det 

empiriska materialet antyder att medarbetare främst bedömer genuinitet utifrån röd tråd mellan 

uttalande och handling, att olika avdelningar inom organisationen strävar mot samma mål samt röd 

tråd mellan interna och externa värderingar där den sista är ett bidrag till McShane och 

Cunninghams (2012) resultat. Dock skiljer sig våra resultat till viss del från McShane och 

Cunninghams (2012). Vi tolkar att respondenterna i vår studie inte bedömde genuiniteten utifrån 

röd tråd mellan finansiella och sociala mål samt internt och externt agerande. 
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Vid bedömning av CSR-arbetets genuinitet menar McShane och Cunningham (2012) att 

medarbetare granskar ledningens engagemang och passion kring CSR-arbetet. Vi tolkar att vår 

studie styrker teorin om ett samband mellan upplevd genuinitet och engagerade ledare. Vår 

uppfattning är att det inte föreligger ett direkt samband utan att det finns en variabel som inverkar 

på sambandet, nämligen delaktighet. Med delaktighet syftar vi på att medarbetaren får vara delaktig 

i såväl praktiskt CSR-arbete som informationsutbyte. 

  

Negativa upplevelser om påtvingad delaktighet är ett återkommande tema i vårt empiriska material. 

De respondenter som ansåg att CSR-arbetet var påtvingat upplevde inte arbetet som genuint och 

identifierade sig inte heller med organisationen. Vi anser att det styrker tidigare forskning där Rupp 

et al. (2018) påtalar att det är osannolikt att CSR-arbetet genererar positiva resultat om 

medarbetarna endast upplever det som ytterligare en arbetsuppgift. Respondenterna vilka var 

delaktiga av fri vilja beskrev CSR-arbetet som såväl genuint som motiverande och roligt. 

  

McShane och Cunninghams (2012) resultat antyder att medarbetare vill se en jämn arbetsfördelning 

i CSR-arbetet. Vår studie pekar dock åt ett annat håll. Vi menar att vårt empiriska material antyder 

att jämn arbetsfördelning inte är av betydelse för upplevd CSR-genuinitet men att de som tar ett 

större ansvar bör göra det av fri vilja. 
  

Dock anser vi att vår studie styrker McShane och Cunninghams (2012) resultat gällande att 

genuinitet kan bedömas utifrån hur CSR-arbetet är fördelat i organisationen. Den upplevda 

genuiniteten inverkades enligt vår studie negativt av centraliserad styrning vilket vi även kopplar till 

den tidigare diskussionen beträffande delaktighet. Respondenter vilka vittnade om centraliserad 

styrning uppfattade sig inte vara delaktiga i CSR-arbetet. Vårt empiriska material indikerar att 

decentraliserad styrning uppmuntrar medarbetare till frivilligt deltagande samt kan resultera i att 

medarbetare upplever att de kan göra skillnad i CSR-arbetet. Delaktighet kan i sin tur leda till att 

medarbetare blir insatta i CSR-arbetet och därigenom får större förståelse för motiven bakom vilket 

kan resultera i att arbetet upplevs vara genuint. 

  

Vår studie indikerar att bristfällig kommunikation kan ha negativ inverkan på den upplevda 

genuiniteten. Vi uppfattar att respondenterna ansåg att det är viktigt att information kring CSR-

arbete kommuniceras för att skapa engagemang och få effekt. Vår egen tolkning är att 

kommunicering av korrekt information är ett viktigt led i CSR-arbetet. Respondenterna vilka 

bedömde CSR-arbetet som oäkta ansåg att de inte erhöll information annat än rörande ekonomiska 
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mål. Det verkar således som att medarbetare som inte informeras tillräckligt om CSR-arbete drar 

slutsatser utifrån den övriga information de får kommunicerad till sig. Det skulle kunna härledas till 

Ng et al. (in press) studie vilken indikerar att det inte är faktisk CSR utan upplevd CSR som avgör 

medarbetarnas uppfattning om CSR-arbetet och som formar medarbetarnas reaktioner och 

beteenden. 

  

Vårt empiriska material antyder att om det är ekonomi istället för CSR-initiativ som uppfattas 

genomsyra organisationens alla led kan det få negativa konsekvenser gällande medarbetares 

värdering av CSR-genuiniteten. Detta styrker resultat från McShane och Cunninghams (2012) samt 

Brunton et al. (2009) som pekar på att medarbetare bedömer CSR-genuiniteten utifrån hur väl 

förankrat CSR-programmet är i lokalsamhället samt i den egna organisationen. Bedömningen 

uppges delvis ske genom att medarbetare granskar huruvida organisationen gör affärer som 

genomsyras av CSR-initiativ. 

  

Vidare påtalar McShane och Cunningham (2012) att bedömningen av förankring även sker genom 

att medarbetare reflekterar över om organisationen agerar osjälviskt genom att ta hänsyn till det 

slags CSR-arbete som lokalsamhället efterfrågar. Här uppfattar vi dock motstridigheter i tidigare 

forskning. Skudiene och Auruskreviciene (2012) påstår att deras studie visar att medarbetare 

motiveras mer av interna CSR-aktiviteter riktade mot medarbetarna än aktiviteter som är anpassade 

efter externa önskemål. Vår tolkning är inte att respondenterna motiverades mer av interna 

aktiviteter än externa. Respondenterna verkade uppskatta att organisationen värnar om allmänheten 

och dessutom inkluderade sig själva i denna kategori. Snarare efterfrågades en balans där 

organisationen värnar lika mycket om både de interna och externa intressenterna. Brunton et al. 

(2017) samt Davies och Crane (2010) antyder att medarbetare knyter an till organisationen i större 

utsträckning om de personliga värderingarna stämmer överens med organisationens värderingar. Vi 

uppfattar att vår studie styrker Brunton et al. (2017) samt Davies och Cranes (2010) påståenden då 

det empiriska materialet innefattar åsikter om att det är nödvändigt att de egna värderingarna 

överensstämmer med organisationens värderingar. 

  

Resultat från Lee och Yoons (2018) undersökning indikerar att medarbetare vid bedömning av 

CSR-genuinitet delar in CSR-arbetet i kategorierna intern och extern legitimitet. Författarna menar 

att deras resultat visar att det är större chans att medarbetare identifierar sig med organisationer 

vilka uppfattas falla inom kategorin intern legitimitet snarare än extern legitimitet. Vår studie pekar 

på ett samband mellan upplevd CSR-genuinitet och att extern legitimitet backas upp av intern 

legitimitet. Därmed styrker vår studie Lee och Yoons (2018) teori om att extern legitimitet som inte 
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backas upp av intern legitimitet kan utgöra ett hot mot positiva medarbetarbeteenden. Vi menar 

dock att våra resultat bitvis skiljer sig från Lee och Yoons (2018)  eftersom vårt empiriska material 

antyder att medarbetare inte motsätter sig extern legitimitet utan vill se såväl intern som extern 

legitimitet. 

  

McShane och Cunninghams (2012) studie antyder att medarbetare kan bedöma CSR-genuiniteten 

genom att granska hur utvecklingsbart CSR-arbetet är. Granskningen uppges ske genom att 

medarbetarna söker efter indikationer på att CSR-arbetet är unikt och innovativt. Respondenterna i 

vår studie efterfrågade och ansåg att innovativt CSR-arbete är ett viktigt kriterium. Vi menar att vårt 

empiriska material indikerar att innovativt CSR-arbete kan leda till positiva medarbetarbeteenden 

såsom motivation och även ge en känsla av trygghet. Vidare ser vi i vår studie ett samband mellan 

innovativt CSR-arbete och upplevd CSR-genuinitet. Däremot tolkar vi inte något samband mellan 

upplevd CSR-genuinitet och unikt CSR-arbete och således kan vi inte styrka denna del av McShane 

och Cunninghams (2012) resultat. 

 

 
Figur 5 - Flöde 1 (egen konstruktion) 

 

5.2 Värderingens effekter 

Som vi diskuterar under avsnitt 5.1 uppfattar vi att medarbetare bedömer genuiniteten i 

organisationers CSR-arbete. Frågan är då vad effekten av upplevd genuinitet blir och vilken 

betydelse bedömningen har när det kommer till att erhålla positiva medarbetarbeteenden. 

  

Brunton et al. (2017) indikerar att upplevd CSR-genuinitet kan relatera till att medarbetare 

identifierar sig med sin organisation. Ur vårt empiriska material kan vi se att respondenter som 

upplevde CSR-arbetet som genuint talade om sina organisationer som "vi" snarare än "de" och såg 

sig själva som en del av organisationen vilket vi tolkar som organisatorisk identifiering. Tidigare 

forskning har även pekat på att medarbetare vars personliga behov uppfylls på arbetsplatsen 
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(Bhattacharya et al., 2008) och som känner att de ger ett bidrag till samhället genom sina 

organisationers CSR-arbete (Rodrigo & Arenas, 2008) i större utsträckning identifierar sig med 

organisationen. Vår studie antyder att dessa komponenter relaterar till genuint CSR-arbete och 

menar att vårt empiriska material överensstämmer med tidigare studier. Således styrker vi Brunton 

et als (2017) teori att upplevd CSR-genuinitet kan resultera i organisatorisk identifiering. 

  

Enligt vår studie kan upplevelsen av oäkta CSR-arbete leda till att organisatorisk identifiering 

påverkas negativt. Du et al. (2010) menar att upplevelsen av dolda motiv bakom organisationens 

CSR-arbete kan resultera i att positiva uppfattningar kring organisationen uteblir. Därtill framhåller 

Rodrigo och Arenas (2008) att medarbetarnas uppfattning att organisationen är en god medborgare 

går hand i hand med organisatorisk identifiering. Vi tolkar utifrån tidigare forskning och vårt 

empiriska material att avsaknaden av upplevd genuinitet kan skapa en barriär mellan medarbetare 

och organisationen vilket resulterar i känslan av "jag och de". 

  

Tidigare studier indikerar ett samband mellan upplevd CSR-genuinitet och positiva 

medarbetarbeteenden (Aguinis & Glavas, in press; Donia & Tetrault Sirsly, 2016; Lee & Yoon, 

2018; McShane & Cunningham, 2012; Ng et al., in press). Vidare antyder forskning att 

organisatorisk identifiering kan vara en central länk mellan CSR och positiva medarbetarbeteenden 

(Bhattacharya et al., 2008; Brammer et al., 2007; De Roeck & Maon, 2018; Rodrigo & Arenas, 

2008). Ur vårt empiriska material kan vi se att respondenter som identifierade sig med 

organisationen uttryckte glädje och ökat engagemang över att delta och bidra i CSR-arbetet. Vidare 

beskrev dessa respondenter att de kände sig stolta över samt trygga hos sin organisation. Vår 

tolkning utifrån teori och empiri är därmed att organisatorisk identifiering tycks kunna resultera i 

positiva medarbetarbeteenden. 

  

Vidare uppfattar vi att de respondenter som inte identifierade sig med sina organisationer hade 

oförändrat beteende eller påstod att deras beteende påverkades negativt. Vi uppfattar att vårt 

empiriska material överensstämmer med tidigare forskning som antyder att när medarbetare inte 

upplever CSR-arbetet som genuint kan det få negativa konsekvenser (Donia & Tretault Sirsly, 

2016; Lee & Yoon, 2018; McShane & Cunningham, 2012). Vi tolkar således ett samband mellan 

medarbetare som inte identifierar sig med sina organisationer och oförändrade eller negativa 

medarbetarbeteenden. 
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Figur 6 - Flöde 2 (egen konstruktion) 

 

5.3 Sammanfattning av analys 

Såväl vår studie som studier av Lee och Yoon (2018) samt McShane och Cunningham, (2012) 

indikerar att medarbetare granskar genuiniteten i organisationers CSR-arbete. Vårt empiriska 

material styrker tidigare forskning (Beckman et al., 2009; Brunton et al., 2017; Lee & Yoon, 2018; 

McShane & Cunningham, 2012) genom att antyda att medarbetare i denna granskning reflekterar 

över organisationers resursengagemang, röd tråd i CSR-arbetet, förankring, utvecklingsbarhet och 

intern/extern legitimitet. Dessutom tolkar vi att vårt empiriska material indikerar att 

kommunikation, frivilligt deltagande, decentraliserat ansvar och ekonomiska motiv kan ha 

betydelse vid bedömning av CSR-genuinitet. 

  

Vår studie pekar på att upplevd CSR-genuinitet kan vara avgörande för att medarbetare ska 

identifiera sig med organisationer. Vidare anser vi att vår studie styrker att organisatorisk 

identifiering kan vara en länk mellan CSR och positiva medarbetarbeteenden (Bhattacharya et al., 

2008; Brammer et al., 2007; De Roeck & Maon, 2018; Rodrigo & Arenas, 2008). 

  

Sammanfattningsvis är vår uppfattning att det finns ett samband mellan CSR och positiva 

medarbetarbeteenden. Dock menar vi att det inte är ett direkt samband utan att CSR-arbetet först 

behöver upplevas som genuint för att sedan leda till organisatorisk identifiering vilket i sin tur kan 

resultera i positiva medarbetarbeteenden. Vi illustrerar detta samband i figur 4 (se s. 47).  
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6. Bidrag 
  

6.1 Syftet besvaras 

Studiens syfte var att utveckla förståelsen för vilka bedömningspunkter som ligger till grund för hur 

medarbetare värderar genuiniteten i ledningens CSR-arbete och om denna värdering inverkar på 

huruvida CSR-arbetet leder till positiva medarbetarebeteenden. Vi har i studien sammanställt en 

modell över sambandet mellan upplevd genuinitet och positiva medarbetarbeteenden utifrån vår 

tolkning av tidigare forskning. Vi har sedan empiriskt utvärderat modellens praktiska relevans och 

användbarhet genom att genomföra tio kvalitativa djupintervjuer med medarbetare vilka arbetar för 

organisationer som är aktiva inom CSR. Vi anser att vi uppfyllt syftet då vi med hjälp av den 

utvecklade modellen uppmärksammat vad som ligger till grund för medarbetares värdering av 

ledningens CSR-arbete beträffande genuinitet. Vi har med hjälp av modellen även belyst vad denna 

värdering har för betydelse för sambandet mellan CSR-arbete och positiva medarbetarbeteenden. 

Det empiriska materialet ledde även till upptäckten av nya bedömningspunkter vilka vi anser har 

inverkan på medarbetarna vid värderingen av organisationens CSR-arbete. Dessa 

bedömningspunkter är frivilligt deltagande, decentraliserat ansvar, kommunikation och ekonomiska 

motiv. Således anser vi att studien bidragit till en utveckling av förståelse inom området och att 

syftet kan ses som uppfyllt.  

 

 
 

 Figur 7 - Bidrag (egen konstruktion) 
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6.2 Teoretiskt bidrag 

Vår studie bidrar till litteraturen kring CSR med avseende på vilka bedömningspunkter som 

inverkar på medarbetares värdering av genuiniteten i ledningens CSR-arbete samt effekten denna 

värdering har på sambandet mellan CSR-arbete och positiva medarbetarbeteenden. Även om 

tidigare studier indikerar att medarbetare värderar genuiniteten i ledningens CSR-arbete uppfattar vi 

att forskningen kring hur de värderar det är limiterad. Av de studier som vi tagit del av är 

övervägande antal av kvantitativ art. Vår avsikt var därför att tillföra empiriskt material till 

litteraturen. Vi valde att sammanställa en modell över vad vi tolkade att tidigare studier kommit 

fram till för att sedan empiriskt utvärdera modellens relevans. Modellen består av två flöden. 

  

Det första flödet skildrar vilka bedömningspunkter som har inverkan på medarbetares värdering av 

genuiniteten i ledningens CSR-arbete. Vi anser att vårt empiriska material antyder att medarbetare 

värderar CSR-genuiniteten genom att fundera kring resursengagemang, röd tråd i CSR-arbetet, 

kommunikation, frivilligt deltagande, decentraliserat ansvar, förankring, ekonomiska motiv, 

utvecklingsbart CSR-arbete och intern/extern legitimitet. Vi menar att dessa kategorier till viss del 

stämmer överens med tidigare forskning (se Brunton et al., 2017; Lee & Yoon, 2018; McShane & 

Cunningham, 2012). Dock tolkar vi att vår studie utöver att styrka tidigare forskning även bidrar till 

den befintliga teorin genom att vår studie i större utsträckning än tidigare forskning betonar vikten 

av kommunikation, frivilligt deltagande och konsekvenser av att medarbetare upplever att CSR-

arbetet genomförs med ekonomiska motiv. 

  

Det andra flödet illustrerar huruvida medarbetares bedömning av CSR-arbete beträffande genuinitet 

inverkar på sambandet mellan CSR-arbete och positiva medarbetarbeteenden. Belyses gör även hur 

organisatorisk identifiering förväntas fungerar som en länk mellan upplevd CSR-genuinitet och 

positiva medarbetarbeteenden. Vårt empiriska material bidrar med stöd till den befintliga teori som 

indikerar ett samband mellan upplevd CSR-genuinitet och positiva medarbetarbeteenden (Aguinis 

& Glavas, in press; Donia & Tetrault Sirsly, 2016; Lee & Yoon, 2018; McShane & Cunningham, 

2012; Ng et al., in press). Vår studie styrker dessutom tidigare forskning (Lee & Yoons 2018; 

McShane & Cunninghams, 2012) som pekar på att positiva medarbetarbeteenden kan vara en effekt 

av att organisationen engagerar sig i CSR, men att det är beroende av huruvida medarbetaren 

upplever CSR-arbetet som genuint. Därtill antyder vårt empiriska material i likhet med tidigare 

studier (Bhattacharya et al., 2008; Brammer et al., 2007; De Roeck & Maon, 2018; Rodrigo & 
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Arenas, 2008) att organisatorisk identifiering är en central länk mellan upplevd CSR-genuinitet och 

positiva medarbetarbeteenden. 

 

6.3 Praktiskt bidrag 

Såväl vår studie som tidigare forskning (De Roeck et al., 2014; Mella & Gazzola, 2016; Rupp et al., 

2018) indikerar att det finns ett samband mellan CSR-arbete och positiva medarbetarbeteenden 

såsom ökad motivation, engagemang och stolthet. Det empiriska materialet i studien pekar liksom 

tidigare forskning (Aguinis & Glavas, in press; Donia & Tetrault Sirsly, 2016, Lee & Yoon, 2018; 

McShane & Cunningham, 2012; Ng et al., in press) på att dessa medarbetarbeteenden endast erhålls 

om medarbetare bedömer organisationens CSR-arbete som genuint. För att kunna förutse hur 

medarbetare sannolikt kommer att reagera på olika CSR-initiativ menar vi att det behövs en djupare 

förståelse för hur medarbetare bedömer organisationens CSR-arbete.  

 

Vår studie antyder att medarbetares upplevelse och värdering av genuinitet kan vara avgörande för 

hur ledningens olika CSR-initiativ kommer att mottas av medarbetarna. Vår studie identifierar även 

en rad olika bedömningspunkter vilka ligger till grund för medarbetares värdering av genuinitet. 

Denna insikt menar vi kan hjälpa ledare att förstå medarbetares CSR-förväntningar och således i 

förlängningen leda till utvecklandet av mer framgångsrika CSR-program. Studien lämnar ett 

praktiskt bidrag i form av en modell (se figur 7, s. 54). Modellen menar vi belyser vilka aspekter 

som ledningen behöver ta hänsyn till vid införandet av olika CSR-arbeten. Genom att beakta de 

olika bedömningspunkter som identifieras och illustreras i modellens flöde 1 kan ledningen vidta 

åtgärder för att visa medarbetare att motiven bakom och målen med CSR-arbetet är genuina. 

Modellen kan således fungera som ett stöd för ledare i arbetet med att erhålla de positiva 

medarbetarebeteenden som ett framgångsrikt CSR-arbete kan resultera i. 
 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Ur vårt empiriska material uppfattar vi att medarbetarnas värdering av genuiniteten i 

organisationens CSR-arbete delvis influeras av den interna kommunikationen samt graden av 

delaktighet. Medarbetare som upplevdes välinformerade om organisationens CSR-initiativ verkade 

värdera genuiniteten annorlunda än de respondenter som ansåg att de inte erhöll specifik 

information beträffande CSR. Vidare uppfattar vi att respondenter som var välinformerade även 

uppvisade större vilja att delta i CSR-arbetet vilket även i sin tur tycktes påverka värderingen av 

genuinitet. Vi anser att det vore intressant att bygga vidare på vår studie och ta den ett steg längre 

genom att fokusera på intern kommunikation samt dess betydelse för medarbetares vilja att delta i 
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CSR-arbetet, då vår studie indikerar att dessa komponenter ligger till grund för värderingen av 

genuinitet.  

 

Som med all forskning finns det begränsningar med studien. Vi har i studien strävat efter att lyfta 

fram olika perspektiv och valde därför att kontakta medarbetare vilka arbetade för olika 

organisationer. Könsfördelningen bland respondenter är enligt vår åsikt relativt jämnt fördelad med 

sex kvinnor och fyra män. En större variation i ålder hade dock varit önskvärt. Respondenterna i 

studien hade en ålder mellan 29-41 år, vi menar att ett bredare åldersspann bland respondenterna 

hade kunnat bidra till fler perspektiv. Vi anser därför att det skulle kunna vara intressant att 

undersöka modellens relevans i en kontext med annan åldersspridning. 

  

Respondenterna i studien var samtliga medarbetare som var anställda på lägre positioner inom 

respektive organisation. En tanke är att position inom organisationen eventuellt kan ha inverkan på 

värdering av genuiniteten i ledningens CSR-arbete. Vi menar att det finns en möjlighet att 

medarbetare på högre positioner vilka arbetar närmare beslutsprocesserna inom organisationen kan 

betrakta och värdera CSR-arbetet annorlunda. Således skulle det kunna vara intressant att applicera 

modellen på medarbetare på högre position och jämföra med det empiriska materialet i denna 

studie. 
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Bilaga 1 - Svensk intervjuguide 
  

Inledande fråga 

1.  Vad innebär CSR för dig? 
  

Frågor om medarbetarreaktioner 

1.  Känner du till några CSR-arbeten som organisationen genomfört under de senaste 2 åren? 

Kan du beskriva dessa arbeten mer i detalj? 

2.  Vet du varför organisationen valt att involverar sig i CSR-arbete? 

3.  (Beroende på svar ovanför) Vilken av dessa anledningar tycker du är viktigast för 

organisationen? 

4.  (Beroende på svar ovanför) Vilken, i din mening, är den huvudsakliga anledningen för 

organisationer att starta CSR-program? 

5.  Hur tycker du att CSR-arbetet påverkar dig som medarbetare och som individ? 

6.  Kan du berätta mer i detalj hur du upplever att du reagerar på organisationen olika CSR-

arbeten? A)Vad tycker du när organisationen genomför de olika CSR-arbetena? B) Hur 

känner du inför de olika CSR-arbetena? C) Upplever du att ditt beteende förändras på 

grund av dessa arbeten? 

7.  Känner du dig som en del av organisationens CSR-arbete? Får du några fördelar från 

dom? På vilket sätt? 

8.  Upplever du att organisationens CSR-arbete är slöseri med tid? 

9.  Finns det ett gap mellan organisationens externa CSR-program och dess interna CSR-

program? Varför känner du så? 
  

Frågor om genuinitet 

1.  Vad är dina tankar kring de åtgärder din organisation tar för att möta de uttalade CSR-

målen? Följdfrågor: 1) Är detta någonting du reflekterar över? 2) Är detta något som har 

betydelse för dig? 

  

2.  Vad är dina tankar kring den röda tråden i din organisations CSR-arbete gällande: 

·    Röd tråd mellan uttalande och handling 

·    Röd tråd mellan hur organisationen agerar internt kontra externt 

·    Röd tråd mellan de finansiella och sociala målen 

·    Röd tråd gällande att olika avdelningar strävar mot samma CSR-mål 
  

Följdfrågor: 1) Är detta någonting du reflekterar över? 2) Är den röda tråden något som har 

betydelse för dig? 
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3.     Vad är dina tankar kring ledningens engagemang och hur passionerade de är gällande 

CSR-arbete? Följdfrågor: 1) Är detta någonting du reflekterar över? 2) Är ledningens 

beteende i denna fråga något som har betydelse för dig? 

  

4.     Vad är dina tankar kring hur ledningen arbetar för att få medarbetarna engagerade och 

passionerade gällande CSR-aktiviteterna? 1) Är detta någonting du reflekterar över? 2) Är 

ledningens beteende i denna fråga något som har betydelse för dig? 

  

5.     Vad är dina tankar kring hur CSR-arbetet är fördelat i organisationen? (intervjuaren kan 

här utveckla: om det är jämnt fördelat eller om vissa personer har större ansvar och arbetar 

mer med CSR än andra). Följdfrågor: 1) Är detta någonting du reflekterar över? 2) Är 

fördelningen något som har betydelse för dig? 

  

6.     Hur tycker du att CSR-initiativen visas i sättet som organisationen gör affärer på? 

Följdfrågor: 1) Är detta någonting du reflekterar över? 2) Är det viktigt för dig att affärerna 

genomsyras av CSR-initiativen? 

  

7.     På vilket vis skulle du säga att organisationen arbetar för CSR-mål som motsvarar det 

som allmänheten efterfrågar?  Följdfrågor: 1) Är detta någonting du reflekterar över? 2) Har 

valen av CSR-mål betydelse för dig (alltså spelar det någon roll om de valda CSR-målen 

motsvarar allmänhetens efterfrågan)? 

  

8.     På vilket vis skulle du säga att organisationens CSR-arbete är innovativt samt hur 

organisationen arbetar för att bemöta framtida förändringar gällande CSR-förväntningar?  

Följdfrågor: 1) Är detta någonting du reflekterar över? 2) Är det viktigt för dig att CSR-

arbetet är innovativt och att organisationen arbetar för att bemöta framtida förändringar? 

  

9.     Vad (om något) skulle du säga är unikt med din organisations CSR-aktiviteter? 

Följdfrågor: 1) Är detta någonting du reflekterar över? 2) Har det någon betydelse för dig 

om CSR-aktiviteterna är unika eller ej? 

  

10.  Skulle du säga att din organisations CSR-handlingar går hand i hand med de interna 

normerna, organisationskulturen och värderingar som finns inom organisationen? 

Följdfrågor: 1) Utveckla (varför tycker respondenten ja/nej) 2) Är detta något som du 

upplever påverkar dig och ditt beteende och i så fall hur? 
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11.  Skulle du säga att organisationens CSR-handlingar är anpassade till externa/yttre sociala 

normer? Följdfrågor: 1) Utveckla (varför tycker respondenten ja/nej) 2) Är detta något du 

upplever påverkar dig och ditt beteende och i så fall hur? 

  

12.  Sista frågan om genuinitet: Vad skulle du säga påverkar din upplevelse gällande om 

CSR-arbete är genuint eller ej? Följdfråga: Har du någonsin reflekterat över genuiniteten 

kring din organisations CSR-arbete och vad är i så fall din bedömning? 

  

Frågor om Organisationsidentifiering 

1.     När någon kritiserar organisationen, känns det då som en personlig förolämpning? 

2.     Är du intresserad av vad andra tycker om organisationen? 

3.     När du pratar om organisationen, brukar du säga "vi" snarare än "de"? 

4.     Känner du att organisationens framgång är din framgång? 

5.     När någon berömmer organisationen, känns det då som en personlig komplimang? 
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Bilaga 2 - Engelsk intervjuguide 
  

Initial question 

1.     What does CSR mean to you? 

  

Questions about employee reactions 

1.     Do you know of any CSR action implemented by the organization in the last two years? 

Could you describe these actions in greater detail? 

2.     Do you have any idea why the organization gets involved in these programs? 

3.     (Depending on the answer above) Which of these reasons do you think is the most 

important for the organization? 

4.     (Depending on the answer above) Which would be, in your opinion, the main reason for 

an organization to start a CSR program? 

5.     How do these CSR actions affect you as a worker and as a person? 

6.     Could you tell me how do you react to these actions? A) What do you think when the 

organization does these programs? B) How do feel about it? C) Do you change your 

behaviour because of these programs? 

7.     Do you feel like a part of the CSR programs taken by the organization? Do you receive 

any kind of benefits from them? In what way? 

8.     Do you think the organization is wasting time with these programs? 

9.     Is there any gap between the organization’s external programs and its internal ones? Why 

do you feel this? 

  

Questions about authenticity 

1. What are your thoughts about the actions being made by your organization to achieve the 

spoken CSR goals? Follow up: 1) Is this something you think about?  2) Is this something that 

matters to you? 

  

2. What are your thoughts about the alignment in your organization regarding: 

·       Alignment between what’s being said and done 

·       Alignment between how the organization acts internally and externally 

·       Alignment between the financial and social goals 

·       Alignment between different departments (meaning if different departments are 

working toward the same CSR-goals) 

  

Follow up: 1) Is this something you think about? 2) Is the alignment between these things 

something that matters to you? 
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3. What are your thoughts about the management’s way of working with the CSR-activities in terms 

of acting committed and passionate? Follow up: 1) Is this something you think about? 2) Is the 

management’s behaviour regarding this of importance for you? 

  

4. What are your thoughts about the way the management work towards getting the employees 

committed and passionate about the CSR-activities? Follow up: 1) Is this something that you think 

about? 2) Is the management’s behaviour regarding this of importance for you? 

  

5. What are your thoughts about the way that the CSR-tasks are distributes across the 

organization? (If it’s even or if certain persons carry a heavier responsibility and work more with 

CSR-tasks than others). Follow up: 1) Is this something that you think about? 2) Does the 

distribution of CSR-tasks matter to you? 

  

6. In what way do you think that the CSR-initiatives are brought into the way that the organization 

is doing business? Follow up: 1) Is this something that you think about? 2) Is it important to you 

that the way that the organization is doing business is permeated by the CSR-initiatives? 

  

7. In what way would you say that the organization is working towards CSR-goals that correspond 

to what is being requested by the society? Follow up: 1) Is this something that you think about? 2) 

Are the choices of CSR-goals of importance to you (meaning if it matters to you whether the goals 

correspond to the society's requests)? 

  

8. In what way would you say that the organization’s CSR-activities are innovative and how does 

the organization work to meet future changes regarding CSR-expectations? Follow up: 1) Is this 

something that you think about? 2) Is it important to you that the CSR-activities are innovative and 

that the organization is working to be able to meet future changes? 

  

9. What (if something) would you say is unique with your organization’s CSR-activities? Follow up: 

1) Is this something that you think about? 2) Does it matter for you if the CSR-activities are unique 

or not? 

  

10. Would you say that the CSR-actions of your organization match the internal norms, 

organizational culture and values within the organization? Follow up: 1) Explain (why do you say 

yes/no) 2) Is this something that you feel affecting you and your behaviour and in that case how? 

  

11. Would you say that the organization’s CSR-actions are adapted to external social norms? 

Follow up: 1) Explain (why do you say yes/no) 2) Is this something that you feel affecting you and 

your behaviour and in that case how? 
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12. Final question regarding authenticity: What would you say affect your perception regarding 

whether the CSR-activities are authentic/genuine or not? Follow up: Have you ever reflected about 

the authenticity regarding your organization’s CSR-actions and if so, what is your verdict? 

  

Questions about Organizational identification 

1.     When someone criticizes the organization, does it feel like a personal insult? 

2.     Are you interested in what others think about the organization? 

3.     When you talk about the organization, do you usually say “we” rather than “they”? 

4.     Do you feel like the organization's success is your success? 

5.     When someone praises the organization, does it feel like a personal compliment? 

 


