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SAMMANFATTNING 
 

Titel: CSR och Organisatorisk Identifiering – En kvantitativ studie om anställdas 

uppfattning av CSR och deras organisatoriska identifiering 

 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Gustav Andersson och Jonas Ebbvik-Neuman 

 

Handledare: Agneta K. Sundström och Kristina Mickelsson 

 

Datum: 2019 – Maj 

 

 

Syfte: Syftet är att förklara sambanden mellan anställdas uppfattning av olika dimensioner 

av Corporate Social Responsibility (CSR) och deras Organisatoriska Identifiering (OID), 

samt hur antal anställda år i organisationen inverkar på sambanden. 

 

Metod: En modererad hierarkisk multipel regressionsanalys användes för att analysera 

sambanden mellan variablerna. Data samlades in via en enkät och urvalet bestod av 109 

stycken anställda inom banker i Sverige. 

 

Resultat & slutsats: Resultatet visar att det existerar ett statistiskt signifikant samband 

mellan anställdas uppfattning av intern respektive extern CSR och OID. Antal anställda 

år är dock inte en statistiskt signifikant moderator mellan dessa samband. Däremot agerar 

antal anställda år som en prediktor till OID. 

 

Examensarbetets bidrag: Uppsatsen bidrar till en ökad kunskap om hur CSR påverkar 

anställda. Tidigare forskning som visar att en positiv uppfattning om CSR leder till en ökad 

organisatorisk identifiering bekräftas. Resultaten utvecklar den tidigare forskningen om 

hur olika dimensioner av CSR påverkar OID och visar att både intern och extern CSR har 

ett positivt samband med OID. Vi klargör också att antal anställda år inte modererar 

sambanden mellan CSR och OID och utreder därmed något tidigare forskning visat 

motstridiga resultat om. Teoretiskt bidrar uppsatsen också med att visa att antal anställda 

år är en prediktor till OID. Praktiska bidrag är resultat som visar att organisationer bör 

kommunicera både intern och extern CSR till deras anställda, oavsett antal anställda år. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Resultaten i uppsatsen bekräftar delvis tidigare forskning 

men visar också på motstridiga resultat vilket talar för att det behövs ytterligare forskning 

inom området. Detta i form av att inkludera andra moderator/mediator variabler och även 

andra oberoende variabler. Framtida forskning bör också använda ett sannolikhetsurval 

där respondenterna har lika stor chans att bli valda och att inkludera andra branscher i 

populationen.  

 

Nyckelord: “Corporate social responsibility”, “CSR”, “Organisatorisk Identifiering”, 

“OID”, “anställda år”  



 

 

ABSTRACT 
 

Title: CSR and Organizational Identification - A quantitative study on employees' 

perception of CSR and their organizational identification 

 

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

 

Author: Gustav Andersson and Jonas Ebbvik-Neuman 

 

Supervisor: Agneta K. Sundström and Kristina Mickelsson 
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Aim: The aim of this thesis is to explain the relationships between employees' perception 

of different dimensions of Corporate Social Responsibility (CSR) and their 

Organizational Identification (OID), as well as how employees job tenure affects the 

relationships. 

 

Method: A moderated hierarchical multiple regression analysis was used to analyze the 

relationships between the variables. Data was collected via a survey and the sample 

consisted of 109 bank employees in Sweden. 

 

Result & Conclusions: The result shows that there exists a statistically significant 

relationship between employees' perception of internal and external CSR and OID. 

Furthermore, the job tenure is not a statistically significant moderator between these 

relationships. However, tenure acts as a predictor of OID. 

 

Contribution of the thesis: The thesis contributes to an increased knowledge of how CSR 

affects employees. Theoretically, the thesis supports previous research showing that 

employees' perception of CSR has a positive relationship with OID. Further theoretical 

advancements are that both internal and external CSR has a positive relationship with 

OID. We also clarify that employees’ tenure does not moderate the relationships between 

CSR dimensions and OID but rather that tenure is a predictor of OID. Practically, the 

thesis contributes with results that show that organizations should communicate both 

internal and external CSR to their employees, regardless of the tenure. 

 

Suggestions for future research: The results of the thesis partly confirm previous 

research, but also show conflicting results, which suggests that further research is needed 

in the field. This involves including other moderator/mediator variables and also other 

independent variables. Further research should also use a probability sample where the 

respondents have the same chance of being selected and should also include other 

industries and sectors. 

 

Key words: “Corporate social responsibility”, “CSR”, “Organizational Identification”, 

“OID”, “tenure” 
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1. Inledning 

I kapitel 1 introducerar vi problemet och presenterar vilket forskningsgap vi identifierat och som vi 

avser att förklara. Syftet formuleras utifrån detta och avgränsningar och uppsatsens disposition 

presenteras. 

 

1.1 Problematisering 

Organisationer är under ökat tryck från en rad olika intressenter för att driva verksamheten 

ansvarsfullt och hållbart (Glavas & Godwin, 2013; Lee, Park & Lee, 2013). Corporate Social 

Responsibility (CSR) är ett koncept som inrymmer detta ansvar och forskning tyder på att 

organisationer som arbetar med CSR erhåller en rad fördelar och positiva effekter (Du, Bhattacharya 

& Sen, 2010; Glavas, 2016). Många studier utgår från effekter på externa intressenter och framförallt 

på kunder (exempelvis Abbas, Gao & Shah, 2018; Brown & Dacin, 1997). Det finns dock ett uttryckt 

behov av ytterligare forskning om effekterna av CSR på individnivå och framförallt riktat mot interna 

intressenter som exempelvis anställda (se till exempel Glavas & Godwin, 2013; Glavas, 2016; Jones, 

2010; Kim, Lee, Lee & Kim, 2010). Anställda är en viktig intressentgrupp som starkt påverkas av 

hur organisationen möter olika utmaningar och det är därför viktigt att förstå på vilket sätt de påverkas 

av organisationens aktioner (Wang, Fu, Qiu, Moore & Wang, 2017). 

 

Forskning har visat att anställda som har en positiv uppfattning om deras arbetsgivares CSR-arbete 

presterar bättre på arbetet (Korschun, Bhattacharya & Swain, 2014; Sun & Yu, 2015; Wang et al., 

2017). De har också en ökad tillit till arbetsgivaren, ett ökat engagemang och högre 

arbetstillfredsställelse (Dhanesh, 2014; Gavin & Maynard, 1975). Resultat tyder även på att anställda 

identifierar sig mer med organisationer som arbetar med CSR (Ko, Moon & Hur, 2018; Park & Levy, 

2014). Det finns således många fördelar att erhålla om anställda har en positiv uppfattning om 

organisationens CSR-arbete. Anställda påverkas av sin subjektiva uppfattning om organisationens 

CSR-arbete och organisationer kan påverka de anställdas uppfattning genom en effektiv riktad 

kommunikation (Ng, Yam & Aguinis, 2019). Genom att öka kunskapen om hur CSR påverkar 

anställda kan organisationer effektivisera sin interna kommunikation för att maximera positiva 

effekter. 

 

En stor del av forskningen om hur CSR påverkar anställda har studerat anställdas uppfattning om 

CSR utifrån aggregerade mått av CSR (se till exempel Kim et al., 2010; Ko et al., 2018; Wang et al., 

2017). Men då det har visats att olika dimensioner av CSR har olika stor påverkan på anställda kan 

studier som använder aggregerade mått anses vara begränsade (Dhanesh, 2012; 2014). För de fåtal 
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studier som istället använder en multidimensionell modell av CSR är en vanlig operationalisering 

baserad på en modell skapad av Carroll (1979; 1991). I denna modell delas CSR upp i dimensioner 

som är baserade på olika ansvarsområden. Andra befintliga operationaliseringar är att dela upp CSR 

i dimensioner baserat på olika intressentgrupper (se till exempel Akremi, Gond, Swaen, Roeck, & 

Igalens, 2018; Turker, 2009). Dessa intressentgrupper kan sedan delas in i exempelvis interna och 

externa intressenter eller primära och sekundära intressenter (Clarkson, 1995). 

 

Enligt Glavas (2016) har en stor del av den tidigare forskningen om CSR kopplat till anställda använt 

förenklade modeller som inte ökat förståelsen för under- eller bakomliggande faktorer av effekterna 

av CSR. För att skapa en fördjupad kunskap om hur CSR bidrar till olika resultat ges förslag inom 

forskning att studera effekterna av olika dimensioner av CSR (Kim, Rhou, Uysal & Kwon, 2017; Ko 

et al., 2018) samt att integrera moderator- och/eller mediatorvariabler i förklaringsmodellerna 

(Glavas, 2016). Moderatorer eller mediatorer kan bidra till att bättre förklara vilka under- eller 

bakomliggande faktorer som har direkt eller indirekt inverkan på hur CSR-arbetet uppfattas av 

medarbetare. Genom att studera effekter och uppfattningar om olika dimensioner av CSR ökar 

kunskapen om vilka dimensioner som har störst effekt och uppfattas som viktigast för de anställda. 

 

Som tidigare nämnt påverkas anställda av sin subjektiva uppfattning om organisationens CSR-arbete 

(Ng, Yam & Aguinis, 2019). En effekt som visats uppkomma vid en positiv uppfattning om CSR är 

en starkare organisatorisk identifiering (OID) (Ko et al., 2018; Park & Levy, 2014). OID är ett 

begrepp som syftar till att förklara hur, och om, anställda upplever en tillhörighet som gör att de 

identifierar sig med sin organisation (Ahsforth & Mael, 1989). Tidigare resultat har alltså visat att 

anställda upplever en större tillhörighet med deras organisation om de uppfattar CSR-arbetet positivt. 

En övervägande del av denna forskning använder sig dock av aggregerade mått av uppfattad CSR 

vilket som nämnt kan anses begränsa resultaten (Ghosh, 2018; Glavas & Godwin, 2013; Kim et al., 

2010; Ko et al., 2018; Wang et al., 2017).  

 

Samtidigt som tidigare forskning till övervägande del använder aggregerade mått av CSR har det 

dock visats att det existerar ett positivt samband mellan CSR dimensionerna kunder, anställda och 

miljö/samhälle och OID (Park & Levy, 2014). Park och Levys (2014) resultat visar på att de olika 

dimensionerna påverkar OID olika mycket. Specifikt fann de att CSR dimensionerna som påverkar 

OID mest är dimensionerna anställda och kunder. Vidare visar även forskning att olika dimensioner 

av CSR påverkar det organisatoriska engagemanget och anställdas relation med sin organisation olika 

mycket, två begrepp som kan anses vara nära besläktat med OID (Chen, Hong & Occa, 2019; 

Dhanesh, 2012). Dhanesh (2012) fann exempelvis att den etisk/legala dimensionen av CSR påverkade 
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det organisatoriska engagemanget mest. Vidare fann Chen et al. (2019) att både etisk och filantropisk 

CSR påverkar anställdas relation med sin organisation mer än den ekonomiska och legala 

dimensionen av CSR. Det finns således forskning som studerat olika CSR dimensioners påverkan 

och resultaten tyder på att det finns en skillnad i vilka dimensioner som påverkar mest. 

 

För att skapa en ökad kunskap har det alltså föreslagits en användning av moderator- och/eller 

mediatorvariabler i förklaringsmodellerna (Glavas, 2016). Enligt Riketta (2005), som genomfört en 

metaanalys av OID, är antal anställda år signifikant relaterat till OID. Vidare menar Riketta att det 

sannolikt existerar moderatorvariabler mellan olika variabler och OID. Detta är någonting Ko et al. 

(2018) resultat styrker då de fann att antal anställda år i en organisation modererar sambandet mellan 

CSR och OID. Även om Ko et al. studie uppvisar begränsningar då de använder ett aggregerat CSR 

mått är deras resultat intressanta då de fann att sambandet var starkare för de personer som varit 

anställda längre i organisationen. Det finns dock motstridiga resultat om hur antal anställda år 

påverkar sambanden mellan CSR och OID då Park och Levy (2014) inte fann någon korrelation 

mellan antal anställda år och OID. 

 

Dessa motstridiga resultat talar för att det finns behov av ytterligare studier som klargör potentiella 

samband och hur moderatorer inverkar på olika CSR-dimensioner. Till vår vetskap existerar det 

ytterst lite forskning om hur antal anställda år påverkar sambanden mellan olika dimensioner av CSR 

och OID. Detta forskningsgap är viktigt att adressera för att skapa en fördjupad kunskap om effekter 

av CSR på individnivå. Det är också viktigt för att klargöra hur antal anställda år påverkar sambandet 

mellan CSR och OID. Praktiskt är det viktigt eftersom organisationer kan anpassa sin interna CSR 

kommunikation till anställda för att erhålla maximala fördelar och påverka de anställdas OID. Målet 

med vår studie är således att adressera detta forskningsgap och bidra till ökad kunskap om CSR och 

dess effekter. 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att förklara sambanden mellan anställdas uppfattning av olika dimensioner av Corporate 

Social Responsibility (CSR) och deras Organisatoriska Identifiering (OID), samt hur antal anställda 

år i organisationen inverkar på sambanden. 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att endast studera hur antal anställda år och anställdas uppfattning om CSR, 

alltså inte organisationers faktiska CSR-arbete, påverkar OID. Andra faktorer som kan påverka OID 

har således uteslutits ur studien. En avgränsning har även gjorts genom att välja organisationer inom 
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Sverige som tydligt uttryckt att de arbetar med CSR. Detta dels för att minska populationen för att nå 

ett mer representativt urval. Men också för att öka sannolikheten för att de anställda tydligare kan 

relatera till, och förstå, frågorna i enkäten. 

 

1.4 Disposition  

 
  

Inledning

• I kapitel 1 introduceras problemet och det forskningsgap som vi anser finnas.

Syftet formuleras och avgränsningar presenteras.

Teoretisk 
referensram

• I kapitel 2 presenteras studiens teoretiska referensram och studiens huvudsakliga

begrepp och teorier beskrivs. Avsnittet mynnar sedan ut i ett antal hypoteser och

en modell över de förutspådda sambanden.

Metod

• I Kapitel 3 presenteras studiens metod och metodologi. Detta innefattar studiens

forskningsansats och insamling av data. Vidare presenteras operationaliseringarna

av begreppen som följs av en kritisk analys av datakvalité där fokus ligger på

reliabilitet och validitet.

Resultat

• I kapitel 4 presenteras studiens resultat. Kapitlet inleds med en presentation av

beskrivande statistik som följs upp av två regressionsanalyser. Till sist avslutas

kapitlet med hypotesprövningar där hypoteserna förkastas eller bekräftas.

Diskussion 
och slutsats

• I kapitel 5 förs en diskussion gällande mötet mellan teori och resultat. Vidare

presenteras en slutsats samt uppsatsens teoretiska och praktiska bidrag. Studiens

begränsningar kommer även att presenteras samt förslag till framtida forskning.

Käll-
förteckning

• I kapitel 6 presenteras de referenser som har förekommit i studien.
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenterar vi studiens teoretiska referensram och beskriver utvalda begrepp och 

teorier. Avsnittet kommer att mynna ut i ett antal hypoteser och en modell över sambanden som ska 

förklaras. 

 

2.1 Corporate Social Responsibility (CSR) och intressentteorin 

CSR är ett begrepp med lång historia som ständigt utvecklas och förändras, vilket lett till att det finns 

många olika definitioner av CSR (Agudelo, Jóhannsdóttir & Davídsdóttir, 2019). Dhanesh (2014) 

menar att definitioner av CSR kan delas in i två kluster beroende på vilken inriktning de har. Ett 

kluster som bygger på Friedmans (1962) tankar att ett företags enda syfte och ansvar är att på ett 

lagligt vis tjäna pengar och gå med vinst. Ett annat som bygger på Bowens (1953) konceptualisering 

av CSR som innebär att organisationer har ett ansvar mot samhället, ett ansvar i form av att göra val 

som ligger i linje med samhällets värderingar. En övervägande del av forskningen har använt 

definitioner som bygger på det andra klustret och är alltså relaterade till, och bygger på, 

intressentteorin (Agudelo et al., 2019; Akremi et al., 2018; Chen et al., 2019; Dhanesh, 2012; Turker, 

2009). 

 

Intressentteorin introducerades under 1980-talet som ett försök att förklara varför och hur 

organisationer skulle bry sig om och arbeta med dess intressenter (Freeman, 2004). Intressenter 

definieras som individer eller grupper som är, eller kan bli, påverkade av en organisations syfte och 

mål (Freeman, 2004). Denna breda definition av intressenter innebär att det praktiskt taget finns 

oändligt med variationer och grupper av intressenter och att dessa skiljer sig åt för olika 

organisationer. Enligt Freeman (2004) innebär intressentteorin att organisationer bör tänka på hur 

deras aktioner påverkar deras relationer med olika intressenter.  

 

Intressenter kan delas in efter olika grupper som exempelvis kunder, anställda, miljö och samhälle 

(se exempelvis Park & Levy, 2014). Olika intressentgrupper kan också delas in i exempelvis externa, 

interna, primära eller sekundära intressenter (Clarkson, 1995; De Roeck, Marique, Stinglhamber & 

Swaen, 2014). Primära intressenter är sådana som är essentiella för organisationers affärer och 

sekundära sådana som endast indirekt kan påverka organisationers affärer (Du, Swaen, Lindgreen & 

Sen, 2013). Interna intressenter är intressentgrupper inom organisationer som exempelvis anställda. 

Externa intressenter är grupper utanför organisationen som exempelvis kunder och samhället 

(Clarkson, 1995; Freeman, 2004). 
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En av de mest välkända modellerna av CSR är Carrolls (1979; 1991) pyramid där CSR delas upp 

efter ekonomisk, legal, etisk och filantropisk CSR i en hierarkisk ordning. Den har influenser från 

båda klustren då den dels bygger på en organisations ansvar mot intressenter likt Bowens (1953) 

tankar. Samtidigt som den även bygger på Friedmans (1962) tankar om ett ekonomiskt ansvar vilket 

innebär att maximera organisationens effektivitet, konkurrensposition och vinst (Carroll, 1979; 1991; 

Dhanesh, 2014). Denna modell har varit väl använd bland forskare i över 30 år och används 

fortfarande (Carroll & Shabana, 2010; Chen et al., 2019). 

2.1.1 CSR definitioner 

Baserat på intressentteorin kan CSR ses som en organisations ansvar, både frivilligt och ofrivilligt, 

mot dess intressenter (Chen et al., 2019; Dhanesh, 2012; 2014; Freeman, 2004). Turker (2009) 

formulerade en definition där CSR definieras som aktioner organisationer genomför som inte endast 

görs för ekonomisk vinning. Definition bortser alltså från den ekonomiska aspekten som exempelvis 

Carroll (1979; 1991) inkluderar. Detta då Turker menar att den ekonomiska aspekten och att gå med 

vinst kan ses som en fundamental aspekt av en (vinstdrivande) organisations existens och att CSR ses 

som någonting utöver detta. Vidare menar Turker att betala skatt och att följa lagar också kan ses som 

en fundamental aspekt av en organisations existens, och att det därför går att exkludera den 

regelstyrda och lagbundna aspekten från definitionen av CSR. Aspekten exkluderas i vår uppsats och 

vi utgår från att CSR är organisationers frivilliga, m.a.o inte lagbundna, aktioner som genomförs för 

att positivt påverka deras intressenter och som inte genomförs endast för ekonomisk vinning. 

2.1.2 Operationalisering av CSR 

Många studier som studerar anställdas uppfattningar om CSR utgår från operationaliseringar baserade 

på Carrolls (1979; 1991) modell (se till exempel Dhanesh, 2012; Peterson 2004). En av dessa 

operationaliseringar som är mest använd är skapad av Maignan och Ferrells (2000). Deras skala utgår 

från att utvärdera anställdas uppfattningar av CSR utifrån etiska, legala, ekonomiska och 

diskretionära aspekter. Dock finns det kritik mot att använda operationaliseringar som bygger på 

Carrolls modell vid studier om anställdas uppfattning av CSR. Detta då flera intressenter kan hamna 

under samma ansvarskategori och att den bortser från aktioner riktade mot vissa typer av intressenter 

(Akremi et al., 2018; Turker, 2009). Då Maignan och Ferrells operationalisering innefattar ett legalt 

och ekonomiskt ansvar skiljer den sig från definitionen av CSR vår uppsats utgår från.  

 

Turker (2009) introducerade en operationalisering som utgår från intressentteorin och delar upp de 

anställdas uppfattning om CSR i intressentgrupperna: samhälle, anställda, kunder och staten. Den 

första kategorin “samhälle” inkluderar aktioner som är riktade mot miljön, framtida generationer och 
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välgörenhetsorganisationer. Den andra kategorin, “anställda”, riktar sig till organisationens aktioner 

riktade mot de anställdas behov och önskemål. Den tredje kategorien “kunder” riktar sig till aktioner 

gentemot kunderna och fokuserar exempelvis på att företaget erhåller kunderna med fullständig och 

korrekt information gällande produkterna. Den sista kategorin “staten” innebär huruvida 

organisationen regelbundet och korrekt betalar in skatt och följer lagar och regler (Turker, 2009). 

 

Turkers (2009) kategori “staten” är baserad på den legala aspekten i Carrolls (1979; 1991) modell. 

Som nämnt kan den aspekten ses som en fundamental och lagbunden aspekt av en organisations 

existens. Turker nämner att det går, likt Carrolls ekonomiska aspekt, att ifrågasätta väsentligheten av 

denna aspekt. Den visade även lägst förklarande effekt i Turkers studie. Baserat på ovanstående 

diskussion är det en version av Turkers operationalisering som vår uppsats kommer att tillämpa. Då 

definitionen av CSR vår uppsats utgår från där CSR ses som någonting frivilligt exkluderas kategorin 

“staten” ur vår studie och operationalisering. Specifikt kommer de resterande dimensionerna av CSR 

i Turkers operationalisering fördelas över intern och extern CSR. 

 

2.2 Organisatorisk Identifiering (OID) och den sociala identitetsteorin 

Enligt sociala identitetsteorin klassificerar individer sig med olika sociala kategorier och grupper som 

exempelvis organisationer, nationer och klubbar (Ashforth & Mael, 1989). Detta gör det enklare för 

individer att definiera och förstå andra människor då en individ som ses tillhöra en viss typ av grupp 

även ses inneha specifika egenskaper som den gruppen representerar. Detta möjliggör också för 

individen som identifierar sig med gruppen att lokalisera sig i samhället och den sociala miljön 

(Ashforth & Mael, 1989; De Roeck et al., 2014). OID är baserat på den sociala identitetsteorin och 

refererar till när individer identifierar sig med en organisation. Begreppet har ofta använts för att 

beskriva relationen mellan anställd och arbetsgivare (Ashforth, Harrison & Corley, 2008; Ashforth 

& Mael, 1989; He & Brown, 2013). 

2.2.1 OID definitioner 

En definition av OID som har fått stort stöd i den tidigare forskningen är Ashforth och Maels (1989) 

definition (se exempelvis Chughtai & Buckley, 2010; Wang et al., 2017; Li, Wong & Kim, 2016). 

Ashforth och Mael definierar OID som uppfattningen att vara ett med, eller känna tillhörighet till en 

organisation. Det har även förekommit andra definitioner i den tidigare forskningen. Till exempel en 

av Dutton, Dukerich och Harquail (1994) som menar att medlemmar sammankopplas med 

organisationer när de förenar de egenskaper de ser hos sin organisation i förhållande till deras 

självkoncept. När anställda alltså ser dem själva inneha utmärkande egenskaper som de även 

definierar organisationen med uppstår en stark identifiering med organisationen. Den starka 
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identifieringen kan sedan leda till fördelaktiga konsekvenser, som exempelvis ökad 

arbetstillfredsställelse (He & Brown, 2013). 

 

Definitionerna av OID som presenterades av Ashforth och Mael (1989) och Dutton et al. (1994) kan 

anses vara lika varandra. Den allra vanligaste definitionen och den mest använda i forskningen är 

Ashforth och Mael (1989) definition. Enligt He och Brown (2013) råder det även konsensus i 

forskningen att konceptualisera OID baserat på Ashforth och Mael (1989) definition. 

2.2.2 Operationalisering av OID 

Det råder delade meningar i tidigare forskning om det finns ett bästa sätt att mäta OID på (Edwards 

& Peccei, 2007). Den allra vanligaste och mest förekommande operationaliseringen av OID är dock 

Maels skala (Mael & Tetrick, 1992) som är grundat på Ashforth och Maels (1989) definition av OID 

(Riketta, 2005). Den operationalisering av OID som är näst mest förekommande enligt Riketta (2005) 

är “Organizational Identification Questionnaire” (OIQ) skapad av Cheney (1983).  

 

Enligt Riketta, som i sin studie grundligt jämför Mael skalan och OIQ, talar resultaten för att Mael 

skalan är den bästa och mest användbara operationaliseringen av OID. Detta då den har flest fördelar 

i form av att den har en bred användning, anses vara simpel, enkel att använda och många studier 

presenterar att den uppvisar hög reliabilitet och begreppsvaliditet (Riketta, 2005). 

Litteraturgenomgången i vår uppsats ger också intrycket av att Mael skalan är den vanligaste 

förekommande i studier om anställdas uppfattning om CSR kopplat till OID (se exempelvis De Roeck 

et al., 2014; Ko et al., 2018; Park & Levy 2014; Wang et al., 2017).  

 

Baserat på ovanstående diskussion är det Mael skalan som vår uppsats kommer att tillämpa. 

 

2.3 Samband mellan CSR och OID 

Tidigare forskning har visat att det finns ett positivt samband mellan anställdas uppfattning av CSR 

och deras OID (Ghosh, 2018; Glavas & Godwin, 2013; Jones, 2010; Kim et al., 2010; Ko et al., 2018; 

Park & Levy, 2014; Wang et al., 2017). En stor del av forskningen har inte fokuserat på olika CSR 

dimensioners individuella samband utan istället mätt den totala uppfattningen om CSR (se 

exempelvis Ghosh, 2018; Jones, 2010; Ko et al., 2018; Wang et al., 2017). 

 

Forskning som har studerat samband mellan anställdas uppfattning om CSR och andra variabler än 

OID har visat, med varierande resultat, att vissa dimensioner av CSR kan uppvisa starkare samband 

än andra (Chen et al., 2019; Dhanesh, 2012; 2014; Kim, Woo, Uysal, & Kwon, 2018; Park, Lee & 
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Kim, 2018). De flesta av dessa studier har använt sig av CSR operationaliseringar som bygger på 

Carrolls (1979; 1991) modell. Exempelvis fann Peterson (2004) att dimensionen etisk CSR är den 

starkaste prediktorn av anställdas organisatoriska engagemang. Även Dhanesh (2012) visar liknande 

resultat men fann även att legal CSR är en signifikant prediktorvariabel till organisatoriskt 

engagemang och att ekonomisk och diskretionär (filantropisk) CSR inte är det. Ett annat resultat 

presenteras av Kim et al. (2018) som fann att filantropisk och ekonomisk CSR positivt påverkar 

anställdas arbetslivskvalitet medan legal och etisk CSR inte gör det.  

  

Den enda studien, i vår vetskap, som har studerat samband mellan CSR och OID och som bygger på 

intressentteorin och specifikt Turkers (2009) operationalisering är en explorativ studie av Park och 

Levy (2014). Deras studie är begränsad till hotellanställda i USA och resultaten kan därför inte 

generaliseras och utan vidare antas gälla även i vår uppsats. Deras resultat ger dock en indikation på 

att alla dimensioner av CSR i deras studie, “anställda”, “kunder” och “samhälle” har ett statistiskt 

signifikant positivt samband med OID. 

 

Enligt Clarkson (1995) och Freeman (2004) är anställda en intern intressentgrupp. Därför kan det 

anses logiskt att CSR dimensionen “intern CSR” innefattar CSR dimensionen “anställda”. Vidare 

menar Clarkson och Freeman att samhället och kunder utgör externa intressentgrupper och med 

samma logik kan “extern CSR” innefatta dimensionerna “kunder” och “samhället”. Genom att dela 

upp Turkers (2009) CSR dimensioner i de två dimensionerna extern- och intern CSR, baserat på 

Clarksons och Freemans kategorisering, vill vi analysera om någon av dessa dimensioner har ett 

starkare samband med anställdas OID. 

 

Både CSR som är riktat mot interna och externa intressentgrupper har visats ha ett positivt samband 

med OID (Park & Levy, 2014). Baserat på intressentteorin och den tidigare forskningen formulerar 

vi följande hypoteser:  

 

H1a: Det existerar ett statistiskt signifikant positivt samband mellan anställdas uppfattning om 

intern CSR och OID.  

 

H1b: Det existerar ett statistiskt signifikant positivt samband mellan anställdas uppfattning om 

extern CSR och OID. 
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2.4 Anställdas antal år i organisationen  

En del studier gällande anställdas uppfattning om CSR kopplat till deras OID har använt antal 

anställda år som kontrollvariabler (se exempelvis Korschun et al., 2014; Wang et al., 2017). Dock 

visar Ko et al. (2018) resultat att antal anställda år i organisationen kan moderera sambandet mellan 

CSR och OID. De fann att sambandet var starkare för anställda som arbetat i organisationen längre. 

Riketta (2005) menar också att det är sannolikt att det existerar moderatorvariabler kopplat till OID. 

Vidare nämner Riketta också att antal anställda år i organisationen är en variabel som är signifikant 

relaterad till OID. I kontrast till Ko et al. resultat och Rikettas uttalanden fann Park och Levy (2014) 

ingen korrelation mellan OID och de anställdas antal anställda år. Både Ko et al. och Park och Levys 

urval består av hotellanställda. Dock skiljer sig deras studier åt då Ko et al. är begränsad till Sydkorea 

och Park och Levys till USA.  

 

Likt Ko et al. (2018) anser vi det sannolikt att anställda som länge arbetat i organisationer kan uppfatta 

att det kostar mer för dem att lämna organisationen. Dessa tankar bygger på sido-bet teorin som 

innebär att antal anställda år i organisationen är en sido-insats. En högre sido-insats ökar de anställdas 

engagemang till en organisation då kostnaderna för att lämna organisationen blir högre (Becker, 

1960). Detta kan eventuellt leda till en starkare organisatorisk identifiering. Resultat tyder även på att 

fler antal anställda år ökar anställdas tillfredsställelse och affektiva engagemang mot en organisation 

(Hunt & Saul, 1975; Meyer & Allen, 1984; Powell & Meyer, 2004). 

 

Baserat på sido-bets teorin, ovan diskussion samt att Ko et al. (2018) resultat tyder på att antal 

anställda år modererar sambandet mellan uppfattad CSR och OID presenterar vi följande hypoteser: 

 

H2a: Antal anställda år i organisationen modererar sambandet mellan intern CSR och OID. 

Specifikt existerar det en statistiskt signifikant positiv effekt desto fler anställda år. 

 

H2b: Antal anställda år i organisationen modererar sambandet mellan extern CSR och OID. 

Specifikt existerar det en statistiskt signifikant positiv effekt desto fler anställda år. 
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2.5 Modell över samband och hypoteser 

 

Modell 1. Egen modell över samband och hypoteser  
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras metod och metodologi. Detta innefattar huvudsakligen uppsatsens 

forskningsansats och insamling av data. I kapitlet presenteras även operationaliseringar av begrepp 

som följs upp av en kritisk analys av datakvalité där fokus ligger på reliabilitet och validitet. 

 

3.1 Forskningsansats 

Den forskningsansats som vår uppsats utgår ifrån är av kvantitativ art. En kvantitativ 

forskningsdesign används för att studera relationer mellan oberoende och beroende variabler 

(Hopkins, 2008; Rowley, 2014). Enligt Bryman och Bell (2017) kännetecknas kvantitativa studier av 

att vara inriktade mot mätbarhet och numeriska data. Samt att mötet mellan teori och forskning är av 

deduktiv art och att det finns en bild av att verkligheten är objektivistisk. Enligt Rowley (2014) är en 

kvantitativ ansats med enkäter som datainsamlingsmetod passande när syftet är att studera relationer 

mellan variabler. Då syftet i vår uppsats är att studera hur fler än en oberoende variabel påverkar en 

beroende variabel samt hur en moderatorvariabel inverkar på sambanden anses en kvantitativ ansats 

vara den mest passande för att uppfylla syftet. 

 

Den forskningstradition som ligger till grund för vår uppsats är av positivistisk art där fokus ligger på 

att förklara kausala samband där slutledningarna är hypotetiskt-deduktiva. Den positivistiska 

traditionen ligger även till grund för vår inriktning mot mätbarhet och operationalisering av 

ämnesmässiga begrepp vilket anses vara viktiga delar inom positivismen (Sohlberg & Sohlberg, 

2013). 

 

3.2 Etiska frågor 

Vid genomförandet av uppsatsen har vi utgått från All European Academies (ALLEA, 2018) 

principer och rekommendationer för en god och etisk forskningssed. Specifikt utformades enkäten 

för att ge respondenterna full anonymitet. Vidare i enlighet med ALLEA:s rekommendationer erbjöds 

respondenterna den färdiga studien och resultatet vid önskan. 

 

3.3 Population och urval 

Då kvantitativa studier lägger stor vikt vid att resultaten kan generaliseras till den aktuella 

populationen är populationens storlek och tillgång av stor vikt (Pallant, 2007). I vår uppsats har 

populationen som urvalet gjorts ifrån avgränsats till anställda i olika organisationer inom banksektorn 

i Sverige. 
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Studiens urval utgår från ett icke-sannolikhetsurval. Detta skiljer sig från ett sannolikhetsurval där 

varje enhet i populationen har lika stor möjlighet att bli vald (Bryman & Bell, 2017). Ett icke-

sannolikhetsurval innebär alltså att en del enheter i populationen har större chans att komma med i 

urvalet. Valet av detta urval grundar sig till stor del i den begränsade tidsram och resurser vi stått 

inför. Detta medför en begränsning vid generaliseringen av studiens resultat. 

 

Urvalsmetoden i uppsatsen är ett bekvämlighets- och snöbollsurval. Detta för att maximera mängden 

data studien bygger på. Genom att studera hemsidor för organisationer inom banksektorn bildade vi 

en uppfattning om de organisationer som tydligt uttryckte att de arbetade med CSR. Om 

organisationen inte tydligt uttryckte att CSR och socialt ansvar var av vikt för dem på deras hemsidor 

valdes de organisationerna bort ur urvalet. Anledningen till detta var för att öka sannolikheten för att 

de anställda i större grad skulle kunna relatera till frågorna i enkäten.  

 

Av de organisationer som tydligt uttryckte att de arbetade med CSR valdes de där e-mailadresser till 

kontorscheferna fanns att tillgå direkt på hemsidan och de som hade flera kontor som var geografiskt 

utspridda. Detta för att skapa en geografisk spridning av urvalet. Urvalet kännetecknas således av 

lokala kontor i hela Sverige där de anställda har en tydlig kontakt med kunderna. Detta för att öka 

chansen att de anställda kunde relatera till den del av enkäten som handlar om extern CSR vilket 

kunder anses vara en del av.  

 

Ett snöbollsurval innebär att personer som kan vara relevanta för uppsatsen väljs ut. Dessa personer 

rekommenderar sedan andra som också kan vara relevanta för studien (Bryman & Bell, 2017). Vi bad 

kontorscheferna vi kontaktade att vidarebefordra enkäten till de anställda på kontoret. Vi valde att 

skicka enkäten till kontorscheferna och bad dem dela enkäten för att undvika att det skulle upplevas 

som att vi skickade spam-email till medarbetarna. Urvalet är således en form av snöbollsurval med 

endast ett steg av vidarebefordran av enkäten. 

 

För att resultaten ska kunna generaliseras krävs det även ett tillräckligt stort urval (Pallant, 2007). 

Stevens (1996, refererad i Pallant, 2007) rekommenderar att minst 15 respondenter per oberoende 

variabel krävs för att urvalsstorleken ska vara tillräckligt stor. Vidare menar Tabachnick och Fidell 

(2007, refererad i Pallant, 2007) att för att urvalet ska vara tillräckligt stort behöver urvalet vara större 

än (8m+50) där m=antalet oberoende variabler. Då vi i vår uppsats har 2 oberoende variabler och en 

moderatorvariabel och urvalet uppgår till 111 respondenter, 109 efter exkluderingen av 2 outliers, 

uppfyller det kraven på storlek nämnt ovan.  
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3.4 Datainsamlingsmetod 

Data har samlats in via en online-enkät (se tabell 3). Enkäten skapades med enkätverktyget Typeform 

(u.å) och distribuerades via e-mail till chefer för lokala kontor för två stora organisationer inom 

banksektorn. Chefen i fråga ombads sedan vidarebefordra mailet till medarbetarna på kontoret. Data 

samlades sedan in mellan 10 april 2019 och 18 april 2019. 

 

En enkätundersökning valdes främst med anledning av dess ekonomiska fördelar. Detta i form av att 

metoden möjliggör en effektiv geografisk spridning av respondenter och möjliggör en snabb 

inhämtning av en stor mängd data (Creswell, 2014). Även om det finns risker med att använda en 

enkätundersökning via e-mail, som exempelvis att frågorna missuppfattas, ansågs metodens fördelar 

tydligt överväga riskerna. Extra åtgärder togs till att formulera frågorna på bästa möjliga sätt för att 

minska riskerna. 

 

En pilotenkät skickades ut för att undersöka om enkätfrågorna var svårtolkade eller kunde 

missförstås. Enligt Bryman och Bell (2017) är det bra att genomföra en pilotstudie vid 

enkätundersökningar för att minska risken för misstolkningar och för att upptäcka otydliga frågor. 

Enkäten gavs ut till författarnas handledare, familj och vänner. Utifrån denna pilotstudie framgick 

inga oklarheter och enkäten behöll således sin ursprungliga version.  

 

För att ytterligare minska riskerna för eventuella missförstånd av enkäten inleddes denna med en kort 

förklarande inledning till vad enkäten handlade om och dess omfattning. Enkäten bestod av 3 

sociodemografiska frågor. Den första gällde hur gammal respondenten var, den andra hur länge 

respondenten arbetat i företaget och på den tredje sociodemografiska frågan fick respondenten svara 

om den ansåg sig vara  (1) Man, (2) Kvinna, (3) Annat, (4) vill ej svara. 

 

Vidare bestod enkäten av 20 påståenden indelat i kategorierna “OID”, “Intern CSR” och “Extern 

CSR” (se tabell 3). Respondenterna fick svara på om de höll med påståendena genom en Likert-skala 

från 1-5. Där 1 representerade “Håller absolut inte med” och 5 “Håller absolut med”. Respondenterna 

fick själva rapportera deras svar och enkäten var således en typ av ett självskattningsformulär. Ett 

problem med självskattningar är att respondenterna kan skatta deras svar mer positivt än vad som 

stämmer i verkligheten (Creswell, 2014). Detta för att förmedla en mer positiv bild av dem själva och 

företaget vilket kan riskera att insamlad data inte korrekt återger verkligheten (Bryman & Bell, 2017). 

För att minska risken för problemen med självskattningar var respondenternas svar anonyma.  
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3.5 Bortfall 

Bortfall kan leda till skevheter i resultaten då de som väljer att inte svara på enkäten kan skilja sig 

från de som svarar på enkäten (Bryman & Bell, 2017). För att minska risken för ett stort bortfall har 

riktlinjer som Bryman och Bell (2017) menar är viktiga vid utformandet av en enkät använts. Dels 

genom utformandet av ett introduktionsbrev där syftet med studien förklarades och varför 

respondenterna valdes ut till studien. Vidare har även antalet frågor och tydligheten i enkäten hafts i 

åtanke för att minimera risken att respondenterna tröttnar vid genomförandet av enkäten.   

 

De e-mail som sändes ut till respondenterna utformades till att vara personliga till sin karaktär. 

Kontorschefens namn skrevs därför ut på varje e-mail för att skapa en personlig prägel. Detta ligger 

i linje med det TDM-synsätt (Total Design Method) som Dillman (1983) rekommenderar. Detta 

synsätt innefattar hur en enkät bör designas och en del av synsättet är att respondenten ska känna sig 

personligt utvald och att brevet ska vara specifikt riktat mot personen i fråga.  

 

Enkäten bestod även endast av slutna frågor vilket innebär att respondenterna har fastställda 

svarsalternativ att välja mellan till skillnad mot öppna frågor som tillåter respondenterna att svara fritt 

(Bryman & Bell, 2017). Bryman och Bell (2017) menar att slutna frågor är att föredra då det 

underlättar behandlingen av svaren och kodningen och att de även kan jämföras på ett bättre sätt. 

Slutna frågor underlättar även för respondenterna vid genomförandet av enkäten då de inte behöver 

skriva långa egna svar. Något som annars kan riskera att en del respondenter inte genomför enkäten 

på grund av att de anser det vara för krävande att svara (Bryman & Bell, 2017). 

 

För att maximera antalet besvarade enkäter valde vi även att införa ett incitament för att besvara 

enkäten. Detta i form av att vi donerade 5 SEK per besvarad enkät till Barncancerfonden som tack 

för att enkäten besvarats. Denna information fanns med i introduktionen till enkäten och har sannolikt 

ökat svarsfrekvensen. 

 

Då vi har använt oss av ett snöbollsurval begränsas vår översikt över bortfallet. Detta då det är svårt 

att säkerställa exakt hur många som har blivit tilldelad enkäten. Det medför att vi inte kan genomföra 

en omfattande bortfallsanalys för att skapa en bild över de som svarat respektive icke svarat. Det vi 

dock vet är att alla som öppnade och började svara på enkäten även har slutfört den då statistik på 

detta registrerades och svarsfrekvensen uppgick till 100%.  
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3.6 Operationalisering och variabler 

I vår uppsats studerades 2 oberoende variabler: intern CSR och extern CSR. Dessa är baserade på 

Turkers (2009) operationalisering av CSR där CSR kategoriseras efter intressenterna: kunder, 

anställda och samhälle/miljö. I vår studie har dessa delats in i intern CSR respektive extern CSR. 

Detta för att minska antalet variabler och hypoteser. I enkäten var elva frågor kopplade till extern 

CSR och fem frågor till intern CSR (se tabell 3). I uppsatsen förekommer det 1 beroende variabel: 

OID. Operationaliseringen av denna är baserad på Mael och Tetrick (1992) som delar in OID i totalt 

fyra frågor (se tabell 3). 

 

För att möjliggöra den valda analysmetoden räknades medelvärdet och standardavvikelsen ut för 

resultatet av de oberoende och beroende variablerna. Detta är ett vanligt tillvägagångssätt som 

används för att variabler ska kunna behandlas som kontinuerliga istället för ordinala (Johnson & 

Creech, 1983; Norman, 2010; Sullivan & Artino, 2013; Zumbo & Zimmerman, 1993).  

 

Moderatorvariabeln “antal anställda år” är en dikotomisk variabel med endast två möjliga värden. 

Respondenterna gavs fyra svarsalternativ med olika intervall för hur länge de arbetat i organisationen. 

Då en stor del av respondenterna visade sig ha arbetat i organisationen länge delades respondenterna 

in i två kategorier istället för fyra. Detta för att skapa en mer normal fördelning över respondenterna. 

Moderatorvariabeln dummy kodades sedan där värdet 0 representerade de som varit anställda under 

11 år och värdet 1 representerade de som varit anställda över 11 år. 

 

3.7 Analysmetod 

En modererad hierarkisk multipel regressionsanalys användes för att analysera sambandet mellan de 

två oberoende variablerna och den beroende variabeln samt hur moderatorvariabeln inverkar på 

sambanden. En hierarkisk multipel regressionsanalys är en regressionsanalys där oberoende variabler 

adderas till regressionsanalysen i en hierarkisk ordning. Detta för att analysera om adderade variabler 

står för en signifikant ökning av variansen i den beroende variabeln (De Veaux, Velleman & Bock, 

2012). Enligt De Jong (1999) är detta en användbar metod när det huvudsakliga syftet är att analysera 

variationen i en beroende variabel för specifika oberoende variabler. Enligt Laerd Statistics (2015) är 

detta även en användbar metod för att analysera modererande variabler. Analysmetoden anses vara 

ett verktyg som möjliggör ett svar av syftet vi formulerat och har därför valts. För att genomföra dessa 

analyser har programmet IBM SPSS Statistics 24 använts. 
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3.7.1 Antaganden för dataanalysmetod 

En modererad hierarkisk multipel regressionsanalys kräver att ett antal antaganden ska vara uppfyllda 

för att kunna genomföras. Dessa är test för linjäritet, multikollinearitet, outliers, hävstångspunkter, 

inflytelserika fall, homoskedasticitet och normalitet (Laerd Statistics, 2015; Pallant, 2007).  

 

Två spridningsdiagram, ett av intern CSR i förhållande till OID, och ett av extern CSR och OID 

ritades genom SPSS diagramfunktion. Visuell inspektion av diagrammen tydde på att antagandet om 

linjäritet var uppfyllt i båda diagrammen. Även när moderatorvariabeln inkluderades i diagrammen 

bedömdes sambanden vara linjära. Antagandet om linjäritet mellan variablerna bedömdes således 

vara uppfyllt. 

 

Multikollinearitet inträffar när oberoende variabler är för högt korrelerade med varandra (De Veaux 

et al., 2012). Cohen, Cohen, West och Aiken (2003) samt Aiken och West (1991) menar att 

kontinuerliga oberoende variabler kan centraliseras genom att subtrahera medelvärdet från varje 

fallvärde. Detta kan minska risken för multikollinearitet. Därför följdes dessa rekommendationer och 

således centraliserades variabelvärdena i analysen. Enligt Cohen et al. kan ett VIF värde som är större 

än 10 vara en indikation på att det kan finnas multikollinearitet mellan variablerna. Test för detta i 

SPSS visade att det inte var någon av variablerna som uppvisade ett VIF > 10. Det fanns därför inga 

tecken på multikollinearitet mellan variablerna och antagandet bedömdes vara uppfyllt. 

 

För att identifiera inflytelserika fall, outliers och hävstångsfall som kan utgöra en stor effekt på 

analysen och resultatet har test för att upptäcka dessa genomförts. Efter identifiering har dessa fall 

enskilt analyserats för att avgöra om de ska tas bort eller behållas i analysen. Tre olika analyser 

gjordes för att upptäcka dessa och om ett enskilt fall identifierades i fler än en av dessa analyser togs 

beslutet om att exkludera denna ur uppsatsen. 

 

Enligt Laerd Statistics (2015) kan outliers testas genom att observera om det förekommer några 

“studentized deleted residuals” mer än ± 3 standardavvikelser. Hävstångsfall identifierades genom att 

följa Laerd Statistics rekommendationer om att generera en hävstångsvariabel för varje fall genom 

SPSS inbyggda funktion för detta. Enligt Cohen et al. (2003) kan ett gränsvärde för hävstångsfall 

beräknas genom formeln 2p/n där P=antal parametrar och n=antalet observationer. Ett gränsvärde för 

dessa hävstångsfall baserat på Cohen et al. rekommendationer sattes. Inflytelserika fall identifierades 

genom att följa Cook och Weisberg (1982) rekommendationer om att ett “Cook’s Distance-värde” 

över 1 kan vara en indikation på att ett fall är för inflytelserikt. Utifrån dessa tre test observerades två 

fall förekomma i fler än ett av testen. Därför uteslöts dessa två fall från analysen.  
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Vidare genomfördes test för homoskedasticitet. Detta kan bedömas genom visuell inspektion av ett 

spridningsdiagram över “studentized residuals” i förhållande till “unstandardized predicted values” 

(Laerd Statistics, 2015; Pallant, 2007). Inspektionen klargjorde att det förekom homoskedasticitet och 

antagandet bedömdes vara uppfyllt. 

 

Den sista förutsättningen är antagandet om normalitet. Detta antagande granskades genom visuell 

inspektion av ett “normal Q-Q plot of studentized residuals”. Vilket enligt Laerd Statistics (2015) är 

ett tillvägagångssätt för att analysera om det förekommer normalitet. Utifrån den visuella 

inspektionen bedömdes antagandet för normalitet vara uppfyllt. 

 

Alla förutsättningar för en modererad hierarkisk multipel regressionsanalys bedömdes således vara 

uppfyllda. 

 

3.8 Kritisk analys av datakvalité 

Den kvantitativa forskningen lägger stor vikt på mätbarhet och kvalitén på data är viktig för 

trovärdigheten av resultatet (Bryman & Bell, 2017). Kimberlin och Winterstein (2008) menar att 

reliabilitet tillsammans med validitet är de viktigaste indikatorerna för att avgöra kvaliteten på 

mätningar, vilket även Tavakol och Dennick (2011) menar. Osborne och Waters (2002) nämner också 

att de viktigaste faktorerna för att resultat från en regressionsanalys ska vara trovärdiga är att 

variablerna och studien uppvisar en hög reliabilitet och validitet. Nedan följer därför en diskussion 

kring dessa kvalitetskriterier kopplat till vår studie. 

3.8.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om följdriktigheten i ett mått och kan bedömas efter olika kriterier som 

exempelvis stabilitet och intern reliabilitet (Bryman & Bell, 2017). Stabilitet avser om mått visar 

stabila resultat över tid och intern reliabilitet avser om indikatorer på en skala är relaterade till 

varandra och mäter samma koncept (Bryman & Bell, 2017; Heale & Twycross, 2015). Vid 

användning av skalor, d.v.s multipla indikatorer som sedan aggregeras till ett totalt värde, är intern 

reliabilitet centralt då det är viktigt att säkerställa att de olika indikatorerna samspelar och inte stör 

varandra (Bryman & Bell, 2017).  

 

För att mäta den interna reliabiliteten har vi använt Cronbach alfa som är ett vanligt förekommande 

mått inom forskningen (Creswell, 2014). Enligt Tavakol och Dennick (2011) råder det en viss skillnad 

i vad forskare anser som ett acceptabelt Cronbachs alfa mått, men menar att det brukar variera mellan 
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0.70 och 0.95. Då alla variabler uppvisade ett Chronbachs alfa ≥ 0.7 ansågs skalorna uppvisa en 

tillräckligt hög intern reliabilitet (se tabell 1). Enligt Pallant (2007) kan värdet på "Corrected Item-

Total Correlation" ge en indikation på hur varje fråga korrelerar till den totala summan för varje skala. 

Vidare menar Pallant att om en fråga uppvisar ett värde under 0.3 visar det att frågan mäter något 

annat än vad skalan i helhet mäter och att dessa frågor därför bör undersökas och övervägas att 

exkluderas. I vår studie uppvisade ingen enskild fråga för någon av variablerna ett "Corrected Item-

Total Correlation" mindre än 3 och därför behölls alla frågor i analysen. 

 

  Cronbach alfa (a) 

OID 0.70 

Intern CSR 0.86 

Extern CSR 0.85 

Tabell 1. Egen tabell över värden för Cronbachs alfa 

För att säkerhetsställa en tillräckligt hög reliabilitet hos begreppen skickades som tidigare nämnt en 

pilotenkät ut till våra handledare, familj och vänner. Detta för att upptäcka frågor som eventuellt 

uppfattades som svårtolkade. Då resultatet från pilotenkäten var snarlikt resultatet från huvudenkäten 

uppfyller detta kravet på stabilitet givet den begränsade tidsram uppsatsen präglas av.  

3.8.2 Validitet 

Validitet avser om en studie mäter det den syftar till att mäta (Bryman & Bell, 2017; Heale & 

Twycross, 2015). Det finns olika typer av validitet, där begreppsvaliditet avser om ett begrepp 

verkligen mäter det som avses att mätas med begreppet. Intern validitet handlar om säkerheten på 

kausaliteten mellan variabler, om det verkligen är den oberoende variabeln som är grunden till 

variationen i en beroende variabel. Extern validitet handlar om resultaten stämmer för fler än bara de 

i den specifika studien, m.a.o. om resultaten kan generaliseras och gälla för andra än endast urvalet i 

studien (Bryman & Bell, 2017). Generaliserbarhet ställer krav på att en studie ska ha ett representativt 

urval och är i stor mån grundläggande för att en studies resultat ska gälla i ett större perspektiv 

(Creswell, 2014).  

 

Studien anses uppfylla kvalitetskravet intern validitet då tidigare studier har visat resultat som 

indikerar att det finns en korrelation mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln 

(exempelvis Park & Levy, 2014). Dock går det inte att utesluta att det finns en förväxlingsfaktor, 

d.v.s. variabler som samvarierar och stör analysen.  
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Att operationaliseringarna är väl använda i tidigare studier stärker deras begreppsvaliditet då det kan 

fungera som en ackumulation av bevis gällande måtten (Kimberlin & Winterstein, 2008). Därför 

anses operationaliseringarna uppfylla en tillräckligt hög begreppsvaliditet. 

 

Vidare anses uppsatsen delvis uppfylla extern validitet och generaliserbarhet. Då urvalet gjordes för 

att samla in data från geografiskt spridda kontor kan detta stärka den externa validiteten. Uppsatsens 

urvalsmetod kan dock riskera att vår data är skev. För att kunna generalisera resultaten från vår 

uppsats är det nödvändigt att replikera den med urval från andra organisationer och branscher. Samt 

att använda ett sannolikhetsurval där alla individer i populationen har lika stor chans att bli tillfrågade.  
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet. Kapitlet inleder med att presentera beskrivande statistik som 

följs upp av två regressionsanalyser. Till sist avslutas kapitlet med hypotesprövning där hypoteserna 

förkastas eller bekräftas. 

 

4.1 Beskrivande statistik 

Totalt deltog 111 respondenter i enkätundersökningen. Två av dessa fall ansågs vara ovanliga fall då 

de inte klarade antaganden för outliers och hävstångspunkter. Detta resulterade i att dessa två 

utelämnades ur kommande analyser. Av resterande 109 respondenter representerades 58.7% av 

kvinnor vilket motsvarar 64 respondenter. Resterande 41.3% representerades av män vilket motsvarar 

45 respondenter (se tabell 2). Respondenternas könsfördelning anses därför vara relativt jämnt 

fördelad, dock med en liten överrepresentation av kvinnor. Vidare framgår det även att 59.6% av 

respondenterna, vilket motsvarar 65 respondenter, varit anställda i organisationen i över 11 år. Detta 

i förhållande till 40.4% vilket motsvarar 44 respondenter som varit anställda i mindre än 11 år (se 

tabell 2). Fördelningen mellan respondenterna gällande antal anställda år kan således anses vara 

relativt jämnt fördelad med en liten överrepresentation av de som varit anställda över 11 år. 

 

Anställda år     Kön     

  Frekvens Procent   Frekvens Procent 

<11 år 44 40.4% Man 45 41.3% 

>11 år 65 59.6% Kvinna 64 58.7% 

Total 109 100% Total 109 100% 

Tabell 2. Egen tabell över fördelningen av kön samt antal anställda år 

 

Utifrån tabell 3 framgår medelvärde och standardavvikelser för varje fråga i enkäten. Samt ett 

aggregerat medelvärde och standardavvikelse för OID, intern CSR och extern CSR. Det totala 

medelvärdet för OID uppgick till 4.05 med en genomsnittlig standardavvikelse på 0.55. Inga 

utmärkande medelvärden eller standardavvikelser för frågorna observerades och således behölls alla 

frågor i analysen. Det totala medelvärdet för extern CSR uppgick till 4.03 med en genomsnittlig 

standardavvikelse på 0.69. En fråga uppvisade ett något lägre medelvärde på 2.32 än resten av 

frågorna. Detta är frågan gällande om företaget den anställde arbetar på uppmuntrar dem att delta i  
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Tabell 3. Egen tabell över enkätfrågor, medelvärde, standardavvikelse samt värden för Cronbachs 

alfa 
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volontär-aktiviteter. Ett utmärkande värde, 0.29, för standardavvikelse observerades även. Detta 

gällande frågan om företaget anser att nöjda kunder är viktigt för företagets verksamhet och 

överlevnad. Frågorna har dock uppvisat en tillräckligt hög intern reliabilitet och behölls således i 

analysen. Det totala medelvärdet för intern CSR uppgick till 4.01 med en genomsnittlig 

standardavvikelse på 0.51. Inga utmärkande medelvärden eller standardavvikelser för frågorna 

observerades och således behölls alla frågor i analysen. 

 

4.2 Hierarkisk multipel regression 

För att pröva hypoteserna genomfördes två hierarkiska multipla regressionsanalyser. Varje analys 

sker i 3 steg. I första steget prövas hypotes H1a och H1b genom att intern respektive extern CSR 

adderas som ensam oberoende variabel. Genom att analysera determinationskoefficienten (R2) och 

skillnaden i R2 när variablerna adderas går det att analysera om ett statistiskt signifikant samband 

existerar mellan intern CSR respektive extern CSR och OID. I steg 2 adderas variabeln anställda år 

som är en dummykodad variabel. Steg 2 visar om det finns ett statistiskt signifikant samband mellan 

anställda år och OID. I steg 3 prövas hypotes H2a och H2b genom att en interaktionsvariabel adderas 

i regressionen. Interaktionsvariabeln är en variabel som består av antal anställda år multiplicerat med 

intern CSR respektive extern CSR. Genom att analysera skillnaden i R2 går det att avgöra om det 

existerar en statistiskt signifikant moderatoreffekt för antal anställda år mellan intern CSR, respektive 

extern CSR, och OID. 

 

Det standardiserade betavärdet (β) indikerar antalet standardavvikelser som den beroende variabeln 

ökar eller minskar med givet en ökning av 1 standardavvikelse i den oberoende variabeln (De Veaux 

et al., 2012). Om exempelvis intern CSR ökar med 1 standardavvikelse, som är 0.69 (se tabell 3), 

ökar OID med 0.230 standardavvikelser (se tabell 5). 

 

En signifikansnivå på 0.05 har valts. Detta innebär att om analysen visar ett p-värde > 0.05 anses 

resultatet ej vara statistiskt signifikant och hypoteserna förkastas. Vid ett p-värde < 0.05 bekräftas 

hypoteserna. 

4.2.1 Hierarkisk multipel regression - Intern CSR 

Steg 1 i analysen visar att det existerar ett statistiskt signifikant positivt samband mellan intern CSR 

och OID (p = 0.016 < p = 0.05). Det justerade R2 värdet för steg 1 visar att intern CSR står för 4.4% 

av variansen i OID (se tabell 5). Intern CSR har ett standardiserat Beta-värde β = 0.230 (se tabell 4). 
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Steg 2 i analysen visar att det existerar ett statistiskt signifikant positivt samband mellan antal 

anställda år och OID (p = 0.001 < p = 0.05). Skillnaden i R2 (ΔR2) = 0.098 för steg 2 visar att anställda 

år står för 9.8% av variansen i OID (se tabell 5). Det justerade totala R2 visar att intern CSR och 

anställda år står för 13.5% av variansen i OID. Antal anställda år har ett standardiserat Beta-värde β 

= 0.313 (se tabell 4). 

 

Steg 3 i analysen visar att det inte existerar en statistiskt signifikant modererande effekt för antal 

anställda år mellan intern CSR och OID (F(1, 105) = 0.622, p = 0.432 > p = 0.05). 

Interaktionsvariablen har ett standardiserat Beta-värde β = 0.107 (se tabell 4). 

 

   Ostandardiserat 

Beta-värde 

Koefficienter 

standardfel 

Standardiserat 

Beta-värde 

Modell 1 (Constant) 4.048 0.052   

  Intern CSR 0.184 0.075 0.230 

Modell 2 (Constant) 3.839 0.078   

  Intern CSR 0.168 0.072 0.209 

  Anställda fler än 11 år 0.351 0.101 0.313 

Modell 3 (Constant) 3.835 0.078   

  Intern CSR 0.104 0.108 0.129 

  Anställda fler än 11 år 0.353 0.101 0.315 

  Interaktion intern CSR, anställda år 0.114 0.145 0.107 

Tabell 4. Översikt Beta-värden och koefficienters standardfel för intern CSR 

 

  R2  Adjusted R2 ΔR2 ΔF df1 df2 Sig. ΔF  

Modell 1 0.053 0.044 0.053 5.994* 1 107 0.016 

Modell 2 0.151 0.135 0.098 12.192** 1 106 0.001 

Modell 3 0.156 0.132 0.005 0.622 1 105 0.432 

*=P<0.05            **=P<0.01           

Tabell 5. Översikt av hierarkisk multipel regression för intern CSR 
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4.2.2 Hierarkisk multipel regression - Extern CSR 

Steg 1 i analysen visar att det existerar ett statistiskt signifikant positivt samband mellan extern CSR 

och OID (p = 0.037 < p = 0.05). Det justerade R2 värdet för steg 1 visar att extern CSR står för 3.1% 

av variansen i OID (se tabell 7). Extern CSR har ett standardiserat Beta-värde β = 0.200 (se tabell 6). 

 

Steg 2 i analysen visar att det existerar ett statistiskt signifikant positivt samband mellan antal 

anställda år och OID (p = 0.000023 < p = 0.05). ΔR2 = 0.15 för steg 2 visar att antal anställda år står 

för 15% av variansen i OID (se tabell 7). Det justerade totala R2 visar att extern CSR och anställda år 

står för 17.4% av variansen i OID. Antal anställda år har ett standardiserat Beta-värde β = 0.399 (se 

tabell 6). 

 

Steg 3 i analysen visar att det inte existerar en statistiskt signifikant modererande effekt för antal 

anställda år mellan extern CSR och OID (F(1, 105) = 0.008, p = 0.931 > p = 0.05). 

Interaktionsvariabeln har ett negativt standardiserat Beta-värde β = -0.015 (se tabell 6). 

 

    Ostandardiserat 

Beta-värde 

Koefficienter 

standardfel 

Standardiserat 

Beta-värde 

Modell 1 (Constant) 4.048 0.052   

  Extern CSR 0.215 0.102 0.200 

Modell 2 (Constant) 3.782 0.077   

  Extern CSR 0.318 0.097 0.296 

  Anställda fler än 11 år 0.447 0.101 0.399 

Modell 3 (Constant) 3.780 0.081   

  Extern CSR 0.332 0.186 0.309 

  Anställda fler än 11 år 0.448 0.103 0.400 

  Interaktion extern CSR, anställda år -0.019 0.218 -0.015 

Tabell 6. Översikt Beta-värden och koefficienters standardfel för extern CSR 
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 R2  Adjusted R2 ΔR2 ΔF df1 df2 Sig. ΔF  

Modell 1 0.040 0.031 0.040 4.462* 1 107 0.037 

Modell 2 0.190 0.174 0.150 19.582** 1 106 0.000 

Modell 3 0.190 0.167 0.000 0.008 1 105 0.931 

*=P<0.05 **=P<0.01           

Tabell 7. Översikt av hierarkisk multipel regression för extern CSR 

 

4.3 Hypotesprövning 

En hierarkisk regressionsanalys genomfördes för att undersöka om intern CSR är en statistiskt 

signifikant prediktor av OID. Analysen visade att intern CSR är statistisk signifikant med ett p-värde 

< 0.05. Således bekräftas H1a. 

 

H1a: Det existerar ett statistiskt signifikant positivt samband mellan anställdas uppfattning om 

intern CSR och OID. 

BEKRÄFTAD 

 

En hierarkisk regressionsanalys genomfördes för att undersöka om extern CSR är en statistiskt 

signifikant prediktor av OID. Analysen visade att extern CSR är statistisk signifikant med ett p-värde 

< 0.05. Således bekräftas H1b. 

 

H1b: Det existerar ett statistiskt signifikant positivt samband mellan anställdas uppfattning om 

extern CSR och OID. 

BEKRÄFTAD 

 

En hierarkisk regressionsanalys genomfördes för att undersöka om antal anställda år statistiskt 

signifikant modererar sambandet mellan intern CSR och OID. Analysen visade att antal anställda år 

inte är en statistisk signifikant moderatorvariabel med ett p-värde > 0.05. Således förkastas H2a. 
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H2a - Antal anställda år i organisationen modererar sambandet mellan intern CSR och OID. 

Specifikt existerar det en statistiskt signifikant positiv effekt desto fler anställda år. 

FÖRKASTAD 

 

En hierarkisk regressionsanalys genomfördes för att undersöka om antal anställda år statistiskt 

signifikant modererar sambandet mellan extern CSR och OID. Analysen visade att antal anställda år 

inte är en statistisk signifikant moderatorvariabel med ett p-värde > 0.05. Således förkastas H2b. 

 

H2b - Antal anställda år i organisationen modererar sambandet mellan extern CSR och OID. 

Specifikt existerar det en statistiskt signifikant positiv effekt desto fler anställda år. 

FÖRKASTAD 
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5. Diskussion och Slutsats  

I detta kapitel kommer en diskussion att föras gällande mötet mellan teori och resultat. Vidare 

kommer en slutsats att presenteras samt teoretiska och praktiska bidrag av uppsatsen. Begränsningar 

kommer att presenteras samt förslag till framtida forskning.  

 

5.1 Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om det existerar ett samband mellan anställdas uppfattning 

om intern respektive extern CSR och deras OID. Samt om antal anställda år modererar dessa 

samband. Resultaten tyder på att både intern och extern CSR är statistiskt signifikanta 

prediktorvariabler för OID. Det betyder alltså att en ökad positiv uppfattning om en organisations 

CSR-arbete ökar anställdas identifiering med organisationen. Resultaten ligger i linje med vad Park 

och Levy (2014) samt Ko et al. (2018) tidigare presenterat. Ko et al. studie var avgränsad till Sydkorea 

och Park och Levy till USA och bägge studiernas urval bestod av hotellanställda. Våra resultat visar 

alltså att anställdas uppfattning om CSR statistiskt signifikant påverkar deras OID även i ett urval 

bestående av anställda inom banker i Sverige. Vår studie styrker således vad den tidigare forskningen 

kommit fram till och ökar trovärdigheten av den.   

 

Till skillnad från Ko et al. (2018) visar dock resultaten i vår studie att antal anställda år inte uppvisar 

en statistiskt signifikant modererande effekt mellan varken intern CSR och OID eller extern CSR och 

OID. Även om resultaten i vår uppsats tyder på att antal anställda år inte är en statistiskt signifikant 

moderator mellan CSR och OID visar det sig dock att antal anställda år är en signifikant prediktor av 

OID. Antal anställda år står för 15% respektive 9.8% av variansen i OID i de två 

regressionsanalyserna. Anställda år står alltså för en relativt stor del av förklaringsgraden i OID.  

 

Att antal anställda år inte uppvisar en moderatoreffekt utan snarare fungerar som en prediktor till OID 

innebär att antal anställda år inte ändrar styrkan eller riktningen på sambanden mellan CSR och OID. 

Det är alltså inte antal anställda år som avgör styrkan på sambanden mellan anställdas uppfattning 

om CSR och OID. Oavsett om en person varit anställd under eller över 11 år, i vår uppsats urval, 

kommer uppfattningen om exempelvis intern CSR stå för 4.4% av variansen i OID ± felmarginalen. 

Dock visar alltså antal anställda år en högre förklaringsgrad till OID än CSR. I kontrast till Park och 

Levy (2014) som inte fann någon korrelation mellan antal anställda år och OID visar våra resultat, 

likt Riketta (2005), att antal anställda år är signifikant relaterat till anställdas OID.  
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En möjlig förklaring till att antal anställda år är en statistiskt signifikant prediktor till OID kan finnas 

inom sido-betsteorin. Enligt sido-betsteorin är antal anställda år en insats som gör att det kostar mer 

för den anställde att lämna organisationen (Becker, 1960). Desto fler anställda år desto högre kostnad 

för den anställde att lämna organisationen med andra ord. Detta kan ha en påverkan på anställdas OID 

då identifieringen ökar desto mer den anställde känner sig knuten till organisationen. Att anställda 

som varit anställda över 11 år då har en starkare OID än anställda under 11 år kan anses vara rimligt.  

 

Det kan dock finnas andra bakomliggande variabler som förklarar varför de som varit anställda över 

11 år eventuellt upplever en starkare OID. En möjlig förklaring kan finnas inom leader-member 

exchange teorin (LMX), som visar på hur relationen mellan ledare och anställd utvecklas över tid 

vilket kan påverka den anställdes attityd mot arbetet (Tangirala, Green & Ramanujam, 2007). Enligt 

Tangirala et al. (2007) har anställda som upplever en mer positiv relation med sin ledare en starkare 

OID. Eftersom denna relation är något som kan utvecklas och förbättras över tid kan det eventuellt 

vara detta som är orsaken till att de som varit anställda över 11 år eventuellt upplever en starkare 

OID.  

 

Dock bör ett kritiskt förhållningssätt hållas gällande dessa möjliga förklaringar till att antal anställda 

år agerar som prediktor till OID. Det är också möjligt att det kan finnas andra variabler och eventuella 

emotionella kopplingar som kan vara förklarande faktorer. Det vi kan vara säkra på utifrån resultatet 

av denna uppsats är att det föreligger ett statistiskt signifikant samband mellan de tre variablerna 

intern CSR, extern CSR, antal anställda år och den beroende variabeln OID. Vi antar att eventuella 

förklaringar till att antal anställda år är en prediktor av OID kan finnas inom sido-bets teorin och 

LMX teorin. Men är också öppna för att det kan finnas andra teorier och variabler som bättre förklarar 

varför detta samband uppstår.  

 

Att antal anställda år inte modererar sambanden indikerar på att en positiv uppfattning om 

organisationens CSR-arbete oavsett leder till en ökad OID, oberoende av antal anställda år. Detta 

stämmer också överens med en del tidigare studier som använt antal anställda år som en 

kontrollvariabel (se exempelvis Peterson, 2004). En förklaring till att resultaten i vår uppsats skiljer 

sig från Ko et al. (2018) resultat, som fann att antal anställda år modererade sambandet mellan OID 

och CSR, kanske kan finnas i urvalet. Ko et al. urval bestod av hotellanställda i Sydkorea och urvalet 

i vår uppsats bestod av bankanställda i Sverige. Båda urvalen består av anställda inom service- och 

tjänsteyrken men branscherna skiljer sig ändå åt. Skillnaden i resultaten kan därför bero på skillnader 

i branscherna. Men det kan även bero på eventuella kulturella skillnader då ländernas kultur där 

urvalen kommer ifrån skiljer sig åt. För att finna om skillnaden i resultaten endast är beroende av 
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skillnader i urvalet eller om det faktiskt skiljer sig mellan olika branscher och länder behövs fler 

studier som analyserar hur antal anställda år inverkar på sambandet mellan CSR och OID.  

 

Baserat på Ko et al. (2018) ändrar antal anställda år alltså styrkan på sambandet mellan CSR och OID 

för anställda i Sydkorea. Specifikt är sambandet starkare för de som arbetat längre. I vårt urval, 

bestående av anställda i Sverige, inverkar antal anställda år inte på sambandet mellan CSR och OID. 

Enligt Strand, Freeman och Hockerts (2015) är länder inom Skandinavien världsledande inom CSR 

och hållbarhet. Detta skulle eventuellt kunna bidra till en ökad medvetenhet om CSR, även bland 

unga människor som inte hunnit varit anställda någon längre tid. Eventuellt kan Ko et al. resultat bero 

på att de som varit anställda längre också är äldre och kanske också mer medvetna om CSR och 

hållbarhet. Och att desto fler anställda år därför leder till ett starkare samband mellan CSR och OID. 

Medan i Sverige är medvetenheten och kunskapen om CSR redan stark bland unga och att anställda 

år därför inte påverkar styrkan mellan CSR och OID. Detta är dock bara spekulativa tankar och det 

kan sannolikt vara ett omvänt samband. Det behövs därför fler studier som klargör vad skillnaderna 

i resultaten kan bero på. 

 

Resultaten visar att det existerar ett statistiskt signifikant samband mellan CSR och OID och det ligger 

alltså i linje med vad tidigare forskning presenterat. Även om hypotes H1a och H1b inte förkastas 

visar resultaten trots allt att uppfattningen om intern CSR och extern CSR står för en relativt liten del 

av variansen i OID. Detta är något som Park och Levys (2014) resultat också styrker då de fann att 

CSR står för en relativt liten del av den totala variansen i OID. Detta beror sannolikt på att det 

föreligger andra variabler som står för variansen i OID.  

 

Det fanns även ett intresse med uppsatsen att undersöka om det var någon av CSR dimensionerna 

som i större grad påverkade OID. Detta för att analysera om det var någon av dimensionerna som var 

viktigare att kommunicera till de anställda för att öka deras OID. Det visar sig att det existerar en liten 

skillnad i förklaringsgraden för anställdas uppfattning om intern- respektive extern CSR. Närmare 

bestämt står intern CSR för 4.4% och extern CSR för 3.1% av variansen i OID. Denna skillnad är 

relativt liten och visar att det är viktigt att kommunicera både CSR aktioner riktat mot interna 

intressenter samt mot externa intressenter.  

 

5.2 Slutsats 

Det existerar ett statistiskt signifikant samband mellan anställdas uppfattning av intern respektive 

extern CSR och OID. Antal anställda år är dock inte en statistiskt signifikant moderator mellan dessa 

samband. Däremot agerar antal anställda år som en prediktor till OID. 
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5.3 Teoretiska och praktiska bidrag 

De teoretiska bidragen av uppsatsen är en utökad kunskap om effekten av CSR på individnivå. 

Specifikt hur anställda uppfattar en organisations interna respektive externa CSR-arbete och hur det 

påverkar deras OID. Detta vilket ligger i linje med vad tidigare forskare har uttryckt, att det behövs 

mer forskning inom just CSR på individnivå och specifikt för anställda (se till exempel Glavas & 

Godwin, 2013; Glavas, 2016; Jones, 2010; Kim et al., 2010). 

 

Vår uppsats stärker den tidigare forskningen och visar likt exempelvis Park och Levy (2014) och Ko 

et al. (2018) att en positiv uppfattning om CSR leder till en ökad organisatorisk identifiering. 

Resultaten i vår uppsats utvecklar även den tidigare forskningen då vi visar att både intern och extern 

CSR positivt påverkar de anställda. Detta teoretiska bidrag är ett viktigt steg i utvecklingen av 

forskningen kring effekter av CSR för de anställda. Det är även viktigt då tidigare forskning 

efterfrågat utökad förståelse om effekter av olika dimensioner av CSR på individnivå (Kim et al., 

2017). Genom att studerat CSR som ett multidimensionellt begrepp har vi ökat denna förståelse. 

 

Ytterligare ett intressant teoretiskt bidrag av vår uppsats är att våra resultat visar att antal anställda år 

inte modererar sambandet mellan uppfattad CSR och OID.  Men att antal anställda år istället kan ses 

som en prediktor till OID. Att antal anställda år inte modererar sambanden står i kontrast mot vad Ko 

et al. (2018) fann. Vår uppsats bidrar således till teorin och visar att det behövs ytterligare forskning 

för att förstå hur antal anställda år inverkar på sambanden och vad skillnaderna i resultaten beror på. 

Resultaten i vår uppsats bekräftar således tidigare forskning men visar även på motsägande resultat. 

 

Praktiskt bidrar vår studie med kunskap om hur ledningen i organisationer bör kommunicera deras 

CSR-aktiviteter till de anställda för att öka deras identifiering med organisationen. Enligt resultaten 

från vår uppsats står intern CSR för 4.4% och extern för 3.1% av variansen i OID. Vilket betyder att 

intern CSR påverkar de anställdas OID i något större utsträckning. Skillnaden är liten och tyder på 

att organisationer bör kommunicera, och genomföra, både intern och extern CSR oavsett antal 

anställda år för de anställda. Dock bör kommunikation om intern CSR prioriteras i något högre grad 

än extern CSR om syftet endast är att maximera anställdas OID. 

 

De praktiska bidragen vår uppsats medför är alltså huvudsakligen hur ledningen i organisationer kan 

skapa sig en tydligare bild över hur de anställda uppfattar organisationens CSR-arbete och hur detta 

påverkar dem. Denna information kan organisationer använda för att utforma deras CSR-

kommunikation till de anställda.  
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5.4 Begränsningar och kritik mot studien 

Studien innehar en del begränsningar främst i form av att det genomfördes ett icke-sannolikhetsurval. 

Många av respondenterna är anställda vid samma organisation och det går inte att utesluta att detta 

påverkat resultaten. Därför bör generaliserbarheten av resultaten göras med varsamhet och det 

rekommenderas att liknande forskning görs för att replikera resultaten.  

 

Ytterligare en begränsning kopplat till urvalet och datainsamlingsmetoden är att då en form av 

snöbollsurval användes ledde detta till en bristfällig bortfallsanalys. Vilket innebär att vi inte kan 

säkerställa om urvalet är skevt fördelat. Vidare är svaren i enkätundersökningen självrapporterade 

vilket som nämnt kan ge upphov till att respondenterna ger en mer positiv bild än vad som egentligen 

stämmer.  

 

5.5 Förslag till framtida forskning 

Hur anställda påverkas av CSR är ett viktigt område som fortfarande är relativt outforskat. Som 

förslag till framtida forskning föreslår vi att studera anställdas uppfattning om CSR uppdelat efter 

andra dimensioner än intern och extern CSR. För att öka förståelsen för vilken CSR aktion som mest 

bidrar till exempelvis anställdas OID kan en uppdelning efter vilken intressentgrupp CSR-aktionen 

riktar sig till vara av intresse.  

 

Vi föreslår också att olika mediatorvariabler, moderatorvariabler och beroende variabler inkluderas i 

framtida forskning. Detta för att öka förståelsen kring vad anställdas uppfattning om CSR påverkas 

av och vad som kan påverka deras uppfattning. Detta skulle ge en ökad kunskap om vad det eventuellt 

finns för andra faktorer som kan ha en påverkan på sambanden. 

 

Majoriteten av artiklar inom ämnet som hittats i litteratursökningen har varit av kvantitativ art. För 

att ge en djupare förståelse kring hur anställda uppfattar CSR och hur de påverkas av detta föreslår vi 

att framtida forskning även använder kvalitativa metoder. En kvalitativ metod genom exempelvis 

ostrukturerade intervjuer skulle eventuellt kunna öka förståelsen för om det finns andra 

bakomliggande faktorer till sambanden. 

 

Vidare rekommenderar vi framtida studier att replikera denna uppsats för att öka trovärdigheten av 

resultaten. Framtida forskning bör dock överkomma de begränsningar vår studie mött. Då vi använt 

ett icke-sannolikhetsurval över endast en bransch ges förslag till framtida forskning att använda ett 

sannolikhetsurval över flera branscher.  
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