
 Linköpings	  universitet	  
SE-‐581	  83	  Linköping,	  Sverige	  

013-‐28	  10	  00,	  www.liu.se	  
 

Linköpings	  universitet	  |	  Institutionen	  för	  ekonomisk	  och	  industriell	  utveckling	  
Examensarbete	  i	  Företagsekonomi,	  30	  hp	  |	  Internationella	  civilekonomprogrammet	  	  

Vårterminen	  2017	  |	  ISRN-‐nummer:	  LIU-‐IEI-‐FIL-‐A-‐-‐17/02553-‐-‐SE	  
	  

	  
	  

 
 
 
 

Samhälleligt	  
ansvarstagande	  

 

En	  komparativ	  fallstudie	  av	  det	  samhälleliga	  

ansvarstagandets	  mening	  och	  betydelse	  för	  

medarbetaren	  
	  

	  
	  
	  
Robin	  Nyström	  
Mathias	  Öhman	  
	  	  	  	  
	  
Handledare:	  Lena	  Högberg	  
	  
	  	  
	  



	  
	  

  



	  
	  

Sammanfattning	  	  
Titel Samhälleligt ansvarstagande - En komparativ fallstudie av det samhälleliga 

ansvarstagandets mening och betydelse för medarbetaren  

Författare Robin Nyström & Mathias Öhman 

Handledare Lena Högberg, Ekonomie doktor, Universitetslektor, Studierektor 

Företagsekonomi 

Nyckelord Corporate Social Responsibility, CSR, Samhälleligt Ansvarstagande, 

Ansvarstagande, Meningsskapande, Social Identity Theory, SIT, Självbild, Motivation, 

Organisatoriskt Engagemang 

Bakgrund I dagens samhälle är CSR, samhälleligt ansvarstagande, en viktig fråga för 

företag. De studier som undersökt medarbetare i företag som arbetar med CSR har visat 

på ett positivt samband mellan detta arbete och medarbetarnas motivation. Däremot har 

få kvalitativa studier fokuserat på medarbetaren och ingen studie har tidigare använt 

meningsskapande som perspektiv för att skapa förståelse om detta fenomen.  

Syfte Syftet med denna studie är att med en komparativ utgångspunkt belysa vilken 

mening medarbetare skapat i deras arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande för att 

skapa förståelse för betydelsen av arbetsgivares förhållningssätt till samhälleligt 

ansvarstagande för medarbetares självbild, motivation och organisatoriska engagemang. 

Metod Studien har antagit en komparativ fallstudiedesign. En kvalitativ metod och en 

iterativ ansats med deduktiva inslag har använts. Det empiriska materialet har samlats in 

genom tre semistrukturerade intervjuer med medarbetare på respektive fallföretag.  

Slutsatser Medarbetare ser att arbetsgivarens samhälleliga ansvarstagande finns till för 

att tillgodose medarbetarnas behov av att vara en del av något som gör gott för andra 

intressenter. Medarbetares motivation och organisatoriska engagemang kan härledas ur 

deras arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande såvida medarbetarna själva tycker att 

den typen av arbete är viktigt. Detta förklaras av att individens självbild och 

arbetsgivarens organisatoriska identitet och båda parters underliggande värderingar 

överensstämmer.  

  

  

  



	  
	  

	   	  



	  
	  

Abstract	  
Title Social Responsibility - A comparative case study of Social Responsibility, its 

meaning and significance for the employee  

Authors: Robin Nyström & Mathias Öhman  

Supervisor: Lena Högberg, PhD, Senior Lecturer in Business Administration 

Department of Management and Engineering, Director of Studies Business 

Administration  

Keywords Corporate Social Responsibility, CSR, Sensemaking, Social Identity 

Theory, SIT, Motivation, Work Motivation, Organizational Commitment 

Background In our society, the question of social responsibility is of importance for 

most companies and it has long been a subject for scholars. Studies of employees in 

social responsible companies indicate a positive correlation between CSR activities and 

motivation. However, only a few have focused on the employee and none of the 

previous studies have used sensemaking as a theoretical perspective to deepen our 

knowledge and understanding of employees’ behavior within a socially responsible 

company. 

Aim The aim of this study is to illustrate, with a comparative approach, what meaning 

employees have given to their employer’s social responsibility to provide an 

understanding of the significance of employers’ various approaches to social 

responsibility for the social identity, organizational engagement and motivation of 

employees. 

Methodology The research design is a comparative case study. A qualitative 

methodology was used with an iterative approach, although the initial approach was 

deductive. The empirical data was gathered through three semi-structured interviews 

with employees on each company.  

Conclusions Employees consider that the purpose of their employer’s social 

responsibility is to fulfill their need to belong to a company that does good for other 

stakeholders. Employees’ motivation and organizational commitment may be derived 

from their employer’s social responsibility if the employees themselves consider these 

activities important. This is explained by congruence between the individual’s social 

identity, the employer’s organizational identity and the underlying values of these 

identities.      
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1.	  Inledning	  
I detta inledande kapitel kommer vi introducera ämnet för vår studie. Inledningsvis ges 

en kort beskrivning av debatten kring företags samhällsansvar följt av den forskning 

som tidigare förenat företags samhälleliga ansvarstagande med 

medarbetarperspektivet. Därefter presenteras studiens problemformulering och 

slutligen presenteras syftet med studien och de frågeställningar vi ämnat besvara.  

  

Bakgrund	  
CSR är idag en viktig fråga för många företag (Porter & Kramer, 2011). Debatten om 

graden av företags ansvar gentemot samhället har dock länge varit aktuell och återfinns 

redan i litteratur från 1930-talet (Young, 1939; Watt, 1939). I boken Social 

Responsibilities of the Businessman från 1953 argumenterar Bowen för att en företagare 

har ett ansvar som sträcker sig längre än att endast generera vinst. Motståndare till 

denna åsikt har dock också gjort sina röster hörda i debatten. 1958 kritiserade Levitt i 

sin artikel The Dangers of Social Responsibility åsikten att företags ansvar sträcker sig 

längre än att bidra till samhällets ekonomiska utveckling. En annan uppmärksammad 

kritiker av företags utvidgade ansvar är Milton Friedman (1970) som i en artikel i New 

York Times Magazine argumenterade för att företags enda ansvar är att engagera sig i 

aktiviteter som ökar dess ägares vinst förutsatt att företaget tar hänsyn till gällande 

regler.  

  

Bland förespråkarna i debatten för ett utökat ansvarstagande av företag är Porter och 

Kramer (2006, 2011) några av de mest tongivande (Borglund m.fl., 2012). Porter och 

Kramer (2006, 2011) har i mycket uppmärksammade artiklar myntat begreppet och 

förhållningssättet Creating Shared Value (i forts. CSV). Kärnan i CSV är att företags 

verksamhet ska skapa gemensamt värde för såväl interna som externa intressenter. CSV 

är också ett uttryck för den begreppsrikedom som finns inom forskningsområdet CSR. 

Detta beskrivs närmare i den teoretiska referensramen, men vi vill redan nu upplysa 

läsaren om att vi har valt att samla dessa definitioner under det övergripande begreppet 

samhälleligt ansvarstagande.  

 

Företags samhälleliga ansvarstagande tar sig uttryck på många sätt. Allt oftare 

publiceras så kallade CSR- och hållbarhetsredovisningar, företag kommunicerar sitt 
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samhälleliga ansvarstagande på sina hemsidor (Borglund m.fl., 2012) och finansiella 

index såsom FTSE4Good (FTSE4Good, 2017) och Dow Jones Sustainability Index 

finns numera att tillgå (Sustainability indices, 2017). Från den 1 december 2016 är 

större svenska företag dessutom enligt lag skyldiga att upprätta en 

hållbarhetsredovisning (Lag om ändring i årsredovisningslagen, 2016). Porter och 

Kramer (2006), Carroll (1979) samt Calabrese, Costa och Rosati (2015) menar att 

företag hålls ansvariga av politiska aktörer men även av media och aktivister för de 

konsekvenser som deras aktiviteter innebär för samhället. Därför menar Porter och 

Kramer (2006) att företag ofrånkomligen måste prioritera sitt samhälleliga 

ansvarstagande. Mot bakgrund av detta får förespråkarna för ett utökat ansvarstagande 

hos företag anses ha vunnit flest anhängare. Men detta område är fortfarande 

omdebatterat. I boken Organisation och ansvar riktar Jensen och Sandström (2012) 

stark kritik mot den forskning och samhällsdebatt som istället för att diskutera företags 

ansvar föredrar att diskutera företags anseende, förtroende och legitimitet. Jensen och 

Sandström (2012) menar att människor inte kan avsäga sig sitt moraliska ansvar, varför 

det också följer med till arbetsplatsen. Trots att orsak- och verkan-sambanden i en 

global värld ofta är komplexa ser Jensen och Sandström (2012) att människor har ett 

moraliskt ansvar för alla medmänniskor och att det därmed är vår moraliska skyldighet 

som privatpersoner och företag att ta reda på och förstå hur våra handlingar påverkar 

andra. Det är med denna utgångspunkt som Jensen och Sandström (2012) anser att 

företag bör ta sig an samhälleligt ansvarstagande istället för att sträva efter att förbättra 

sitt anseende.  

  

Tidigare	  forskning	  	  	  
I takt med att företag i allt större utsträckning engagerar sig i frågor rörande samhälleligt 

ansvarstagande har forskning kring dess betydelse studerats i flera olika områden. Bland 

annat har effekter på konsumenters beteende (Brown & Dacin, 1997), attraktivitet 

gentemot presumtiva medarbetare (Albinger & Freeman, 2000) och företags finansiella 

resultat (McWilliams & Siegel, 2000) studerats. På senare år har även de interna 

dimensionerna av företags samhälleliga ansvarstagande varit en fråga för forskning där 

framförallt dess betydelse för medarbetarna har studerats. Ett antal kvantitativa studier 

har visat på ett positivt samband mellan ett utvidgat samhälleligt ansvarstagande och 

medarbetares motivation och organisatoriska engagemang (Aguinis & Glavas, 2012).  
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Forskningen om företags samhälleliga ansvarstagande kan delas upp i följande tre 

nivåer; övergripande samhällsnivå, organisatorisk nivå och individnivå (Aguinis & 

Glavas, 2012). Områden som forskningen inom företags samhälleliga ansvarstagande på 

individnivå redan berört är exempelvis hur anställda i en organisation identifierar sig 

med denna (Carmeli, Gilat & Waldman, 2007), medarbetares upplevda meningsfullhet i 

deras arbete (Aguilera, Rupp, Williams & Ganapathi, 2007) och hur företags 

samhälleliga ansvarstagande påverkar organisationers attraktivitet för presumtiva 

medarbetare (Greening & Turban, 2000; Turban & Greening 1997). På senare år har 

forskningen kring företags samhälleliga ansvarstagande rört sig mot områdena 

medarbetares självbild, motivation och organisatoriska engagemang. Denna forskning 

har visat på att företags samhälleliga ansvarstagande har en roll i frågor som rör dessa 

områden (Aguinis & Glavas, 2012). 

  

Genom att genomföra en enkätundersökning med 4712 respondenter från olika 

avdelningar inom en brittisk bank fann Brammer, Millington och Rayton (2007) ett 

positivt samband mellan medarbetares uppfattning av deras arbetsgivares CSR-arbete 

och medarbetarnas organisatoriska engagemang. Detta organisatoriska engagemang 

beskriver Brammer med flera (2007) med kvantifierbara variabler såsom en högre 

medarbetarnöjdhet, bättre prestation och lägre personalomsättning. Genom en liknande 

kvantitativ enkätstudie av 347 medarbetare på sju nordamerikanska företag visade 

Glavas och Piderit (2009) att upplevt corporate citizenship har en positiv inverkan på 

medarbetares organisatoriska engagemang. Anledningen till detta anser Glavas och 

Piderit (2009) vara att medarbetares uppfattning av deras arbetsgivares corporate 

citizenship leder till att de ser sitt arbete som meningsfullt vilket i sin tur resulterar i 

organisatoriskt engagemang. Som följd av resultaten menar Glavas och Piderit (2009) 

vidare att företag även kan gynnas av att arbeta med corporate citizenship då detta kan 

generera konkurrensfördelar. 

  

I en kvantitativ studie av 278 amerikanska universitetsalumner undersökte Peterson 

(2004) relationen mellan corporate citizenship och medarbetares organisatoriska 

engagemang. Peterson (2004) menar att medarbetares attityder till företags ansvar är det 

som påverkar relationen mellan corporate citizenship och medarbetares organisatoriska 

engagemang. Medarbetare som själva anser att det är viktigt att företag tar ett ansvar 

gentemot samhället blir nämligen mer engagerade av sin arbetsgivares corporate 
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citizenship i förhållande till de medarbetare som inte anser att corporate citizenship är 

viktigt (Peterson, 2004).   

  

Maignan, Ferrell och Hult (1999) utgår från Carrolls (1979) två förhållningssätt till 

social responsibility, proaktivt och reaktivt, och definierar olika former av corporate 

citizenship. Maignan med flera (1999) visar att det finns ett samband mellan proaktivt 

corporate citizenship och medarbetares organisatoriska engagemang. Den enkätstudie 

Maignan med flera (1999) genomförde för att illustrera detta samband har dock vissa 

begränsningar. Studien som omfattade 364 befattningshavare inom marknadsföring tog 

inte hänsyn till några modererande variabler (Maignan m.fl., 1999).  

  

Kelley och Glavas (2014) väljer att skilja på vad de kallar intern och extern CSR. Intern 

CSR avser hur medarbetare behandlas av sin arbetsgivare medan extern CSR avser 

externa intressenter. Studien adresserade det externa CSR-arbetets påverkan på 

medarbetares beteende och omfattade över 800 anställda i 18 olika organisationer. 

Genom sin studie visade Kelley och Glavas (2014) på ett positivt samband mellan 

medarbetares uppfattning av företags externa CSR-arbete och såväl graden av 

medarbetares organisatoriska engagemang som graden av deras tillfredsställelse med 

arbetet. Kelley och Glavas (2014) identifierade arbetets meningsfullhet som en 

beroende variabel mellan medarbetares uppfattning av deras arbetsgivares CSR och 

såväl medarbetares organisatoriska engagemang som medarbetares tillfredsställelse med 

arbetet. 

  

Skudiene och Auruskevicienes (2012) kvantitativa studie visar på sambandet mellan 

inre motivation och extern samt intern CSR. Typiska aktiviteter för intern CSR 

beskriver Skudiene och Auruskeviciene (2012) som utveckling av medarbetares 

förmågor och förbättringar avseende arbetsmiljöfrågor. Studien genomfördes på elva 

litauiska företag och omfattade 274 enkätrespondenter. Resultatet av studien visar på att 

både internt och externt CSR har en positiv korrelation med medarbetares inre 

motivation. Skudiene och Auruskeviciene (2012) bygger sin bekräftade hypotes om 

sambandet mellan inre motivation och arbetsgivarens CSR-arbete på resonemanget att 

en person som motiveras av inre motivationsfaktorer inte handlar för att få en yttre 

belöning utan för att denne istället söker en känsla av utmaning eller självförverkligande 

i arbetet. Medarbetare är motiverade av inre motivationsfaktorer när de arbetar för ett 
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företag vars CSR-arbete och värderingar är i linje med medarbetarnas egna värderingar 

(Skudiene & Auruskeviciene, 2012).  

  

Mozes, Josman och Yaniv (2011) fann genom en enkätstudie av 224 medarbetare i ett 

israeliskt flygbolag att deltagande i företags samhälleliga ansvarstagande kan öka 

medarbetares motivation och organisatoriska identifiering. Dessa effekter av 

arbetsgivarens CSR når även medarbetare som inte aktivt deltar i aktiviteterna men dock 

inte i lika stor utsträckning (Mozes m.fl., 2011). Mozes med flera (2011) för ett 

resonemang om att detta resultat möjligen kan förklaras med Hackman och Oldhams 

(1975) teorier om medarbetares arbetsuppgifters meningsfullhet och variation som 

medarbetarens motivation är beroende av. Mozes med fleras (2011) resultat nyanserar 

bilden av arbetsgivarens CSR-arbetes betydelse för medarbetaren. Att aktivt delta i 

CSR-arbetet kan bidra till att öka medarbetares motivation och organisatoriska 

identifiering men bara det faktum att företaget på något sätt engagerar sig i CSR-frågor 

förefaller ha en positiv effekt på medarbetares motivation och organisatoriska 

identifiering (Mozes m.fl., 2011).   

  

Turker (2009) använder sig likt Mozes med flera (2011) av Social Identity Theory för 

att förklara det bakomliggande sambandet mellan arbetsgivares CSR-arbete och dess 

medarbetares organisatoriska engagemang. Medarbetare känner en stolthet över att 

tillhöra företag som engagerar sig i aktiviteter som gynnar dess olika intressenter 

(Turker, 2009). Företags CSR-arbete medför en viss prestige som har en positiv 

inverkan på medarbetares självbild. I sin enkätstudie hämtade Turker (2009) in svar från 

269 kontorsanställda kvinnor och män i Turkiet. 

  

Problemformulering	  
Studier som adresserat både motivation och företags samhälleliga ansvarstagande har 

visat på flera intressanta samband och har i huvudsak haft en kvantitativ ansats. Aguinis 

och Glavas sammanställning från 2012 av publicerade artiklar om CSR mellan 1970 

och 2011 i 17 olika akademiska tidskrifter ger oss en god inblick i forskningsområdet. 

Enligt Aguinis och Glavas (2012) hade hela 89 % av de genomförda studierna en 

kvantitativ ansats. Av de studier som använder sig av kvalitativa metoder utgjorde 

hälften dessutom förstudier för kvantitativa studier. Många forskare har kommenterat 

denna kvantitativa orientering och efterfrågar därför fler kvalitativa studier på CSR-
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området (Aguinis & Glavas, 2012; Glavas & Kelley, 2014; Carroll & Shabana, 2010; 

Lee, 2008, Glavas & Piderit, 2009; Turker, 2009). Mot bakgrund av CSR-områdets 

kvantitativa orientering anser vi det finnas en kunskapslucka avseende forskningens 

förståelse av företags samhälleliga ansvarstagande som bör adresseras.  

  

Forskningsområdet visar också på en annan orientering som kan problematiseras. En 

betydande del av den forskning som bedrivits på företags samhälleliga ansvarstagande 

har haft en annan analysnivå än individen (Aguinis & Glavas, 2012). I Aguinis och 

Glavas (2012) sammanställning stod nämligen studier som genomförts på individnivå 

endast för 4 % av det totala antalet studier som i huvudsak studerat samhälleligt 

ansvarstagande på en övergripande samhällsnivå eller organisatorisk nivå. Därför 

efterfrågar bland andra Aguinis och Glavas (2012), Carroll och Shabana (2010), Lee 

(2008), Turker (2009), Glavas och Piderit (2009), Aguilera, Rupp, Williams och 

Ganapathi (2007), Glavas och Kelley (2014), Vlachos, Panagopoulos och Rapp (2013) 

samt Ellen, Webb, och Mohr (2006) mer forskning kring företags samhälleliga 

ansvarstagande och företags interna intressenter, såsom medarbetare. Vi anser att det 

finns en kunskapslucka inom detta forskningsområde där medarbetarens perspektiv inte 

lyfts fram. Hur förklarar medarbetaren förekomsten av arbetsgivarens samhälleliga 

ansvarstagande? Har arbetets form och ambition betydelse för medarbetaren och i så 

fall, vilken? Genom att kvalitativt studera medarbetare i företag som arbetar med 

samhälleligt ansvarstagande kan forskningen på området bidra med en nyanserad bild 

av fenomenet. För att nå en fördjupad förståelse för och visa på komplexiteten kring de 

samband som tidigare forskning identifierat anser vi att meningsskapande (eng. 

sensemaking) är ett lämpligt perspektiv att använda. Trots att meningsskapande inte har 

använts inom forskningsområdet CSR har meningsskapande använts i studier inom 

andra forskningsområden för att beskriva medarbetarens perspektiv och förståelse av 

dennes organisatoriska omgivning (Balogun & Johnson, 2004; Rouleau & Balogun, 

2011; Patriotta, 2003). 

  

I takt med att CSR-frågor blivit allt mer aktuella för företag har olika förhållningssätt 

till dessa utvecklats. Detta innebär att företag bemöter frågan om deras samhälleliga 

ansvar på olika sätt (Borglund, m.fl., 2012; Visser, 2014; Porter & Kramer, 2011; 

Zadeck, 2004). Vi anser det vara möjligt att dessa olika förhållningssätt till samhälleligt 

ansvarstagande spelar roll för medarbetare. Detta är dock ett antagande som i dagsläget 
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inte kan göras på teoretisk grund eftersom det på forskningsområdet saknas studier med 

dessa aspekter i beaktning (Wrzesniewski i Cameron, Dutton & Quinn red., 2003). Det 

finns förvisso studier som omfattar medarbetare från olika företag (Skudiene & 

Auruskeviciene, 2012; Turker, 2009; Peterson, 2004) men med anledning av studiernas 

karaktär och omfattning har dessa inte jämfört företags olika förhållningssätt till 

samhälleligt ansvarstagande. Mot bakgrund av detta anser vi att det är relevant att 

komparativt studera medarbetare i företag med olika förhållningssätt till samhälleligt 

ansvarstagande och meningen de tilldelat sin arbetsgivares arbete i dessa frågor.  

  

Syfte	  
Med hänvisning till aktuell forskning inom företags samhälleliga ansvarstagande 

gällande medarbetares självbild, motivation och organisatoriska engagemang samt 

identifierade kunskapsluckor inom forskningsområdet har vi formulerat följande syfte 

för vår studie. Syftet med denna studie är att med en komparativ utgångspunkt belysa 

vilken mening medarbetare skapat i deras arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande för 

att skapa förståelse för betydelsen av arbetsgivares förhållningssätt till samhälleligt 

ansvarstagande för medarbetares självbild, motivation och organisatoriska engagemang. 

  

Frågeställningar	  
Med hänvisning till studiens syfte ämnar vi besvara följande frågeställningar: 

• Vilken mening har medarbetare skapat i sin arbetsgivares samhälleliga 

ansvarstagande?  

• Vilken betydelse har arbetsgivares olika förhållningssätt till samhälleligt 

ansvarstagande för deras medarbetares självbild, motivation och organisatoriska 

engagemang? 
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2.	  Metod	  
I detta kapitel redogör vi för och motiverar vårt tillvägagångssätt i denna studie. Först 

presenterar vi vald forskningsstrategi, forskningsansats samt undersökningsdesign 

varpå vi redogör för insamlingen av teori och det empiriska materialet. I den 

avslutande delen finner läsaren avsnitt om kvalitet och etik. Vi har valt att adressera 

kritik avseende våra metodval genom en löpande diskussion. 

  

Forskningsstrategi	  
För denna studie har vi valt att utgå från ett fenomenologiskt perspektiv. Detta 

perspektiv lämpar sig väl för vår studie då det befattar sig med frågan om vilken mening 

människor skapar i sin värld (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Med en fenomenologisk 

utgångspunkt vill forskare sätta sina egna förutfattade uppfattningar åt sidan, och istället 

försöka tolka hur de individer som studeras uppfattar sin egen livsvärld (Alvesson & 

Sköldberg, 2008; Justesen & Mik-Meyer, 2011). Med anledning av studiens syfte 

kommer vi alltså att studera subjektiva tolkningar av individens omvärld och försöka att 

sätta oss in i deras perspektiv, varför ett tolkande synsätt får anses motiverat.  

  

Empiriavsnittet innehåller dock inte uteslutande våra tolkningar av intervjupersonernas 

livsvärldar, utan även presentationer av de båda fallföretagen. Med dessa beskrivningar 

av fallföretagen möter vi därmed ett metodologiskt dilemma. Dessa 

fallföretagsbeskrivningar är till stor del baserade på information från de båda företagens 

hemsidor och inte intervjupersonernas subjektiva beskrivningar av deras verklighet. Å 

andra sidan menar vi att dessa företagsbeskrivningar är nödvändiga förutsättningar för 

den komparativa analys av de båda fallföretagens olika förhållningssätt till samhälleligt 

ansvarstagande vi genomfört. Beskrivningarna av fallföretagen anser vi också underlätta 

läsarens förståelse för intervjupersonernas beskrivningar av deras uppfattade livsvärld. 

Med hänvisning till ovanstående har vi i nämnda avsnitt av empirikapitlet medvetet 

frångått det tolkande synsättet.  

  

För att besvara våra frågeställningar använde vi oss av en kvalitativ metod eftersom vår 

ambition är att förstå hur medarbetare upplever och tolkar sin verklighet. Bryman och 

Bell (2011) menar nämligen att den kvalitativa metodens roll att är generera en 

detaljerad bild, i form av djupgående information. Dessutom är en kvalitativ metod ofta 
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är att föredra när en studie är mer inriktad på ord än siffror (Bryman & Bell, 2011). 

Justesen och Mik-Meyer (2011) argumenterar för att det fenomenologiska perspektivet 

passar betydligt bättre med en kvalitativ metod i jämförelse med en kvantitativ. Detta 

med anledning av det fenomenologiska perspektivets ambition att beskriva subjektiva 

erfarenheter (Justesen & Mik-Meyer, 2011). En annan fördel med, och anledning till att 

vi valde att använda oss av, en kvalitativ ansats är den möjliggör en viss grad av 

iterativitet, det vill säga att metoder kan ändras under processens gång (Bryman & Bell, 

2011; Gummesson i Gustavsson, 2004).  

 

Forskningsansats	  
I vår studie började vi med att studera forskningsfronten på området företags 

samhälleliga ansvarstagande och medarbetares motivation. Tidigt fann vi att området 

fortfarande har vissa teoretiska kunskapsluckor eftersom förhållandevis få studier har 

genomförts inom området. Eftersom vi utgick från forskningen och de teorier som finns 

innebär det att vi till en början haft en deduktiv ansats i vår studie. Med en deduktiv 

ansats menas att forskaren tar utgångspunkt i existerande kunskap och teorier (Bryman 

& Bell, 2011). Med oss från vår litteraturgenomgång har vi en teoretisk referensram 

med kunskap om tidigare studier som genomförts på området tillsammans med teorier 

som använts för att förklara medarbetares självbild, motivation och organisatoriska 

engagemang samt perspektivet meningsskapande.  

  

I motsats till en deduktiv ansats bygger den induktiva, som även den är vanlig i 

kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2011) på att forskaren först studerar verkligheten, 

för att sedan formulera teorier med den insamlade informationen som grund. När en 

studie kombinerar dessa två ansatser och forskaren således går fram och tillbaka mellan 

teoribildning och teoriprövning beskrivs ansatsen som iterativ. Eftersom vårt område är 

förhållandevis outforskat (Aguinis & Glavas, 2012) ansåg vi att en iterativ ansats kunde 

komma att bli aktuell för vår studie. Fördelen med en iterativ ansats är att den är mer 

flexibel än en deduktiv ansats, vilket gör att forskaren inte styrs i lika hög grad av en 

redan existerande referensram (Bryman & Bell, 2011). Efter insamlingen av studiens 

empiriska material fick vi anledning att revidera delar av vår teoretiska referensram. De 

största förändringarna vi gjorde var att ta bort delar av den teoretiska referensramen. 

Detta med anledning av att en del av de teorier och perspektiv som vi då presenterat i 

teoriavsnittet antingen överlappade varandra eller behövde tas bort med anledning av 
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studiens omfattning. Därtill kompletterade vi några beskrivningar av de teorier och 

perspektiv som vi använt för att underlätta analysen av vårt empiriska material. De 

texter som kompletterades var den om meningsskapande där framförallt Ericsons (1998) 

vokabulär om olika typer av mening inte fanns med från början, samt texten om Self 

Determination Theory där delen om sociala kontexter utökades i efterhand. Vår studie 

kan alltså beskrivas som en iterativ process som grundar sig i det deduktiva. Vår 

uppfattning är inte att processens inslag av iterativitet är något som bör ses som ett 

misslyckande, utan snarare en förväntad företeelse. Gummesson (i Gustavsson, 2004) 

delar den uppfattningen och menar att en linjär process som följer den deduktiva 

studiens plan inte är realistisk.  

  

Undersökningsdesign	  
Fallstudie är en välanvänd och ökande populär undersökningsdesign inom 

företagsekonomi (Eisenhardt & Graebner, 2007; Bryman & Bell, 2011). Gemensamt för 

fallstudier är att de möjliggör rika empiriska beskrivningar av ett eller flera fall 

(Eisenhardt & Graebner, 2007). Vi har i vår fallstudie valt att genomföra en komparativ 

studie av två företag. Detta eftersom en komparativ design är som bäst lämpad när två 

eller flera kontrasterande fall ska studeras och jämföras med varandra och särskilt 

attraktiv för forskare som vill undersöka kontextuella skillnader mellan olika fall 

(Bryman & Bell, 2011). En annan möjlig undersökningsdesign ansåg vi vara att endast 

studera ett fallföretag. Det var också vår preliminära undersökningsdesign, att studera 

ett fallföretag, vilken vi kom att revidera efter att ha haft kontakt med ett antal 

presumtiva fallföretag. I dialogen med presumtiva fallföretag framkom det att få företag 

var villiga att avvara så pass mycket tid som 6–7 intervjuer kräver för att delta i vår 

studie. Detta var en av anledningarna till att vi istället valde en komparativ fallstudie. 

En annan anledning var att vi genom att studera två kontrasterande fall skulle ha 

möjlighet att rikta vårt forskningsbidrag till ett större antal företag vars samhälleliga 

ansvarstagande liknar antingen det ena eller det andra fallföretaget i studien. 

  

Litteraturgenomgång	  	  
Det är viktigt att ta reda på vilka studier som redan finns på forskningsområdet för att 

kunna ta hänsyn till dessa. Detta är extra viktigt för deduktiva studier då dessa utgår 

från existerande litteratur inom området (Bryman & Bell, 2011). Vi valde att inleda vår 
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litteraturgenomgång med en sökning efter litteratur i sökmotorn Google Scholar, 

databasen Scopus, och Linköpings universitetsbiblioteks elektroniska databas. Detta för 

att nå ett stort antal träffar. För att hitta relevanta artiklar använde vi sökord såsom 

corporate social responsibility, CSR, social identity theory, organizational 

identification, motivation, employee motivation, employee commitment, organizational 

commitment, sensemaking och organizational identity. I valet av artiklar har hänsyn 

tagits till publiceringsår och antal citeringar för att avgöra relevans. Då nyare artiklar 

tenderar att ha färre citeringar än äldre, har vi istället sorterat dessa efter relevans i 

förhållande till våra sökord och därefter läst de relevanta träffarnas sammanfattningar.  

  

För att hitta fler relevanta referenser och försäkra oss om att inte missa inflytelserik 

litteratur inom forskningsområdet har vi också undersökt vilka verk andra forskare 

refererat till. I denna andra fas av litteraturgenomgången har översiktsartiklar som 

kartlagt den existerande forskningsfronten inom området varit till stor hjälp. Denna 

andra fas anser vi komplettera vår inledande litteraturgenomgång väl eftersom vi genom 

den fann flera relevanta artiklar med kompletterande resultat. Dessutom fann vi genom 

denna typ av sökningar artiklar som varit viktiga referenser för de artiklar som vi funnit 

i den inledande litteraturgenomgången.  

  

Urval	  	  
Vi har gjort ett målinriktat urval av fallföretag då vi ämnar studera två företag som 

aktivt arbetar med samhälleligt ansvarstagande men som trots detta förefaller ha två 

olika förhållningssätt till dessa frågor. Vi har valt Shape och Houdini Sportswear som 

presenteras i studiens empirikapitel.  

  

Eftersom syftet med denna studie är att med en komparativ utgångspunkt belysa vilken 

mening medarbetare skapat i deras arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande för att 

skapa förståelse för betydelsen av arbetsgivares förhållningssätt till samhälleligt 

ansvarstagande för medarbetares självbild, motivation och organisatoriska engagemang 

ansåg vi att det var nödvändigt att intervjua medarbetare på de båda fallföretagen. Vi 

ställdes då inför frågan vem som egentligen är en medarbetare. Var vissa personer på 

dessa fallföretag inte valbara för vår studie då de inte kan betraktas som medarbetare? 

För vårt urval gjorde vi en mindre avgränsning med hänsyn till vad vi anser vara en 

allmän definition och användning av begreppet medarbetare. Vår uppfattning är att ett 
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företags grundare, VD och styrelsemedlemmar sällan beskrivs som medarbetare. Därför 

valde vi att inte intervjua någon av dessa personer på de båda fallföretagen. Studiens 

intervjupersoner är totalt sex till antalet, tre medarbetare i respektive fallföretag. Antalet 

intervjuer begränsades till sex med anledning av studiens omfattning.  

  

Datainsamlingsmetod	  
Datainsamlingsmetoden intervjuer har valts med anledning av att upplevelser och 

känslor bäst kan fångas genom en personlig intervju (Bryman & Bell, 2011). Som 

intervjuform valde vi att använda semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad 

intervju är väl lämpad för kvalitativa intervjuer eftersom det är önskvärt att låta 

intervjun ta olika riktningar då detta kan ge indikationer på vad intervjupersonen 

upplever som relevant att prata om i sammanhanget (Kvale & Brinkmann, 2014; 

Bryman & Bell, 2011). Intervjuformen valdes även eftersom den möjliggör att 

eventuella aspekter som inte tagits i beaktning inför intervjun kan fångas upp. För att 

underlätta detta genomfördes intervjuerna med två intervjuare där en av oss hade en mer 

aktiv roll och den andre en mer passiv roll. Den av oss som hade en mer aktiv roll ledde 

intervjun med intervjupersonen medan den som hade en mer passiv roll hade i uppgift 

att säkerställa att de frågor som intervjuguiden innefattade faktiskt besvarades. Som 

intervjuare turades vi om att anta de båda rollerna från intervju till intervju. För 

intervjupersonernas trygghets skull fick de själva bestämma en lämplig plats för 

intervjuerna som kom att genomföras ansikte mot ansikte i ostörda mötesrum på plats 

hos respektive fallföretag.  

  

Intervjuguiden (Se bilaga 1) som samtliga intervjuer följde har strukturerats efter 

studiens olika teoretiska ämnesområden och perspektiv såsom självbild och 

organisatoriskt engagemang. Eftersom vi valt en semistrukturerad intervjuform byggde 

intervjuguiden på några övergripande frågor inom varje ämnesområde med tillhörande, 

mer specifika följdfrågor. Samtliga följdfrågor ställdes inte under varje intervju utan 

ställdes snarare när vi ansåg det passande med hänsyn till hur intervjupersonen 

besvarade de inledande frågorna. Inledningsvis ställdes ett antal frågor om 

intervjupersonen och dess roll inom företaget. Därpå följde frågor kring 

intervjupersonens arbetsgivares värderingar och samhälleliga ansvarstagande. Sedan 

förflyttades intervjuns fokus tillbaka till intervjupersonen genom frågor kring vad denne 

engageras och motiveras av på sin arbetsplats samt kring dennes identifiering med sin 
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arbetsgivares värderingar. Mot slutet av intervjun ställdes i mån av tid även de 

reservfrågor som förberetts i syfte att få ut så mycket information som möjligt av 

intervjutillfället. Ljudupptagningen som använts för att underlätta vårt arbete med det 

empiriska materialet stängdes efter detta av. Avslutningsvis tillfrågades 

intervjupersonerna hur de upplevt intervjun och om de hade någonting att tillägga. Detta 

gjordes medvetet efter att ljudupptagningen stängts av för att intervjupersonerna skulle 

kunna berätta det de eventuellt inte var bekväma med att berätta under inspelning.  

  

Angående det empiriska materialet och begreppet samhälleligt ansvarstagande finner vi 

det nödvändigt att poängtera att intervjupersonerna vid vissa tillfällen har använt andra 

begrepp, framförallt CSR. Det kan förklaras i och med att vi vid intervjutillfället 

berättade för intervjupersonerna att vi studerade CSR, vad vi valt att kalla samhälleligt 

ansvarstagande. CSR är dessutom det begrepp som används inom vårt ena fallföretag, 

Shape. För att hålla empirikapitlet enhetligt i sig och i förhållande till studiens andra 

kapitel har vi valt att ersätta CSR med samhälleligt ansvarstagande vid de tillfällen som 

intervjupersonerna använt begreppet CSR. Samhälleligt ansvarstagande är inte ett 

begrepp som används i något fallföretagen.    

  

En nackdel med intervjuer som datainsamlingsmetod är att studien är utelämnad till 

intervjupersonernas svar. Vi anser att det kan vara svårt att bedöma huruvida 

intervjupersonen förmedlar en sanningsenlig och inte förskönande eller utelämnande 

bild av sin verklighet, speciellt när det rör ämnen som är känsliga att prata om. Vår 

uppfattning är att det ämne som våra intervjuer behandlat kan upplevas som känsligt. 

Eftersom intervjuerna berört intervjupersonens skapade mening i deras arbetsgivares 

samhälleliga ansvarstagande kan intervjupersonen känna en press att leva upp till sin 

egen eller omvärldens bild av vad det samhälleliga ansvarstagandet finns till för och att 

det ska ha en viss betydelse för dennes självbild, motivation och organisatoriska 

engagemang. Medarbetaren kan också anses vara i beroendeställning till sin 

arbetsgivare och därför vara ovillig att kritisera företagets förhållningssätt till 

samhälleligt ansvarstagande i syfte att försköna bilden av företaget som ett ansvarsfullt 

sådant. Vi är dock av den uppfattningen att vi tagit hänsyn till detta i vår tolkning av 

respondenternas svar på vilka vi baserat vår analys. Trots att den valda 

datainsamlingsmetoden har sina brister bedömer vi att dess fördelar väger klart tyngre 

än dess nackdelar och att den därför är berättigad sett till studiens syfte.  
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Tabell	  1	  -‐	  Förteckning	  av	  intervjuer	  
Datum Intervjuperson Roll Fallföretag Längd 

2017-03-21 Simon Ekonom Shape 43 min 

2017-03-21 Sandra Key Account Manager Shape 30 min 

2017-03-21 Stefan Inköps- & Logistikchef Shape 35 min 

2017-03-09 Hanna PR- & Kommunikationsansvarig Houdini 42 min 

2017-03-23 Helen Designassistent Houdini 42 min 

2017-03-28 Hilda Kundserviceansvarig Houdini 59 min 

  

Analysmetod	  	  
Efter intervjutillfällena transkriberade vi våra ljudupptagningar. Sammantaget gav dessa 

transkriberingar ett rikt empiriskt material vilket var vår ambition med hänvisning till 

studiens design. Eftersom vi valt ett fenomenologiskt perspektiv fann vi det nödvändigt 

att i våra transkriberingar notera hur intervjupersonerna svarade, om de tvekade, 

upprepade sig eller svävade bort från frågan i sina svar. Vi valde också att lyssna på 

intervjuerna ytterligare en gång för att sedan diskutera våra övergripande intryck av 

dem. Dessa diskussioner kretsade kring vilka frågor vi upplevde att intervjupersonen i 

fråga hade lättare eller svårare att prata om, och vad eventuella tvekanden och 

upprepningar kunde bero på.  

 

För att kunna hantera ett stort och rikt material är det viktigt att strukturera, förenkla och 

reducera det, utan att äventyra den kvalitativa studiens syfte att ge en rik beskrivning 

(Jacobsen, 2002). Med hjälp av våra transkriberingar genomförde vi vad Rennstam och 

Wästerfors (2015) kallar tematisk sortering. Vi arbetade därmed med att identifiera 

återkommande teman, likheter och olikheter i intervjupersonernas svar. I denna 

sortering av materialet utgick vi från vår teoretiska referensram och kodade och 

kategoriserade materialet efter de teorier som ingick i referensramen. Detta medförde att 

vi kunde se samband, likheter och olikheter såväl inom fallföretagen som mellan dem. I 

nästa steg reducerade vi vårt material i form av en kategorisk reducering. Denna typ av 

reducering genomförs genom att utesluta vissa, för den specifika studiens syfte, mindre 
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relevanta kategorier för att fokusera materialet och således underlätta för läsaren 

(Rennstam & Wästerfors, 2015).  

 

Genom sortering och reducering genomförs följaktligen teoretisering eftersom det vid 

kodning är nästintill oundvikligt att benämna koderna (Rennstam och Wästerfors 

(2015). Vi har i och med vår sortering och reducering av intervjupersonernas svar 

därmed också teoretiserat genom skapandet av nya begrepp. 

 

Kvalitet	  
All forskning syftar till att producera giltiga och hållbara resultat (Merriam, 1994, 

s.174) 

  

Forskning kan uppfylla detta syfte genom att säkerställa att den motsvarar kraven på 

vad Guba och Lincoln (1989) kallar trovärdighet. Med trovärdighet menas 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet som vi var för sig 

beskriver nedan. 

  

Tillförlitlighet	  
Det som studeras i vår studie är människors egen tolkning av världen. Det är därför 

viktigt att kunna skildra den verklighet som människor upplever på ett så rättvisande 

sätt som möjligt (Merriam, 1994). Användandet av semistrukturerade intervjuer anser vi 

gjort det möjligt för att intervjupersonerna att just uttrycka sin verklighet. Enligt Guba 

& Lincoln (1989) är ett tillvägagångssätt för att garantera en studies tillförlitlighet att 

forskaren genom en så kallad respondentvalidering delger intervjupersonerna det 

empiriska materialet för att säkerställa att respondenternas svar uppfattats korrekt. 

Eftersom vi genomfört en respondentvalidering med samtliga intervjupersoner menar vi 

att det empiriska material vi presenterar i denna studie är tillförlitligt.  

  

Överförbarhet	  
En studies överförbarhet definieras av i vilken grad forskningsresultaten är 

generaliserbara och därmed applicerbara även i andra kontexter. Fallstudier väljs dock 

snarare för att studera något på djupet och det är därför inte meningen att resultatet ska 

kunna tillämpas i andra situationer än just den studerade (Merriam, 1994). Justesen & 

Mik-Meyer (2011) framhåller dock att det inom det fenomenologiska perspektivet är 
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möjligt att omtolka överförbarheten av ett resultat. Överförbarhet kan tolkas som i 

vilken mån studiens resultat kan vara vägledande för andra studier. Rika empiriska 

beskrivningar i en kvalitativ studie ses som en form av databas med information som 

andra forskare kan använda för att göra en bedömning av hur pass överförbara studiens 

resultat är till andra sammanhang (Guba & Lincoln, 1989; Bryman & Bell, 2011). Med 

hänsyn till detta har vi strävat efter att förmedla så rika empiriska beskrivningar som 

möjligt samt kritiskt diskutera våra resultat och metodval för att studien i största möjliga 

mån ska vara vägledande för framtida studier.  

  

Pålitlighet	  
Pålitlighet, eller reliabilitet, syftar till att minimera fel och oriktigheter som uppstår i 

undersökningen. En studie anses pålitlig om en forskare kan använda samma 

tillvägagångssätt som en tidigare forskare använt för att nå samma resultat och 

slutsatser. För att säkerställa studiens pålitlighet är det därför viktigt att tydligt 

dokumentera sitt tillvägagångssätt under studiens gång (Yin, 2007). För att möjliggöra 

en granskning av studiens pålitlighet har vi valt att beskriva och kritiskt granska vårt 

tillvägagångssätt i studien.  

  

Konfirmerbarhet	  
Vår intervjuguide är utformad för att kunna användas för samtliga intervjupersoner 

oberoende av fallföretag och vi har aktivt haft en kritisk hållning till våra egna 

tolkningar av intervjupersonernas svar. Vi är emellertid medvetna om vår egen påverkan 

på studiens resultat och kan därför varken garantera vår egen eller studiens objektivitet. 

Det är dock, i enlighet med det fenomenologiska perspektivet, inte heller vår ambition 

att förmedla en objektiv bild av verkligheten utan snarare att beskriva världen såsom 

den upplevs av intervjupersonerna (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

        

Etik	  
Likt trovärdighet och äkthet är etik alltid aktuellt för all forskning (Merriam, 1994). 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra krav som är tänkta att fungera som riktlinjer 

för forskning som bedrivs i Sverige. Detta för att skydda individen från fysisk eller 

psykisk skada eller kränkningar. Nedan beskrivs dessa krav samt hur vi i denna studie 

uppfyllt dem. 
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Informationskravet	  
Enligt informationskravet är forskaren skyldig att informera de som på ett eller annat 

sätt deltar i eller bidrar till studien om deras roll i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Inför 

intervjuerna informerade vi vår kontaktperson på respektive fallföretag om studiens 

ämne och utformning. Vår kontaktperson har sedan i sin tur haft i uppgift att informera 

intervjupersonerna inför intervjutillfällena. Inför varje intervju gjorde vi också en 

avstämning med intervjupersonen för att bedöma om de var tillräckligt informerade. 

Vid behov kompletterade vi den information intervjupersonen fått inför intervjun.   

 

Samtyckeskravet	  
Forskaren är även skyldig att erhålla de medverkandes samtycke till att delta i studien. 

De medverkande har även rätt att bestämma på vilka villkor och hur länge de ska delta i 

studien. Det underliggande kravet till detta är att undersökningsdeltagare själva har rätt 

att bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Studiens samtliga 

intervjupersoner har inför intervjutillfället gett sitt samtycke till att medverka i studien 

och även accepterat intervjuns omfattning, varför vi menar att vi uppfyllt detta krav.  

 

Konfidentialitetskravet	  
Konfidentialitet är nära sammankopplat med offentlighet och sekretess och kräver att 

uppgifter om de medverkande ska behandlas och förvaras med största möjliga 

konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002). Vi erbjöd våra fallföretag att medverka i vår 

studie anonymt. Ett av våra fallföretag valde att göra det, vilket vi har respekterat 

genom att tilldela det ett fiktivt namn, Shape. För att säkerställa alla intervjupersoners 

konfidentialitet har vi även valt att byta ut deras namn. För att underlätta för läsaren har 

intervjupersonerna på Houdini har tilldelats fiktiva namn med H som första bokstav och 

intervjupersonerna på Shape har med samma princip tilldelats namn med S som första 

bokstav. Anledningen till att vi vill säkerställa intervjupersonernas konfidentialitet är att 

vi bedömer att vår tolkning av deras intervjusvar kan upplevas som känslig. 

 

Nyttjandekravet	  
Enligt nyttjandekravet får de uppgifter som i forskningsändamål samlats in för en studie 

inte användas för kommersiellt bruk eller i annat icke-vetenskapligt syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi anser att vi uppfyllt även detta krav då uppgifterna vi fått 
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av intervjupersonerna endast har använts i vetenskapligt syfte inom ramen för studiens 

genomförande.  
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3.	  Teoretisk	  referensram	  
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram vi använt för att analysera 

studiens empiriska material. Inledningsvis presenteras teorier om företags samhälleliga 

ansvarstagande. Vidare redogör vi för perspektivet meningsskapande följt av teorier 

kring social identitet, motivation och organisatoriskt engagemang.  

  

Företagets	  samhälleliga	  ansvarstagande	  
CSR	  och	  samhälleligt	  ansvarstagande	  
Som nämnts i inledningen och framkommit i avsnittet för tidigare forskning finns en 

begreppsrikedom, eller begreppsförvirring om man så vill, inom forskningsområdet 

CSR. Några av de många nära besläktade begrepp som används är corporate 

responsibility, corporate citizenship, social responsibility, corporate social 

performance och CSV (Borglund m.fl., 2012, Porter & Kramer, 2011, Kelley & Glavas, 

2014). Waddock (2004) beskriver CSR-områdets snarlika inriktningar som parallella 

strömmar, vilka ofta överlappar varandra. Dessa strömmar har genererat en mängd olika 

definitioner av CSR vilket i sin tur har medfört att det inte finns någon allmän definition 

av begreppet (Waddock, 2004; Aguinis & Glavas, 2012; Borglund m.fl., 2012). 

Borglund med flera (2012) argumenterar för att CSR-området lättare kan förstås som ett 

empiriskt fenomen vilket har beskrivits av forskare med olika teoretiska referensramar 

och begrepp. Nedan redogör vi för en av många definitioner av CSR som används inom 

området idag. Detta för att ge läsaren en uppfattning om vad CSR är. Den välanvända 

definition av CSR (Rupp, 2011; Rupp, Williams & Aguilera i Schminke, 2010) vi valt 

att delge läsaren är den som formulerats av Aguinis (i Zedeck, 2011) som lyder som 

följer;  

 

Kontextspecifika organisatoriska handlingar och principer som tar hänsyn till 

intressenters förväntningar och den tredelade prestationen av ekonomiska, samhälleliga 

och miljömässiga resultat [vår översättning]1 (Aguinis, i Zedeck, 2011, s. 858).  

  

Utöver användandet av flertalet definitioner har forskare dessutom använt sig av dessa 

utan att göra väsentlig skillnad mellan dem, vilket bidragit till den rådande 

begreppsförvirringen på området (Schwartz & Carroll, 2008). Palmås (2008) menar 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Context-specific organizational actions and policies that take into account stakeholders’ expectations and the triple 
bottom line of economic, social and environmental performance (Aguinis, i Zedeck 2011, s. 858). 
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dessutom att det i Sverige råder ytterligare begreppsförvirring då engelskans social inte 

är att likställa med svenskans social utan snarare avser svenskans samhällelig, vilket har 

en något annorlunda och vidare betydelse.  

  

Med hänsyn till rådande begreppsförvirring på området samt att de olika begrepp som 

använts i tidigare forskning har gemensamt att de innefattar något slags ansvarstagande 

gentemot samhället använder vi i vår studie begreppen samhälleligt ansvarstagande, 

eller företags samhälleliga ansvarstagande. Med detta begrepp samlar vi företags 

samtliga handlingar som adresserar samhällsproblem, såsom miljöfrågor och sociala 

frågor. Den definition av CSR som vi beskrivit i detta avsnitt liksom många andra inom 

området kan tolkas innehålla en intern dimension av ansvarstagande, eftersom företags 

medarbetare utgör en grupp av dess intressenter (eng. stakeholders). Vår uppfattning är 

emellertid att tyngdpunkten i dessa definitioner, forskningen och debatten i allmänhet 

fokuserar på företags ansvarstagande gentemot externa intressenter. Vi har därför valt 

att inte inkludera medarbetares arbetsvillkor och arbetsförhållanden i begreppet 

samhälleligt ansvarstagande. 

  

Förhållningssätt	  till	  samhälleligt	  ansvarstagande	  
Företag väljer att förhålla sig på olika sätt till sitt samhällsansvar.  Det har ännu inte 

etablerats ett allmänt tillvägagångssätt, en allmän modell för att utforma förhållningssätt 

till samhälleligt ansvarstagande eller ett gemensamt språkbruk för att beskriva olika 

förhållningssätt (Borglund, m.fl., 2012). Eftersom en del av vårt syfte med denna studie 

är att med en komparativ utgångspunkt belysa vilken mening medarbetare skapat i deras 

arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande finner vi det nödvändigt att beskriva de olika 

förhållningssätt till företags samhälleliga ansvarstagande som beskrivits inom CSR-

området idag.  

  

CSV	  
Ett av de mest kända förhållningssätten till samhälleligt ansvarstagande är Porter och 

Kramers (2011) CSV (Borglund m.fl., 2012). Detta förhållningssätt bygger på att 

företag skapar gemensamt värde tillsammans med sina intressenter. Istället för att enbart 

skapa värde för företagets ägare handlar CSV alltså om ett bredare värdeskapande. 

Porter och Kramer (2011) belyser tre huvudsakliga karaktärsdrag som utgör en CSV-

strategi. Det första är att hitta ömsesidigt fördelaktiga lösningar (eng. win-win solutions) 
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mellan intressent och företag och att lägga resurser på de initiativ som rör företagets 

påverkan på intressenterna samtidigt som företaget tillgodoser intressenternas behov. 

Det andra är att integrera frågorna om företagets samhälleliga ansvarstagande i 

värdekedjan och arbeta med dessa på både kort och lång sikt. Det tredje är skapandet av 

ett unikt socialt erbjudande. Porter och Kramer (2011) uppmanar företag att omdefiniera 

sin värdekedja så att den inkluderar andra typer av värden utöver de ekonomiska samt 

att omvärdera produkter och marknader så att företaget tar hänsyn till deras sociala och 

miljömässiga påverkan.  

  

Orienteringar	  till	  företags	  samhälleliga	  ansvarstagande	  
Visser (2014) presenterar en kategorisering som kan användas för att beskriva företags 

olika förhållningssätt till företags samhälleliga ansvarstagande. Visser (2014) väljer att 

kategorisera företags olika förhållningssätt till samhälleligt ansvarstagande enligt dess 

syfte. Därför kategoriseras förhållningssätten enligt följande; defensiv, 

välgörenhetsorienterad, marknadsföringsorienterad, strategisk och systematisk. De 

första tre av dessa förhållningssätt menar Visser (2014) är vanliga bland företag, men 

tyvärr otillräckliga för att lösa världens hållbarhetsfrågor. Denna kritik har även 

framförts av Porter och Kramer (2011) som menar att företags förhållningssätt till 

samhälleligt ansvarstagande i allmänhet är obsoleta. Det defensiva förhållningssättet 

innebär att företaget enbart engagerar sig i det samhälleliga ansvarstagande samhället 

kräver genom lagar och regler. Det välgörenhetsorienterade förhållningssättet innebär 

att företaget engagerar sig på ett filantropiskt vis, exempelvis genom att stödja 

organisationer med sociala mål. Ett marknadsföringsorienterat förhållningssätt har 

företag som använder samhälleligt ansvarstagande i syfte att förbättra sitt rykte eller 

varumärke. Istället för dessa förhållningssätt förordar Visser (2014) att företag har ett 

systematiskt förhållningssätt till samhälleligt ansvarstagande vilket innebär att företaget, 

på ett holistiskt sätt, arbetar med kärnan till samhällsproblem och dessutom utvecklar 

innovationer och nya affärsmodeller som erbjuder lösningar på dessa. Detta 

systematiska förhållningssätt är ofta kombinerat med det strategiska vilket vi anser 

liknar Porter och Kramers (2011) CSV-strategi. Vissers (2014) strategiska 

förhållningssätt bygger på att företaget inkluderar frågor om samhälleligt 

ansvarstagande i sin kärnverksamhet och strategiska planering.    
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Reaktivt	  och	  proaktivt	  samhälleligt	  ansvarstagande	  
Carroll (1979) urskiljer två typer av förhållningssätt till företags samhälleliga 

ansvarstagande. Det första är reaktivt samhälleligt ansvarstagande, vilket innebär att 

organisationer implementerar samhälleligt ansvarstagande när de av olika är eller 

upplever sig vara tvingade till det. Det andra förhållningssättet, proaktivt samhälleligt 

ansvarstagande, innebär att implementeringen är ett resultat av ett frivilligt val (Carroll, 

1979). 

  

Företagande	  som	  mål	  eller	  som	  medel	  för	  förändring	  
Dessa beskrivningar av företags olika förhållningssätt till samhälleligt ansvarstagande 

ser vi som ett uttryck för debatten kring företagets roll i samhället, vilken beskrivs i 

bakgrundsavsnittet. Vår tolkning är att ovan nämnda förhållningssätt till samhälleligt 

ansvarstagande kan placeras in på ett och samma kontinuum som beskriver graden av 

företags samhälleliga ansvarstagande. Nedan följer en modell som beskriver vår 

tolkning.  

 
Figur 1 – Modell över företagande som mål eller som medel för förändring. Egen 

modell 

  

Detta kontinuum löper mellan de två motpolerna vi har valt att kalla företagande som 

mål och företagande som medel för förändring. Företag som endast har företagande 

som mål har det förhållningssätt till sitt samhällsansvar som Friedman (1970) 

förespråkar, det vill säga att företagets funktion i samhället är att generera vinst för 

företagets ägare och samtidigt respektera gällande lagar och regler. I närheten av den 

vänstra änden av detta kontinuum hittar vi defensiva förhållningssätt till företags 

samhälleliga ansvarstagande vilka beskrivits av Visser (2014) och Carroll (1979). När 

vi rör oss till höger på kontinuumet finner vi förhållningssätt till företags samhälleliga 
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ansvarstagande som innebär att detta arbete blir allt mer inkluderat i kärnverksamheten. 

Företag som ser sitt företagande som medel för förändring har en kontrasterande syn på 

sitt ansvar gentemot samhället. I den här änden av kontinuumet finner vi företag som 

innoverar och utvecklar nya affärsmodeller för att förändra samhället till det bättre. Den 

här typen av företag finns till för att adressera samhälleliga problem, såsom 

hållbarhetsfrågan. I den här änden av kontinuumet har vi placerat förhållningssätt till 

företags samhälleliga ansvarstagande som Porter och Kramers (2011) CSV och Vissers 

(2014) systematiska förhållningssätt.   

  

Denna modell fyller en rad viktiga funktioner i vår studie. Dels hjälper den oss att 

illustrera skillnader och likheter i företags olika förhållningssätt till samhälleligt 

ansvarstagande, dels ligger den till grund för valet av fallföretag, vilka vi presenterar i 

empirikapitlet. Modellen används också i inledningen av analyskapitlet där den 

appliceras på beskrivningarna av studiens fallföretag.  

  

Meningsskapande	  	  
När man använder sig av meningsskapande som perspektiv är ambitionen att förklara 

den bakomliggande sanning som grundar sig i individens subjektiva referensram 

(Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 2005). Meningsskapande är en process som människor 

genomgår för att förstå saker, problem, eller händelser som är nya, förvirrande, 

tvetydiga eller som på något sätt skiljer sig från förväntningar. Meningsskapande är inte 

detsamma som tolkning utan sträcker sig längre och kan beskrivas som ett av individen 

aktivt formande och författande av händelser och ramverk för sin förståelse (Weick, 

1995). Den central skillnaden mellan tolkning och meningsskapande är alltså att 

individen i sitt meningsskapande har en egen roll i att skapa, eller tilldela mening till, de 

situationer som den försöker förstå (Maitlis & Stefanson, 2014). Weick (1995) menar 

att medarbetares meningsskapande i organisationer är viktigt eftersom det påverkar 

deras handlingar. Därför ligger det i organisationers intresse att förstå hur medarbetare 

skapar mening kring företeelser. Det är med denna beskrivning av meningsskapande i 

beaktning som vi har valt att använda oss av detta perspektiv för att uppfylla studiens 

syfte. 

  

Weick (1995) och Ericson (1998) skiljer på meningsskapande och mening där 

meningsskapandet är själva processen som resulterar i en mening. Ericson (1998) 
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diskuterar användandet av ordet mening och dess betydelse som inte helt självklar 

eftersom mening kan beskriva både viljeyttring och innebörd. 

  

Om denna innebörd [viljeyttring] läggs i begreppet mening får begreppen mening och 

innebörd olika innebörd (Ericson, 1998, s. 37) 

  

I denna studie kommer vi att använda begreppen mening och innebörd som synonymer. 

Alltså har vi valt att exkludera viljeyttring som innebörd i begreppet mening.  

  

I organisationer söker individer medvetet eller omedvetet kontinuerligt svar på vad 

Weick (1995) beskriver som frågor (eng. cues). En individ baserar sina förväntningar 

och antaganden på tidigare händelser och använder dessa för att skapa en form av 

förväntningar om vad som kommer att ske eller vara i framtiden. Dessa förväntningar är 

en viktig del i meningsskapandeprocessen eftersom den tar en ny vändning när 

förutsägelserna inte infrias. När en individ kommer i kontakt med något denne inte har 

en förklaring till inleds försök att skapa en ny mening i denna företeelse. 

Meningsskapande sker när nya situationer har uppstått eller när förändringar sker i 

organisationer, miljöer eller situationer. Till sin hjälp i meningsskapandet har individen 

sina referensramar. När individen med hjälp av dessa referensramar har tilldelat något 

en ny mening fullbordas meningsskapandet och individen kan besvara vad som bör 

göras och hur denne bör handla. Den meningsskapandes självbild har en viktig del i 

denna del av processen eftersom svaret på frågan om vad som bör göras är beroende av 

just självbilden (Weick, 1995).  

  

Även om meningsskapande sker kring händelser som sker i nuet använder individen 

sina tidigare erfarenheter som referensramar för att hitta situationer som är jämförbara 

med den aktuella som individen befinner sig i. Meningsskapande är alltså att betrakta 

som retrospektivt (Weick, 1995). Följande citat beskriver Weicks (1995) syn på 

meningsskapandets retrospektivitet;  

  

Hur kan jag veta vad jag tänker innan jag hör vad jag säger? [vår översättning]2 

(Weick, 1995, s.18) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  How can I know what I think until I see what I say? (Weick, 1995, s.18)	  
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Individens omgivning är inte statisk och oberoende av individen. Eftersom individens 

meningsskapande bygger på händelser som sker i omgivningen ser Weick (1995) 

individen som medskapare till sin egen omgivning. Sociala interaktioner är viktiga i 

individens meningsskapande. Vilka individen socialiserar med, på vilket sätt och vilka 

som kan tänkas komma att granska individens handlande påverkar meningsskapandet. 

Andersson (2010) beskriver meningsskapande på ett liknande vis.  

  

Meningsskapande innebär att en fråga isoleras ur det pågående skeendet och tilldelas 

mening utifrån en referensram (Andersson, 2010, s.159)   

  

Kollektiv	  mening	  	  
Weick (1995) beskriver meningsskapande som en individuell process, som förvisso är 

beroende av individens interaktion med omvärlden. Detta beroende har intresserat flera 

forskare eftersom det innebär att individer inom en och samma organisation kan tilldela 

frågor samma mening, ett fenomen som kan beskrivas som kollektiv mening. Ericson 

(1998) menar att en kollektiv mening uppstår när det inom en grupp råder en 

samstämmighet kring innebörden av en eller flera frågor. För att förstå begreppet 

kollektiv mening måste vi ta ett steg tillbaka i Ericsons (1998) resonemang kring 

meningsskapande. Ericson (1998) hävdar att frågor tilldelas mening mot bakgrund av 

frågan i sig och dess kontext såväl som individens värderingar. Meningsskapande kan 

alltså ses som en process beroende av två element. Tillsammans kallar Ericson (1998) 

dessa två element för en individs tolkningsbasprofil. I fortsättningen har vi valt att 

använda Weicks (1995) och Anderssons (2010) benämning av tolkningsbasprofil, det 

vill säga referensram. När kollektiv mening uppstår menar Ericson (1998) att detta beror 

på att individer i en och samma organisation har en homogen referensram och att de har 

isolerat frågan för att tilldela denna en mening. Ericson (1998) betonar dock att det 

likväl kan existera en utbredd heterogenitet gällande individers tilldelning av mening till 

frågor i en organisation med anledning av individers isoleringsgrad av frågorna samt 

deras referensramar.  
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Fyra	  typer	  av	  mening	  
Med hjälp av begreppen isoleringsgrad, det vill säga i vilken utsträckning en fråga inom 

en grupp av individer isoleras ur det pågående skeendet och referensram bygger Ericson 

(1998) fyra typer av mening varav en är kollektiv mening.  

  

Om isoleringsgraden i en grupp är hög innebär det att en specifik fråga isolerats ur dess 

omgivande bakgrundsbrus. Frågor med en hög isoleringsgrad kan enligt Ericson (1998) 

ges två typer av mening, vilka beror på gruppens referensramar och om dessa är 

homogena eller heterogena. Har frågan en hög isoleringsgrad samtidigt som gruppen 

har heterogena referensramar skapas en så kallad disparat mening. Detta innebär att 

individernas tilldelade meningar inte överlappar varandra, varför det inte skapas en 

kollektiv mening kring en specifik fråga (Ericson, 1998).   

  

Är isoleringsgraden i en grupp istället låg betyder det att en stor del av gruppens 

individer undviker att isolera frågan och därmed inte tilldelar den någon mening. Låg 

isoleringsgrad kan leda till två olika typer av mening beroende på gruppens homogena 

eller heterogena referensramar. Om gruppen består av individer med heterogena 

referensramar skapas en fragmentarisk mening. De få av gruppens individer som 

tilldelat den specifika frågan en mening har tilldelat den olika mening. Om dessa 

individer istället har homogena referensramar skapas en enklavmening, vilket innebär 

att en liten del av gruppens individer tilldelat en särskild fråga en och samma mening 

(Ericson, 1998). 

  

Meningsgivande	  	  
Hur individers meningsskapande kan påverkas har länge intresserat forskare (Ericson, 

1998). Ett begrepp som både Weick (1995) och Gioia och Chittipeddi (1991) använder 

för att beskriva detta fenomen är meningsgivande (eng. sensegiving). Meningsgivande 

har framförallt använts för att beskriva hur ledare och visioner kan skapa vad Ericson 

(1998) beskriver som tolkningsscheman vars funktion är att ge mening till 

medlemmarna i organisationen, därav namnet meningsgivande. Fenomenet kan således 

beskrivas som att ledare och visioner ger mening åt organisationens medarbetare, vilka 

sedermera skapar mening i den uttryckta meningen (Gioia & Chittipeddi, 1991).  
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Organisationens	  identitet	  och	  meningsskapande	  	  
Meningsskapande har studerats i många olika kontexter, bland annat när 

organisationens identitet hotas och när medarbetare blir osäkra på vad organisationens 

identitet är (Maitlis & Stefanson, 2014; Weick, 1995). Dessa typer av situationer är 

företeelser som utlöser meningsskapande hos medarbetaren, vilket innebär att 

medlemskap i en organisation är en del av individens självbild. Weick (1995) använder 

Dutton och Dukerichs (1991) studie som exempel på att det finns en koppling mellan 

medarbetarens självbild och organisationens identitet. I sin studie fann Dutton och 

Dukerich (1991) att en organisations identitet och negativa image påverkade 

medarbetarnas syn på dem själva, om vilka de var, vad de kände och vad de gjorde. 

Individens självbild och organisationens identitet är två centrala begrepp i Social 

Identity Theory (Dutton & Dukerich, 1991; Tajfel & Turner, 1986), vilken vi 

presenterar i följande avsnitt.  

  

Individens	  självbild	  och	  organisatorisk	  identitet	  
Social Identity Theory (i forts. SIT) kan användas för att förklara det samhälleliga 

ansvarstagandes betydelse för medarbetares motivation (Brammer m.fl., 2007; Peterson, 

2004). Denna teori är användbar i vår studie då den fokuserar på en individs 

medlemskap i en social grupp, såsom ett företag. Eftersom medlemskapet och dess 

betydelse för individen står i fokus i denna teori anser vi att den kompletterar följande 

teorier om motivation väl eftersom medlemsskapsdimensionen inte är central i dessa 

teorier (Meyer, Becker & Vandenberghe, 2004). Enligt SIT är en individs självbild 

beroende av dennes medlemskap i sociala grupper, exempelvis organisationen för 

vilken denne arbetar. Det viktigaste grundantagandet i SIT är att individer tenderar att 

basera sin självbild på de sociala grupper och organisationer de tillhör och att individer 

strävar efter att förbättra sin självbild (Mozes m.fl., 2011). Medarbetare upplever 

därmed organisationer vars identitet överensstämmer med sin egen självbild som 

attraktiva (Tajfel & Turner, 1986). För att undvika begreppsförvirring använder vi i 

denna studie ordet självbild för att beskriva individens identitet medan ordet identitet 

används för att beskriva företagets identitet.  

  

Individer strävar efter att behålla eller stärka sin självbild och tenderar därför att 

identifiera sig med grupper som de anser tillhöra samma sociala kategori som dem 

själva (Tajfel & Turner, 1986). När individer identifierar sig med den organisation de 
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arbetar för kallas detta för social eller organisatorisk identifiering (i forts. organisatorisk 

identifiering) (Pratt, i Whetten & Godfrey, 1998). Det kan beskrivas som ett av 

medarbetaren upplevt enande mellan dennes och organisationens identitet (Ashforth & 

Mael, 1989).  

  

Sociala grupper jämför även sig själva med andra grupper. Om en grupp har en positiv 

identitet i förhållande till andra grupper betyder det att medlemskapet i en sådan grupp 

är prestigefullt. Om en social grupp däremot har en negativ självbild gentemot andra 

sociala grupper har det en negativ påverkan på medlemmarnas självbild. När en individ 

vill förbättra sin egen självbild försöker denne antingen att lämna en eller flera sociala 

grupper eller stärka de sociala grupper som den tillhör (Tajfel & Turner, 1986). 

  

Nedanstående modell illustrerar vår tolkning av SIT. Den stora cirkel som med 

individen i mitten representerar dennes självbild är beroende av individens medlemskap 

i olika sociala grupper. I denna modell har vi lagt till några fiktiva exempel på sociala 

grupper som kan vara en del av en individs självbild. Cirkeln Organisatorisk identitet är 

delvis streckad för att illustrera den del av individens självbild som är aktuell för vår 

studie. Avseende denna illustrering vill vi klargöra två saker. Dels att vi studerar en 

liten del av individens självbild, dels att en individ kan vara medlem i flera sociala 

grupper än de som exemplifieras i denna modell.  

 

  

Figur 2 – Modell över individens självbild. Egen modell  

  

Ashforth och Mael (1989) bygger vidare på Tajfel och Turners (1986) teorier om SIT. 

De gör dock en distinktion mellan begreppen identifiering och internalisering. 
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Identifiering refererar till hur individer identifierar sig med olika sociala grupper baserat 

på deras egen självbild. Förutsättningen för identifiering är alltså att den sociala 

gruppens identitet och underliggande värderingar och individens självbild och 

underliggande värderingar överensstämmer från början.  Internalisering refererar 

däremot till ett skeende när individer tar till sig sociala gruppers värderingar och 

attityder. I denna internalisering av värderingar och attityder spelar individers självbild, 

en viktig roll. Genom denna begreppssärskiljning menar Ashforth och Mael (1989) att 

medarbetare kan identifiera sig med organisationen för vilken de arbetar utan att faktiskt 

dela dess värderingar.  

  

Dutton och Dukerich (1991) presenterar ett annorlunda perspektiv på SIT. De 

argumenterar för att medarbetares uppfattning av den egna organisationens identitet 

samt medarbetares uppfattning av hur andra ser på deras organisation, det vill säga 

organisationens image, kan förklara medarbetares handlingar. Denna uppfattning om 

organisationens identitet och image kan förklara varför och hur medarbetare väljer att 

engagera sig i, eller motsätta sig vissa aktiviteter. Därför ser Dutton och Dukerich 

(1991) att den organisatoriska identiteten tillsammans med organisationens image och 

den enskilda medarbetarens värderingar och självbild utgör tre byggstenar för 

medarbetares motivation. Medarbetare förhåller sig till dessa tre i sitt agerande inom 

organisationen (Dutton & Dukerich, 1991). För att illustrera detta perspektiv på SIT har 

vi baserat på figur 2 skapat ytterligare en modell. Denna modell beskriver hur 

identifiering sker mellan individens självbild och organisationens identitet, hur 

internalisering mellan organisatorisk identitet och individens självbild sker samt 

organisationens images betydelse för individens självbild. För att undvika förvirring har 

de exemplifierade sociala grupperna i figur 2 uteslutits.  
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Figur 3 – Modell över individens självbild, organisatorisk identitet- & image. Egen 

modell 

  

Motivation	  
Skillnaden	  mellan	  motivation	  och	  organisatoriskt	  engagemang	  	  
Då en del av vårt syfte med denna studie är att skapa förståelse för betydelsen av 

arbetsgivares förhållningssätt till samhälleligt ansvarstagande för bland annat 

medarbetares motivation och organisatoriska engagemang beskriver vi i följande avsnitt 

dessa snarlika teorier. Forskare har länge varit intresserade av medarbetares motivation 

och organisatoriska engagemang eftersom engagerade och motiverade medarbetare 

innebär många fördelar (Pinder, 1998; Ryan & Deci, 2000; Collier & Esteban 2007). 

Trots att dessa två forskningsområden bottnar i samma ambition, att förstå och påverka 

medarbetares beteende, har de utvecklats tämligen oberoende, utan att beröra varandra 

på djupet (Collier & Esteban, 2007; Meyer m.fl., 2004). Meyer med flera (2004) ser en 

möjlig förklaring av detta i att de båda forskningsområdena till en början haft olika 

målsättningar och dessutom har olika ursprung. Teorier om medarbetares motivation har 

i stor utsträckning försökt förklara medarbetares prestation i relation till en specifik 

uppgift. Arbetsmotivationsteorier, vilka vi i denna studie benämner som 

motivationsteorier, har dessutom ofta utvecklats ur allmänna motivationsteorier, till 

skillnad från teorier om organisatoriskt engagemang som är sprungna ur sociologin och 

socialpsykologin. Dessa teorier har framförallt adresserat medarbetares allmänna 

prestation och medarbetares benägenhet att stanna kvar i organisationer (Meyer m.fl., 

2004).  
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Meyer med flera (2004) och Collier och Esteban (2007) menar att motivation och 

medarbetares organisatoriska engagemang är två besläktade men skilda begrepp. Meyer 

med flera (2004) beskriver organisatoriskt engagemang som en av de energiska krafter 

som bidrar till medarbetares motivation. Därför kan det senare ses som en komponent 

av motivation (Meyer m.fl., 2004). Collier och Esteban (2007) menar att medarbetare 

först måste vara motiverade för att kunna genomföra en handling och därefter 

engagerade för att överkomma utmaningar och hinder som står mellan dem och 

genomförandet av handlingen. Med denna relation mellan begreppen i beaktning kan 

aktiviteter som påverkar medarbetares organisatoriska engagemang också anses ha en 

påverkan på medarbetares motivation (Collier & Esteban, 2007). I denna studie har vi 

valt att se medarbetarens organisatoriska engagemang som en del av dennes 

motivation.    

  

Motivation	  
Motivation är en viktig del i organisationers arbete och kan beskrivas som en 

kombination av inre och yttre drivkrafter (Ryan & Deci, 2000; Pinder, 1998). Dessa 

drivkrafter påverkar medarbetares arbetsrelaterade beteende, det vill säga vad de är 

villiga att uppnå och sträva efter (Pinder, 1998). Motivation har definierats på många 

olika sätt (Meyer m.fl., 2004). I denna studie har vi valt följande definition av 

motivation:  

  

Arbetsmotivation är en uppsättning av energiska krafter som kommer från såväl inifrån 

som utifrån individen, som framkallar arbetsrelaterat beteende och bestämmer dess 

form, riktning, intensitet och varaktighet [vår översättning]3 (Pinder, 1998, s.11).   

  

Motivation kan alltså beskrivas som en uppsättning av energiska krafter som framkallar 

medarbetares handlingar. Det är i sin tur denna kraft som förklarar vad medarbetare är 

motiverade att göra, hur hårt de kommer att arbeta för att åstadkomma detta, hur de 

kommer ta sig an uppgiften och när de kommer att sluta. Denna definition lämpar sig 

väl för vår studie då den tydligt uttrycker att motivation kan komma från såväl 

individen, så kallad inre motivation, som utifrån, så kallad yttre motivation (Ryan & 

Deci, 2000). Definitionen har dessutom använts i många studier (Collier & Esteban, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Work motivation is a set of energetic forces that originates both within as well as beyond an individual’s being, to 
initiate work-related behavior, and to determine its form, direction, intensity, and duration (Pinder, 1998, s. 11).	  
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2007) trots att motivation är ett begrepp som har definierats på många olika sätt. Meyer 

med flera (2004) fann ungefär 140 olika definitioner av motivation i sin litteraturstudie.  

  

Self	  Determination	  Theory	  	  
Pinders (1998) definition är användbar eftersom den beskriver att motivation kan 

påverkas av såväl inre som yttre faktorer. Detta är något som är centralt i Ryan och 

Decis (2000) Self Determination Theory (i forts. SDT), vilken vi valt som teoretisk 

referensram för förklaring av motivation i denna studie. Vi har valt SDT eftersom vi 

anser att det för studien är nödvändigt att kunna förstå och beskriva olika former av 

motivation, vilka i sin tur påverkar medarbetares beteende på olika sätt (Ryan & Deci, 

2000). 

  

Inre motivation beskrivs som en inre drivkraft att utforska och lära. En individ drivs av 

en inre motivation när den upplever en tillfredsställelse av själva handlingen (Ryan & 

Deci, 2000). Något som kännetecknar inre motivation är att en individ själv väljer att 

genomföra en handling, utan yttre motivationsfaktorer. Med yttre motivation menas 

däremot en motivation till att uppnå ett visst resultat som kan separeras från handlingen 

i sig. Det är således förväntade effekter av handlingen som utgör motivationen för 

individen att utföra handlingen. Handlingar som genomförs för någon form av belöning 

eller bestraffning är motiverade av yttre faktorer (Ryan & Deci, 2000). Till skillnad mot 

handlingar som är internt motiverade och upplevs som autonoma kan yttre motiverade 

handlingar upplevas som kontrollerande. En viktig del av SDT är att yttre motiverade 

handlingar kan upplevas kontrollerande eller autonoma beroende på graden av 

internalisering. Med internalisering menas att en tidigare yttre motiverande handling 

övergår till att delvis vara inre motiverande. Internalisering sker på grund av att 

individen identifierar sig med någon aspekt av handlingens mål. Ryan och Deci (2000) 

skiljer på olika grader av internalisering där den minst internaliserade formen av yttre 

motivation är external regulation, vilket innebär att en individ enkom är motiverad av 

yttre motivationsfaktorer. Introjected regulation är en mer internaliserad form av yttre 

motivation, där individen tagit till sig målet med handlingen utan att personligen 

identifiera sig med denna. I dessa handlingar agerar individen för att undvika 

konsekvenserna av att inte genomföra handlingen och kan därför uppleva handlingen 

som kontrollerande. En annan form av internaliserad yttre motivation som upplevs som 

mindre kontrollerande är Identified regulation. Denna form av motivation uppstår när 
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individen identifierar med värdet av att genomföra handlingen och därför ser den som 

sin egen. Däremot är anledningen till individens handling inte att den är helt i linje med 

individens värderingar, varför den inte heller upplevs som helt autonom. Den högsta 

graden av internaliserad yttre motivation är integrated regulation. Detta inträffar när 

individen upplever att målet med en handling är i linje med dennes självbild och att 

handlingen på ett korrekt vis reflekterar vem hen är. Även om individen i det fallet ser 

en uppgift eller handling som viktig och därför genomför den på ett oberoende sätt är 

det inte en internt motiverad handling. Detta eftersom handlingen inte är 

tillfredsställande i sig själv och därför inte genomförs spontant (Ryan & Deci, 2000).  

  

SDT beskriver dessutom sociala kontexters betydelse för individens motivation. Ryan 

och Deci (2000) menar att kontexter som stödjer autonomi, kompetens och samhörighet 

i arbetet i högre grad än kontexter utan dessa egenskaper genererar inre motivation. 

Detta eftersom dessa tre faktorer alla utgör grundläggande behov hos människor. Dessa 

sociala kontexter är också viktiga i internaliseringen av yttre till inre 

motivationsfaktorer. När en social kontext präglas av att individerna i den får 

återkoppling för att bli mer effektiva i sitt arbete och samtidigt får stimulerande 

utmaningar är kontexten kompetensstödjande. En social kontext är autonomistödjande 

när individerna i den har möjlighet att göra egna val. I motsatsen till en 

autonomistödjande social kontext är deadlines, riktlinjer och mål bestämda av chefer 

vanliga företeelser, vilka alla riskerar att minska individens internalisering av yttre 

motivationsfaktorer. Sociala kontexter som stödjer samhörighet fungerar som en 

trygghet för individerna i den. Denna samhörighet är framförallt kopplad till de personer 

som individen arbetar med (Ryan & Deci, 2000).           

  

Organisatoriskt	  engagemang	  	  
Inom forskningsområdet för företags samhälleliga ansvarstagande, särskilt på 

individnivå, är organisatoriskt engagemang (eng. organizational commitment) ett 

väletablerat begrepp. Det har bland annat använts i studier av Brammer med flera 

(2007), Peterson (2004), Turker (2009) och Kelley och Glavas (2014) för att förklara 

företags samhälleliga ansvarstagandes påverkan på medarbetare. Av de förhållandevis 

få studier som finns på området (Aguinis & Glavas, 2012) använder sig många av just 

organisatoriskt engagemang som begrepp för att förklara företags samhälleliga 

ansvarstagandes påverkan på medarbetare, varför det är nödvändigt att definiera vad 
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som menas med begreppet. I denna studie utgår vi från Meyer och Herscovitchs (2001) 

definition av organisatoriskt engagemang:  

  

Organisatoriskt engagemang är en kraft som binder en individ till handlingar som är 

relevanta för ett specifikt mål [vår översättning]4 (Meyer & Herscovitch, 2001, s.301).  

 

Denna definition har vi valt av flera anledningar. För det första författas definitionen i 

en inflytelserik och välciterad artikel på området (Meyer m.fl., 2004). För det andra 

utgick Meyer och Herscovitch (2001) från en mängd olika definitioner av 

organisatoriskt engagemang för att hitta kärnan i dessa definitioner. Det gemensamma i 

forskningsområdets olika definitioner av organisatoriskt engagemang är bland annat att 

det är en stabiliserande eller tvingande kraft som ger riktning till beteende (Meyer & 

Herscovitch, 2001). För det tredje hjälper denna definition oss att skilja på de nära 

besläktade begreppen motivation och organisatoriskt engagemang som har beskrivits i 

inledningen av detta kapitel.  

  

Organisatoriskt engagemang hos en individ karaktäriseras av följande faktorer: en 

acceptans av och tro på organisationens värderingar och mål, en vilja att arbeta hårt för 

organisationen och slutligen en önskan om att vara och förbli en medlem av 

organisationen (Porter, Steers, Mowday & Boulian, 1974). Vakola och Nikolaou (2005) 

menar att individen kommer till organisationer med behov, förväntningar och förmågor. 

Individen har en förhoppning om att hitta en arbetsmiljö där denne kan använda sina 

förmågor och tillfredsställa sina behov. När en organisation kan erbjuda dessa typer av 

möjligheter ökar sannolikheten för att individen ska ha ett högt organisatoriskt 

engagemang (Vakola & Nikolaou, 2005).  

  

Allen och Meyer (1990) bidrar till denna teoretiska referensram med en 

multidimensionell syn på begreppet genom att hävda att organisatoriskt engagemang 

kan ta olika former. Den första av dessa är vad Allen och Meyer (1990) kallar affektivt 

organisatoriskt engagemang, det vill säga den emotionella koppling som en individ 

känner till en organisation och dess identitet. Den andra typen av organisatoriskt 

engagemang är bibehållande organisatoriskt engagemang, vilket avser den upplevda 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Commitment is a force that binds an individual to a course of action that is of relevance to a particular target 
(Meyer & Herscovitch, 2001, s. 301)	  
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kostnaden av att lämna organisationen. Den tredje och sista typen är det normativa 

organisatoriska engagemanget vilket avser en upplevd skyldighet att stanna kvar i 

organisationen. Skillnaden mellan dessa former av organisatoriskt engagemang är de 

attityder (eng. mindsets) som karaktäriserar dem. Meyer och Allen (1991) hävdar att 

dessa olika former av medarbetares organisatoriska engagemang resulterar i olika typer 

av beteenden. Alla tre former av organisatoriskt engagemang binder förvisso 

medarbetaren till organisationen, men sambandet mellan en medarbetares prestation och 

en medarbetare som är affektivt engagerad är starkare i jämförelse med medarbetare 

vars organisatoriska engagemang är normativt eller bibehållande (Meyer m.fl. 2004).  

  

Allen och Meyers (1990) beskrivning av organisatoriskt engagemang som 

multidimensionellt har vunnit empiriskt stöd i forskning. Däremot har det visat sig svårt 

att skilja på normativt organisatoriskt engagemang och affektivt organisatoriskt 

engagemang då korrelationen mellan dessa generellt är hög (Meyer & Herscovitch, 

2001). Vi har valt att använda oss av denna multidimensionella konceptualisering av 

begreppet för att underlätta vår analys av det empiriska material som studien bygger på.  

   

Organisatoriskt	  engagemang	  och	  beteende	  	  
Meyer och Herscovitch (2001) skiljer på fokuserat och diskretionärt beteende. Med 

diskretionärt avses det beteende som är nödvändigt för att uppnå ett mål eller genomföra 

en uppgift, men som inte förväntas eller specificeras av organisationen. Diskretionära 

handlingar genomförs av medarbetare som är engagerade och villiga att göra mer än de 

behöver. Det diskretionära beteendet är per definition ospecificerat eftersom det kan ta 

många olika former. Exempel på detta beteende är när en medarbetare hjälper andra 

medarbetare att nå sina mål genom att delge dem information, eller när en medarbetare 

anstränger sig extra mycket för att nå ett mål trots att omständigheterna förändrats till 

den grad att organisationen inte längre kan räkna med att målet uppfylls av 

medarbetaren (Meyer m.fl., 2004). Med fokuserat beteende menas att medarbetaren 

genomför de handlingar som specificerats för en uppgift, men inte mer. Det fokuserade 

beteendet är det beteende som en medarbetare är bunden till av sitt organisatoriska 

engagemang. Enligt Meyer och Herscovitchs (2001) har det affektiva organisatoriska 

engagemanget högst korrelation med både fokuserat och diskretionärt beteende, följt av 

det normativa och bibehållande organisatoriska engagemanget.  
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4.	  Empiri	  	  	  
I följande kapitel presenteras det empiriska material som samlats in för studiens 

ändamål. Innehållet i detta kapitel är disponerat enligt samma struktur som 

teorikapitlet, med undantag för de fallföretags- och personbeskrivningar som här 

inleder kapitlet. Dessa fallföretagspresentationer är översiktliga presentationer av 

fallföretagens samhälleliga ansvarstagande kompletterade med en del allmän 

information. Därefter följer beskrivningar av intervjupersonernas tilldelade mening till 

sin arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande. Kapitlet avslutas med 

intervjupersonernas beskrivningar av deras arbetsgivares organisatoriska identitet och 

av deras motivation. 

 

Företagspresentationer	  
Shape	  	  
Introduktion	  
Vårt första fallföretag är Shape. Shape är ett företag med flera bolag verksamma inom 

wellness- och lifestylebranschen som erbjuder träningskläder, träningsredskap och 

gymutrustning. Företaget är svenskt och har i dagsläget ett 70-tal anställda. Sedan dess 

grundande har verksamheten expanderat och företagets produkter säljs idag i 18 länder 

världen över. På Shapes huvudkontor bedrivs verksamhetens samhälleliga 

ansvarstagande av en mindre enhet bestående av två personer. En av dessa personer har 

huvudansvar för organisationens samhälleliga ansvarstagande och den andra arbetar 

som Miljökoordinator. Denna avdelning koordinerar sitt arbete med andra avdelningar, 

såsom företagets produkt- och inköpsavdelningar.  

  

Tillsammans med hög produktkvalitet, god design och innovativa lösningar är 

samhälleligt ansvarstagande ett av företagets kärnvärden. Delar av Shapes 

produktsortiment har producerats med vad företaget kallar medvetna val, vilket innebär 

att den produktionsprocess som använts och eller producenternas arbetsförhållanden 

överträffat den nivå som krävs av lagar och regler. Shape arbetar också med att försäkra 

sig om att dess producenter förstår och uppfyller kraven för gällande lagar och regler 

genom att stötta och utbilda dess producenter för att i förlängningen skapa ett bättre 

samhälle ur ett hållbarhetsperspektiv. En stor del av Shapes samhälleliga 

ansvarstagande består i att assistera företagets producenter, som inte omfattas av samma 

lagar och regler som Shape, att leva upp till dessa.  
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Produktion,	  produktionsmetoder	  och	  material	  	  
Shape strävar efter att etablera långsiktiga relationer med leverantörer. Val av 

samarbetspartners och leverantörer sker efter en samlad bedömning av bland annat 

miljöpåverkan, arbetsvillkor, transportmöjligheter och produktionskvalitet i termer av 

hållbarhet och kvalitet av material. Denna form av bedömningar har bland annat lett till 

att Shape sedan starten och fram till idag fortsatt har ungefär 90 procent av företagets 

tyg och klädproduktion i Europa. Vidare har Shape samarbete med ett familjeföretag i 

Taiwan som producerat företagets träningsprodukter i närmare 30 år. Samarbetspartnern 

vars produktion lagts ut på entreprenad i Taiwan och Kina har tillsammans med Shape 

utvecklat sitt samhälleliga ansvarstagande. På sin hemsida beskriver Shape att 

utbildning och en gemensam uppfattning om hållbarhetsarbete är en vital beståndsdel i 

leverantörsrelationer.  

  

Shape kräver att företagets leverantörer åtar sig att efterleva regler och lagar gällande 

miljöpåverkan. Shapes lägsta nivå avseende produktionsmetoder är att användaren ska 

känna sig trygg med att företaget följer gällande lagstiftning och regelverk. Den 

europeiska REACH-regleringen är ett exempel på dessa, vilken avser användandet av 

kemikalier i produkter och produktionsprocesser. Majoriteten av Shapes leverantörer är 

certifierade av forskningsorganisationen OEKO-TEX som arbetar för ökad 

produktsäkerhet och hållbar produktion i textilbranschen. Shape besöker regelbundet 

producenter och leverantörer för att försäkra att produktionen sker i linje med Shapes 

krav och värderingar. Shape gör sitt yttersta för att deras produkter inte skall innehålla 

ämnen som är skadliga för människor eller natur, dessutom strävar företaget att höja 

nivån på sin produktion genom redan omnämnda medvetna val, i syfte att göra 

produktionen alltmer hållbar. Ett exempel på Shapes samhälleliga ansvarstagande och 

hållbara produktion är att delar av företagets klädkollektioner innehåller återvunnen 

polyamid som utvunnits ur fiskenät som antingen lämnats kvar eller förlorats i 

fiskevatten. Ett annat exempel är Shapes användning av nya material såsom ett 

biopolyamidtyg som är baserat på ricinolja. Dess produktionsprocess har goda 

miljömässiga egenskaper då den kräver mindre vatten, färgämnen och koldioxidutsläpp. 

Dessa tyger återfinns dock i skrivande stund enbart i en liten del av Shapes produkter, 

bland annat i kollektionen dina val spelar roll. Trots att Shape arbetat länge med sina 

producenter och leverantörer för att göra produktionen mer hållbar medger Shape att det 



41 
 

alltid finns utrymme för förbättring. Därför fortsätter Shapes arbete att utveckla och 

förbättra produkter och produktionsprocesser.  

  

Andra	  former	  av	  samhälleligt	  ansvarstagande	  	  
I Shapes samhälleliga ansvarstagande finns också samarbeten med, och stöd till, 

organisationer som arbetar med olika frågor kring samhälleligt ansvarstagande. SOS 

Barnbyar och Aktivisfonden är två organisationer som Shape stöttar på ett sätt som kan 

beskrivas som filantropiskt. SOS Barnbyar är en organisation som ser som sin uppgift 

att hjälpa de allra mest utsatta barnen. Organisationen arbetar för att ge föräldralösa eller 

övergivna barn ett nytt hem genom sina barnbyar. I dagsläget driver SOS Barnbyar ca 

550 barnbyar världen över (SOS Barnbyar, 2017). Aktivisfondens syfte är att stödja 

barn med särskilda behov, barn som vill prova på idrott och har som mål att må bättre 

och träffa kamrater med gemensamma intressen (Aktivisfonden, 2017). Shape är också 

medlem i organisationen Swereas kemikaliegrupp som erbjuder rådgivning om krav och 

regler för kemikalieanvändning.  

  

Houdini	  	  	  
Som kontrasterande fallföretag har vi valt Houdini Sportswear (i forts. Houdini). 

Houdini är ett svenskt företag inom branschen för friluftskläder med ett 30-tal anställda. 

Företaget grundades 1993 och erbjuder idag ett komplett sortiment av funktionskläder, 

det vill säga allt från skalplagg till underkläder. Houdini beskriver sig själva som 

tillverkare av produkter för nyfikna personer med stora hjärtan och en kärlek för såväl 

naturen som planeten vill vara med och beskydda den (Houdini, 2017a). Houdini vann 

2017 H&Ms och ELLEs Conscious Award (Houdini, 2017b) med motiveringen: 

 

En pionjär inom hållbarhetsarbete, som fortsätter att flytta fram gränserna och med sin 

höga ambitionsnivå både utmanar och inspirerar oss andra. Hållbarhet är en självklar 

del i allt företaget gör – från designprocess och materialval till möjligheterna att 

förlänga livet på enskilda plagg och i slutskedet återvinna dem till något helt nytt. Ett 

cirkulärt arbete för en hållbar livsstil (Houdini, 2017b).  

  

Mångsidighet, tidlöshet och hållbarhet är Houdinis ledord för utformning av nya 

produkter. Produkterna är utformade på så sätt att de ska kunna användas till flera olika 

ändamål och inte kännas omoderna med tiden. Houdinis designfilosofi bygger på att ju 
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färre kläder som köps, desto mindre avtryck gör samhällets konsumtion på miljön 

(Houdini 2017c).   

  

I enlighet med Houdinis värderingar Do good. Play hard. Push boundaries. Have fun. 

tillverkas en betydande del av deras produkter dessutom i en cirkulär produktionscykel. 

De flesta av Houdinis produkter är tillverkade med återvunna fibrer och de kan i slutet 

av sin livslängd återvinnas i ett slutet återvinningssystem genom inlämning direkt i en 

Houdini-butik. Houdini erbjuder även alternativ till konsumtion av nya produkter i form 

av uthyrning, second-hand-försäljning och reparationsservice. Detta möjliggör att 

Houdinis produkter blir tillgängliga för fler samt att kunder hittar nya vägar att reducera 

sin miljöpåverkan (Intervju Hanna). Houdini arbetar också för att sprida sina idéer 

genom möten med andra företag och undviker att ta patent på material för att dessa ska 

kunna användas av fler företag som vill minska sin klimatpåverkan (Intervju Helen). 

  

Houdini värdesätter långa affärsrelationer och har därför arbetat med merparten av sina 

producenter och leverantörer i många år. Eftersom all produktion sker i Europa har 

Houdini god kontroll över att de höga krav de ställer på sina producenter vad gäller 

hållbarhetsarbete och mänskliga rättigheter (Houdini, 2017d) efterlevs. Houdini ställer 

även dessa höga krav på sina 8 tygleverantörer världen över vilka finns i bland annat 

Japan, USA och Taiwan. 

  

För att möjliggöra transparens gentemot sin omvärld och dessutom kunna mäta och 

jämföra sitt hållbarhetsarbete i förhållande till andra företag upprättar Houdini en årlig 

hållbarhetslista över aktuella kollektioner. I denna lista kan vem som helst hitta 

information om plaggens tillverkningsland, material och materialkomposition. Där finns 

även information om hur stor del av plaggen som innehåller återvunna fibrer, 

återvinningsbara tyger, nedbrytbara fibrer samt är del av en cirkulär livscykel (Houdini, 

2017e). Ytterligare ett exempel på transparens är Houdinis så kallade Global Reporting 

Initiative-rapport (i forts. GRI-rapport). I GRI-rapporten presenteras Houdinis 

ekonomiska, miljömässiga och sociala mål samt en detaljerad beskrivning av det 

hållbarhetsarbete som bedrivs i verksamheten (Houdini, 2013). GRI är en internationell 

oberoende organisation vars ambition är att göra hållbarhet till en integrerad del i varje 

organisations beslutsprocess. Med tusentals organisationer som publicerar 

hållbarhetsrapporter av sin verksamhet i över 90 länder är GRI:s hållbarhetsskala den 



43 
 

mest använda på global nivå (GRI, 2017). Intervjupersonen Hanna, som var delaktig i 

arbetet med GRI-rapporten berättar att den var för snäv och därmed inte passade med 

det Houdini behövde. Därför gör Houdini nu en rapport som kallas Planetary 

Boundaries som Hanna beskriver som mer holistisk. Planetary Boundaries-rapporten 

som Houdini för tillfället arbetar med är den första i sitt slag. Den utvecklas tillsammans 

med den icke vinstdrivande organisationen Albaeco vars syfte är att förmedla den 

senaste tvärvetenskapliga forskningen om samspelet mellan samhälle, ekologi och 

ekonomi samt att kommunicera aktuella miljönyheter. Albaeco assisterar organisationer 

i deras arbete att hålla sig uppdaterade på frågor som rör miljö och hållbar utveckling. 

Organisationens främsta samarbetspartner är Stockholm Resilience Centre vid 

Stockholms Universitet (Albaeco, 2017). Stockholm Resilience Centre är ett 

forskningscenter som fokuserar på hållbarhet i socio-ekonomiska system (Stockholm 

Resilience Centre, 2017a). 2009 publicerade forskningscentret rapporten Planetary 

Boundaries vilken innehöll ett nytt förhållningssätt till global hållbarhet och nio 

identifierade planetary boundaries, gränser som om de överskrids riskerar att utlösa 

abrupta miljöförändringar (Stockholm Resilience Centre, 2017b). Houdinis Planetary 

Boundaries-rapport är baserad på detta ramverk och kommer att publiceras under våren 

2017, berättar Hanna.      

  

Personbeskrivningar	  
Shape	  
Simon	  -‐	  Ekonom	  	  
Simon har arbetat som Ekonom på Shape sedan december 2015. Shape är hans första 

arbetsplats efter att han tog examen. Som en av fyra personer som arbetar på 

ekonomiavdelningen är Simon ansvarig för den ekonomiska hanteringen av koncernens 

bolag i Norge och gymutrustningsbolaget i koncernen. Dessutom har Simon ansvar för 

all löpande redovisning av moderbolaget och en del strategiimplementeringsprojekt där 

han arbetar med balanserade styrkort och nyckeltalsvärdering. Simon ser sig inte som 

delaktig i Shapes samhälleliga ansvarstagande eftersom det arbetet hanteras av 

företagets CSR-avdelning. Efter intervjun berättar Simon att han uppskattade att 

intervjufrågorna fick honom att reflektera över saker som han tidigare inte reflekterat 

över. 
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Stefan	  -‐	  Inköps-‐	  och	  Logistikchef	  	  
Stefan började arbeta för Shape i september 2016 och har rollen som Inköps- och 

Logistikchef. I sin roll har Stefan hand om all logistik som bedrivs inom Shapes olika 

bolag samtidigt som han planerar och överser företagets inköpsarbete. Utöver att vara 

involverad i lagerhållning och ledtider stöttar Stefan Shapes produktchefer i deras 

strategiska inköpsarbete och han arbetar dessutom för att utveckla företagets relationer 

till befintliga och nya leverantörer. Han anser att alla som arbetar på Shape är delaktiga i 

det samhälleliga ansvarstagandet och att han själv är mer involverad än andra eftersom 

han har en ledande position i företaget. Han menar dock att det samhälleliga 

ansvarstagandet inte är en prioriterad fråga för honom i logistikarbetet. Efter att vi 

avslutat intervjun säger Stefan att han tyckte att det var kul att svara på intervjufrågorna 

eftersom han sällan ställt sig själv liknande frågor. 

  

Sandra	  -‐	  Key	  Account	  Manager	  
Sandra har arbetat på Shape sedan mars 2016 som Key Account Manager och säljare. I 

hennes roll ingår uppgifter såsom att söka upp nya kunder men även att ta hand om 

relationerna med några av företagets nyckelkunder. Trots att Sandra inte jobbat mer än 

ett år på Shape har hon länge haft en nära relation till Shape genom den säljare hon 

samarbetade med under sin tid som inköpare för en sportbutikskedja. På 

sportbutikskedjan arbetade hon i 15 år innan hon började på Shape. Sandra medger att 

hon inte har någon direkt inblick i hur Shapes CSR-avdelning arbetar eftersom det inte 

ingår i hennes arbetsuppgifter.  

  

Houdini	  
Hanna	  -‐	  PR-‐	  och	  Kommunikationsansvarig	  	  
Hanna är anställd på Houdinis marknadsavdelning men beskriver sin roll som 

förhållandevis fristående eftersom hon arbetar med många olika uppgifter. Hanna har 

arbetat på Houdini sedan 2009 men har egentligen följt företaget sedan det startades 

1993 då hon lärde känna företagets grundare. Sedan Houdini startades har Hanna arbetat 

i, eller haft egna butiker som sålt Houdinis produkter och 2009 valde hon att sälja sin 

butik för att börja arbeta på Houdini. Hanna ser sig som direkt delaktig i Houdinis 

ansvarstagande eftersom hon arbetar med att informera om Houdinis verksamhet i 

vilken det samhälleliga ansvarstagandet är centralt. När intervjun är över kommenterar 

Hanna våra intervjufrågor. Hon upplevde frågorna som mer personliga än hon väntat sig 
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men uppger också att hon uppskattade att de fick henne att tänka på saker som hon 

sällan gör i sitt dagliga arbete.  

  

Helen	  -‐	  Designassistent	  	  
Helen började arbeta i Houdinis butik i Göteborg medan hon studerade till designer. 

Efter examen fick hon en praktik på företaget innan hon blev anställd som 

Designassistent i slutet av 2015. Som Designassistent är hon del av en designgrupp men 

eftersom företaget är förhållandevis litet arbetar hon även en del med andra avdelningar. 

I dessa sammanhang fungerar hon som en informationslänk mellan designavdelningen 

och produktionsavdelningen samt mellan designavdelningen och marknadsavdelningen. 

Helen är delaktig i Houdinis samhälleliga ansvarstagande genom sin roll i 

designgruppen. En del av designgruppens filosofi är att designa produkter med 

mångsidighet så att konsumenten behöver färre plagg. Dessutom är hon delaktig i valet 

av material vars hållbarhet och klimatpåverkan är nyckelfrågor i Houdinis samhälleliga 

ansvarstagande. Efter att vi stängt av inspelningen säger Helen att frågorna krävde lite 

reflektion men att de var roliga att svara på.  

  

Hilda	  -‐	  Kundserviceansvarig	  
Hilda började på Houdini som säljare 2007 när företaget endast hade 8 anställda. Hon 

har sedan dess haft olika roller i företaget och beskriver sig som en de som arbetat länge 

på företaget och kan lite om det mesta. I tidigare roller har hon bland annat varit 

ansvarig för att starta upp butiker och idag arbetar hon på kundserviceavdelningen. Hon 

ser sig som delaktig i Houdinis samhälleliga ansvarstagande genom sitt bidrag till den 

cirkulära produktlivscykeln i sitt arbete med reklamationer och reparationer. Innan hon 

började på Houdini arbetade Hilda nära 10 år på ett företag i friluftsbranschen där hon 

lämnade rollen som butikschef. Efter intervjun kommenterar Hilda frågorna. Hon 

beskriver att många frågor handlade om saker som hon sällan tänker på.    

  

Meningen	  med	  arbetsgivarens	  samhälleliga	  ansvarstagande	  	  
Shape	  
Vi bad intervjupersonerna Simon, Sandra och Stefan att beskriva Shapes samhälleliga 

ansvarstagande och förklara varför det ser ut som det gör idag. Att Shape ska vara ett 

ansvarsfullt företag har för intervjupersonerna alltid varit en självklarhet. Samtliga 

intervjupersoner hänvisar till företagets grundare och dennes uppfattning om hur 
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verksamheten ska vara som en grundsten i Shapes samhälleliga ansvarstagande. Att 

Shape inte bara ska sälja produkter som håller en hög kvalitet utan att samtidigt 

behandla samtliga intressenter på ett respektfullt och etiskt korrekt sätt är en tanke som 

präglat Shape sedan det grundades.  

  

Ekonomen Simon, som med kort varsel blev inkallad till att delta i vår studie ger 

genomgående långa svar på våra frågor, trots att han vid återkommande tillfällen svarar 

att han inte tidigare funderat kring Shapes samhälleliga ansvarstagande och vad det 

betyder för honom. Efter intervjun säger han att han försökte tänka på ändamålet med 

en kvalitativ studie och därför gav oss långa och utförliga svar. 

  

Jag tror mycket kommer från just [företagets grundare] som startat och fortfarande är 

VD för Shape. Han är fortfarande en väldigt viktig figur i företaget och för dess 

värderingar. Det är han som har sagt att vi ska bry oss om det här. Vi ska vara det vi 

försöker sälja. Därifrån kommer mycket av det här tänket [om samhälleligt 

ansvarstagande]. - Simon  

  

När vi träffar Shapes Inköps- och Logistikchef Stefan är det ett par veckor sedan vi 

bokade in intervjun och han berättar att han inte förberett sig något särskilt inför den. 

Trots det har Stefan inga direkta svårigheter att svara på våra frågor. Han håller sig till 

ämnet och vi får intrycket av att han har klara uppfattningar om de områden våra frågor 

berör. I sina svar återkommer Stefan ofta till att det finns två sidor av samhälleligt 

ansvarstagande, en känslomässig och en affärsmässig. Genomgående i intervjun ligger 

det affärsmässiga perspektivet närmast till hands för honom. 

  

Shapes värderingar är långsiktighet, hållbarhet, ärlighet, kvalitet och funktionalitet. 

Det är [att] se långsiktigt på affären. Vi är inte här för att göra snabba pengar, 

[grundaren] och vi är inte här för att tjäna det sista öret ur alla produkter utan vill 

bygga ett långsiktigt starkt, hållbart varumärke. - Stefan 

  

När vi träffar Key Account Managern Sandra för att intervjua henne upplever vi att hon 

känner sig ovan i rollen som intervjuperson. Vi får många korta svar av Sandra och vi 

upplever att hon tvekar och känner sig lite osäker på frågor kring samhälleligt 

ansvarstagande. I de längre svar som hon ger oss berättar hon mer om sin roll i 
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allmänhet. Sandra, som i egenskap av Key Account Manager jobbar med relationer till 

andra företag, återkommer ofta till relationerna på företaget mellan medarbetare. Den 

goda stämningen på företaget är något som Sandra tycker är viktigt. Hon gör också 

återkommande kopplingen till företagets samhälleliga ansvarstagande och Shapes 

arbetsmiljö- och personalfrågor. På många av de frågor vi ställer om samhälleligt 

ansvarstagande svarar Sandra att hon inte är speciellt insatt i det arbetet och att hon inte 

har tänkt alls eller speciellt mycket på vad det betyder för henne. I dessa fall hänvisar 

hon till att hennes roll inte direkt har med det samhälleliga ansvarstagandet att göra.  

  

Vad gäller hållbarhet och etik, [grundaren] som också är ägaren är extremt medveten 

om hur vi ska jobba och det genomsyrar också företaget, vilket känns helt fantastiskt 

[med tanke på] hur samhället ser ut i dagsläget. Produkterna blir lite dyrare men av 

betydligt bättre kvalitet, de håller måttet och vi vet att vi gör en bra [insats] för miljön 

och för människan. - Sandra 

  

Intervjupersonerna ser Shapes samhälleliga ansvarstagande som något som alltid har 

varit viktigt för företagets medarbetare. Det är också viktigt för dem, men hur viktigt 

och varför det är viktigt skiljer sig mellan intervjupersonerna. Dessutom har de tilldelat 

det samhälleliga ansvarstagandet olika former av mening genom sitt meningsskapande.  

  

Key Account Managern Sandra tilldelar det samhälleliga ansvarstagandet en innebörd 

som kretsar kring relationen mellan arbetsgivaren Shape och dess medarbetare. För 

henne handlar det samhälleliga ansvarstagandet till stor del om att Shape visar att 

företaget bryr sig om sin personal. Sandra nämner som exempel att säljarna på Shape 

har en mindre andel provisionsbaserad lön än på andra företag just för att de inte ska 

känna sig pressade att sälja mycket för att kunna försörja sig.  

  

Alla är verkligen lika mycket värda här oavsett vem man är. I andra företag så vet jag 

att det inte är på samma sätt. - Sandra 

  

Simon beskriver att Shapes samhälleliga ansvarstagande är ett fenomen som uppkommit 

ur ett behov hos företagets medarbetare. Han beskriver det som ett behov av att känna 

att man som medarbetare kan stå för företagets agerande. Om verksamheten har en 

avdelning som arbetar aktivt med ansvarsfrågor ger det både honom och hans kollegor 
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ett slags trygghet, honom själv inkluderad. Det samhälleliga ansvarstagandet innebär att 

Simon uppfattar sig själv och sina medarbetare som individer som bryr sig, om andra 

och om miljön.  

  

Jag tror att det [samhälleliga ansvarstagandet] har varit viktigt för självkänslan här 

[bland medarbetarna på Shape]. Vi är stolta och står för det. - Simon 

  

För Ekonomen Simon har Shapes samhälleliga ansvarstagande alltså inte varit ett direkt 

strategiskt beslut utan snarare ett indirekt strategiskt sådant där syftet varit att stärka 

medarbetarnas självkänsla. Simon har inte tilldelat det samhälleliga ansvarstagandet en 

strategisk mening, det vill säga att det samhälleliga ansvarstagandet finns till för att 

stärka företagets varumärke och skapa konkurrensfördelar. Detta är inte fallet eftersom 

hans uppfattning är att Shape inte förmedlat information om sitt samhälleliga 

ansvarstagande i någon särskild utsträckning till externa intressenter. 

  

Jag tror att de flesta inte vet att våra kläder är europeiska. Om du frågar någon så 

skulle nog ingen tänka på det. Men det är inte så konstigt för det står nästan ingenstans 

om man inte går in och läser på någon liten lapp eller något sånt. Det är inte så att vi 

säger det. - Simon 

  

Utöver den identitetsbaserade meningen, att det samhälleliga ansvarstagandet finns till 

för att medarbetarna ska känna sig som personer som bryr sig om andra, skulle Simon 

gärna se att det hade en mer strategisk mening för fler medarbetare på Shape. Detta 

eftersom han tror att det samhälleliga ansvarstagandet är bra för Shape ur en strategisk 

synvinkel. Även om samhälleligt ansvarstagande innebär högre kostnader genom val av 

producenter och utveckling av såväl produkter som produktionsmetoder tror Simon att 

det är en lönsam affär att driva en verksamhet som är starkt präglad av samhälleligt 

ansvarstagande. Att driva en sådan verksamhet menar Simon ger Shape en positiv 

image gentemot andra intressenter i allmänhet och konsumenter i synnerhet.  

  

Vi behöver ha ett miljötänk, ta hand om miljön och ta hand om oss själva. Vi behöver se 

till att vi inte bara bränner ut människor, att vi mår bra, att vi är friska och att vi kan 

jobba [...]. Jag tror det är viktigt för att vi ska vara ett friskt företag. [...] Jag tror vi 

tjänar pengar på det. Jag tror att det är till vinning för oss att vi bryr oss. - Simon 
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Inköps- och Logistikchefen Stefan ser liksom Simon att det har funnits ett behov och ett 

genuint intresse hos en del medarbetare för att företaget ska vara samhälleligt 

ansvarstagande men hur stor del av det samhälleliga ansvarstagandet som grundar sig i 

detta är han osäker på. Stefan tilldelar Shapes samhälleliga ansvarstagande både en 

identitetsbaserad och en strategisk mening. Personligen har dock det samhälleliga 

ansvarstagandet främst en strategisk mening för Stefan. Under intervjun med Stefan 

förknippar han återkommande Shapes samhälleliga ansvarstagande med företagets 

försäljningsstrategi. Genomgående är Stefans förklaringar till varför det samhälleliga 

ansvarstagandet ser ut som det gör strategiska avvägningar kring vad som är bäst för 

Shape i dagsläget och i framtiden.   

  

Det finns två sidor av det hela naturligtvis. Den ena är för att det finns ett genuint 

intresse, att man faktiskt tycker att det är väldigt viktigt. Det andra är ju ett 

säljperspektiv att det faktiskt är det kunderna efterfrågar. Eftersom vi är ett långsiktigt 

företag vet vi att det här kommer att bli viktigt om det inte redan är det. Vi vill med 

största möjliga mån se till att vi inte hamnar efter eller att vi inte hamnar i dålig dager. 

Jag tror det är viktigt ur ett varumärkesperspektiv, så det är ju två delar av det hela. 

Det ena är ens eget inre driv och det andra att synas utåt på ett bra sätt och inte göra 

bort sig. Och vilket som är 70–30, eller om det är 50–50, kan jag inte svara på men det 

finns två delar av det. - Stefan 

  

I slutändan handlar det om att konsumenterna inte är beredda att betala mer. Det är 

också svårt att nå ut [med ett budskap såsom] “Vi har ett miljövänligt lager”. Vi säljer 

inte fler tröjor för det. [...] Vi ska vara ett ansvarstagande företag men vi är inte ett 

företag som lever på ansvarstagande. - Stefan 

  

Alla tre intervjupersoner nämner att Shape har en organisatorisk enhet som enbart 

arbetar med samhälleligt ansvarstagande. Den mening de tilldelar existensen av denna 

enhet är att Shape gör en strukturerad ansats för att arbeta med samhälleliga 

ansvarsfrågor. Meningen med att CSR-avdelningen finns skiljer sig däremot för 

intervjupersonerna och deras självbild. Simon och Sandra ser sig inte som personer som 

är delaktiga i Shapes samhälleliga ansvarstagande eftersom det inte ingår i deras 

arbetsuppgifter. Stefan menar däremot att alla är delaktiga och måste tänka på denna typ 
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av frågor i sitt arbete, oavsett vilken avdelning man arbetar på. Däremot har inte Stefan 

prioriterat dessa frågor eftersom han upplever att det inte efterfrågas i organisationen. 

Detta baserar han bland annat på att det inte specificerats några mål eller krav för 

hållbarhetsarbetet för den avdelning han arbetar på.  

  

Vi har folk som faktiskt jobbar aktivt med miljöfrågor och CSR.  Det är något som man 

valt att göra och det känns som att, även om jag inte är delaktig i just det arbetet för de 

[Shapes CSR-ansvariga] har ju separat hand om det, så har [...] ju Shape lagt ett fokus 

på det. Vi har valt att satsa på det och det gör att man får en känsla som medarbetare 

att vi faktiskt bryr oss. - Simon 

  

Det [Shapes samhälleliga ansvarstagande] är ingenting som vi är delaktiga i [...] utan 

det är [...] inköpare mot leverantörer och så som jobbar med det. - Sandra 

  

Vi är alla delaktiga. Framförallt jag som har en till viss del ledande roll på Shape 

måste tänka i de banorna [...]. Det är inte högst på min agenda, det kunde vara högre 

upp. [Vi] jobbar inte jättemycket med miljöfrågor från ett logistikperspektiv. Kravet har 

inte ställts [och] jag har inte känt att det är där vi har våra största problem heller. - 

Stefan 

  

Trots att Sandra uppger att hon dels inte är insatt i arbetet, dels inte har reflekterat över 

vad det innebär för henne tilldelar hon det samhälleliga ansvarstagandet ytterligare en 

mening relaterad till sin roll som Key Account Manager. Hon ser att en mening med 

Shapes samhälleliga ansvarstagande är att företagets kunder ska kunna känna att de har 

gjort ett bra val när de valt en produkt från Shape. Detta hjälper henne i försäljningen av 

Shapes produkter och hon finner också en trygghet i att hon vet att hon säljer bra 

produkter till sina kunder.    

  

Houdini	  	  	  
I Houdini ser intervjupersonerna Hanna, Hilda och Helen en vilja att ta ansvar, att 

påverka och driva utvecklingen av samhälleligt ansvarstagande framåt samt att ge 

människor möjlighet att uppleva naturen som meningen med företagets verksamhet och 

existens. Gemensamt för dem alla tre är att de inte skiljer på företagets verksamhet och 

samhälleliga ansvarstagande i någon större utsträckning. Genom företagets samhälleliga 



51 
 

ansvarstagande menar intervjupersonerna att Houdini utmanas att söka alternativa 

tillvägagångssätt och visa på möjligheterna med dessa. Tillsammans tilldelar 

intervjupersonerna det samhälleliga ansvarstagandet två olika former av innebörd. Dels 

att påverka externa intressenter, dels att uppfylla medarbetarnas behov av att vara 

delaktiga i ett arbete som gör skillnad.   

  

Hanna har lätt att prata om Houdinis samhälleliga ansvarstagande och ger oss 

genomgående långa och innehållsrika svar. Vi får intrycket av att hon i sin roll som PR- 

och Kommunikationsansvarig har funderat kring företagets förutsättningar för dess 

samhälleliga ansvarstagande. På frågan om vad som varit viktigt för att Houdinis 

samhälleliga ansvarstagande har utvecklats till vad det är idag ger hon oss denna 

beskrivning.  

  

Vi ett relativt ungt företag och hade turen att startas av människor som tänkte klokt på 

en gång så vi har gjort rätt från början i ganska många olika val. Vi har valt att jobba 

med få saker som är lätta att hålla kontroll på och gjort rätt från början. Många företag 

har också fortsatt på det här sättet och sedan insett att det här [hållbarhetsfrågor] 

måste [de] förhålla [sig] till och de har anställt en person som ska vara ansvarig för de 

här frågorna, eller kanske en egen liten avdelning på ett större företag. Då ska de på 

något vis strida kanske mot en säljavdelning eller mot en styrelse där det inte riktigt är 

implementerat. Man har beslutat att [arbeta med hållbarhetsfrågor] men det blir ändå 

hela tiden en konflikt. På Houdini har vi ingen person som ansvarar för hållbarhet för 

det ingår i allas arbetsuppgifter. Hos oss är det ingen strid. - Hanna 

  

Designassistenten Helen som vi upplever inte är lika van som Hanna att prata om 

Houdinis samhälleliga ansvarstagande på en övergripande nivå funderar länge innan 

hon svarar på våra frågor. Samtidigt upplever vi inte att Helen är osäker, utan att hon 

snarare vill tänka efter ordentligt innan hon svarar. De frågor som Helen har lättare att 

ge mer utförliga svar på är de som rör hennes roll som Designassistent, hennes 

delaktighet i det samhälleliga ansvarstagandet samt vad hon och hennes kollegor 

motiveras av. Meningen med att det samhälleliga ansvarstagandet är uppdelat mellan 

medarbetarna anser hon vara att Houdinis medarbetare drivs av att göra skillnad och vill 

vara delaktiga i det arbetet. På ett liknande sätt tilldelar Hanna Houdinis samhälleliga 

ansvarstagande en identitetsbaserad mening.  
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Det handlar om att gå en alternativ väg och att tro på det. Det är ett modernt sätt att 

motivera människor. Jag tror att människor känner att de vill göra något mer, att man 

känner ett ansvar som person. Det är företags framtid att ta det på allvar och nyttja den 

drivkraften. - Helen  

  

Vi drivs av hoppet på att det blir bättre sen och att andra ska följa med i utvecklingen. - 

Helen  

 

Det går tillbaka till vem man vill vara som person och att vi vill vara samma sak som 

företag. Överallt där vi kan göra gott och göra skillnad [åt] ett bättre håll vill vi [göra 

det]. Alltså den stora filosofiska övergripande [tanken] är att vi vill att världen ska bli 

en bättre plats tack vare att vi finns. - Hanna 

  

Hilda, som till vardags jobbar med Houdinis kundservice, menar att Houdinis 

samhälleliga ansvarstagande är en komplex fråga och svävar därför en del i sina svar 

rörande dessa frågor. Hon berättar att meningen med att Houdini som företag finns till 

är för att utvecklingen mot hållbar produktion och hållbara levnadsvanor går för 

långsamt. Därför är arbetet med företagets samhälleliga ansvarstagande så centralt för 

verksamheten och vilket också medför att det tar olika former. Däribland nämner hon 

Houdinis strävan att få konsumenter att förändra attityd till att köpa second-hand, göra 

Houdinis hållbara produkter tillgängliga för fler genom uthyrning, återvinna utslitna 

kläder och samarbeta med andra aktörer som delar Houdinis vision. Dessa former av 

samhälleligt ansvarstagande ligger nära Hildas roll i företaget då många av hennes 

kundserviceuppdrag handlar om att hjälpa kunder att få sina plagg reparerade eller 

återvunna. Däremot beskriver hon återkommande att hon ser sin delaktighet i detta 

arbete som en mindre del av hennes arbete i helhet.  

  

Det [samhälleliga ansvarstagandet] finns på tusen olika plan, alltifrån en sytråd ner på 

produktion till slutsaker i butik eller hur vi, jag vet inte, tömmer papperskorgarna. Det 

är oerhört komplext. [...] “Är vi nöjda här eller [...] kan vi göra det lite bättre?” “Eller 

behöver vi göra det alls?” Det är också en fråga. “Behöver vi ens göra kläder?” Det är 

verkligen att ta det till det yttersta men än så länge har vi kommit fram till att “Ja vi 
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behöver göra det för att det finns mycket skitkläder som produceras på massa konstiga 

ställen” så vi tycker fortfarande att vi har en plats för att tillföra någonting. - Hilda 

  

Trots att både Helen och Hanna menar att företag i andra branscher kan arbeta med 

samhälleligt ansvarstagande på ett liknande sätt ser de även en koppling mellan 

Houdinis bransch och samhälleligt ansvarstagande. Eftersom Houdini är verksamma 

inom branschen för friluftskläder är man beroende av att klimatet inte förändras eller att 

miljön förstörs. Därför är det för friluftsföretag en omöjlig tanke att vara med och bidra 

till den utvecklingen, menar Hanna.  

  

Just med tanke på vår bransch där vi verkar och finns, som har med sport och outdoor 

att göra, tycker jag att det är väldigt märkligt att vi ligger så långt fram. Hela vår 

verksamhet bygger ju någonstans på att folk ska kunna vara ute och åka skidor och 

segla. Finns inte de möjligheterna kvar så faller ju hela affärsidén. Det är en [annan] 

sak om man bara jobbar med mode och flärd. Då kan jag förstå att man kanske inte har 

tänkt på de sakerna lika mycket men alla som jobbar i den här branschen har ju 

troligen ett eget intresse av att åka skidor och gillar att det är snö på vintern. Hela vår 

bransch borde ligga väldigt långt före alla andra men det gör den ju inte. - Hanna 

  

Organisatorisk	  identitet	  
Shape	  
När intervjupersonerna Simon, Stefan och Sandra berättar om varför de sökte sig till 

Shape uppger Simon att det var lite av en slump att han hamnade på just Shape. Sandra 

arbetade tidigare inom branschen för träningskläder men sökte sig snarare bort från ett 

arbete eftersom hon efter en omorganisation fått en ny roll som hon inte trivdes med. 

Stefan sökte sig till Shape för att han såg Shape som ett spännande varumärke i en 

bransch som han gillar. Dessutom lockade företagets syn på kvalitet men även storleken 

på företaget. På Shape kände Stefan att han kunde vara med och påverka, se resultat och 

inte bara vara en mindre del i en stor verksamhet. Ingen av intervjupersonerna uppgav 

att Shapes samhälleliga ansvarstagande var en bidragande faktor till att de sökte sig till 

företaget.  

  

Det var egentligen en ren slump att jag hamnade här. Det stod inte ens Shape på 

ansökan utan det stod ungefär “Framåtdrivande sportföretag” så jag visste inte exakt 
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vad det var. Jag hade tagit studenten och sen varit ute och rest i Asien ett par månader. 

Sen kom jag hem och visste inte vad jag skulle göra. Jag behövde ett jobb bara. 

Tjänsten på Shape var en av de första som passade in och var lagom och det gick på 

bara några veckor. Jag kunde börja direkt så det gick väldigt fort. - Simon 

  

Jag blev butikschef på [en sportbutik] [...] sen kände jag att det inte var det jag ville 

göra. Människor i all ära men produkter är roligare. Så jag har jobbat med sortiment, 

haft relationer med leverantörer och produkter [men att ha] ett personalansvar och se 

till så att den dagliga verksamheten ska fungera, det var inte jag. Då valde jag att 

avsluta den tjänsten och då fick jag ett vikariat på Shape. Mycket genom kontakter 

eftersom jag haft [en] relation med dem tidigare på Shape. Det var en tjej som skulle 

vara mammaledig så då fick jag det vikariatet och nu är jag kvar. - Sandra 

   

Trots att det inte var något som Simon tog hänsyn till när han sökte till Shape beskriver 

han att han tagit till sig företagets attityder och värderingar gällande samhälleligt 

ansvarstagande. Simon medger dock att han inte har tänkt i dessa banor tidigare om sin 

egen självbild och organisationens identitet. Idag ser han att det samhälleliga 

ansvarstagandet är en viktig del i Shapes identitet, som dessutom är viktig för honom 

själv och hans kollegor.  

  

Jag har inte tänkt på det men när man pratar om det så känner man sig lite 

indoktrinerad. Lite... inte kultliknande men alltså, jag har inte riktigt tänkt på det heller 

eftersom man beskriver det först när man tänker på det. Jo men så här är det är nog, 

man ser att många här har jobbat länge. Folk slutar inte, folk stannar, folk trivs. Jag 

kan inte riktigt säga vad exakt det är som gör att man känner så men något i arbetet gör 

ändå att det känns som att folk tar hand om en. Folk bryr sig, märker, pratar och hela 

känslan gör att man, ja men det är nog så att man identifierar sig med företaget på ett 

schysst sätt. Jag är en del av något som jag känner att jag kan vara stolt över. - Simon 

  

Simon anser att det samhälleliga ansvarstagandet är något som företaget inte längre 

skulle kunna vara utan och om en sådan utveckling skulle ske förklarar han att det inte 

skulle kännas rätt. Då skulle han förmodligen söka sig till ett annat företag. 
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De [Shapes värderingar] betyder att vi gör schyssta kläder och vi är schyssta mot våra 

anställda, att det finns en tanke bakom det. Det är svårt att ta bort det tänket nu för att 

det är en så stor del nu av vad Shape är idag. Utan det så hade man kanske bara varit 

en jäkla klädproducent. Då hade nog jag inte varit kvar på sikt. Jag tror mycket av det 

som driver mig hade försvunnit då. - Simon 

  

Även Sandra uppger att hon identifierar sig med Shape men ger oss korta svar. Vi får en 

känsla av att hon inte har speciellt mycket att säga om dessa frågor på grund av att hon 

inte tidigare reflekterat över sin egen identifiering med Shapes värderingar om 

samhälleligt ansvarstagande.  

  

Shape har... väldigt bra värderingar… tycker jag. Det är [ett] väldigt fokus på 

hållbarhet, miljö, etik. Dels hur de [Shape] är som arbetsgivare, hur vi är mot varandra 

och hur vi är mot våra leverantörer. [...]Jag identifierar mig med Shape, det tycker jag 

att jag gör. För att kunna vara en del av Shape måste man nog kunna göra det. - 

Sandra 

  

Likt Simon beskriver Sandra att hon känner en stolthet över Shapes samhälleliga 

ansvarstagande. Hon relaterar också denna stolthet till sin roll som säljare och beskriver 

att hennes stolthet förstärks när Shape gör framsteg i sitt samhälleliga ansvarstagande.  

  

Jag känner en otrolig stolthet att få visa det för kunder. [Det] känns ju jätteroligt. 

Många tycker ju att det är helt fantastiskt att man tar det stora ansvaret som vi gör. - 

Sandra 

  

Även om Stefan tycker om att berätta för vänner och bekanta att Shapes produkter 

innehåller återvunnet material och om andra framsteg som företaget gör i sitt 

samhälleliga ansvarstagande är det inte detta som gör att han identifierar sig med Shape. 

För honom är Shapes syn på kvalitet och långsiktighet viktigare. Stefan ser sig själv 

som en person som gör medvetna val i frågor om kvalitet och gillar att Shape också gör 

det. 

  

Vi vill bygga ett långsiktigt starkt hållbart varumärke. Det är en av de saker som jag 

gillar och känner igen mig i. Jag trivs med att arbeta långsiktigt med saker och ting. 
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Jag är inte ute efter att göra det bästa för imorgon. Jag är ute efter att göra det bästa 

på lite längre sikt och det tycker jag Shape verkligen står för. - Stefan 

  

Jag gillar kvalitet, att det är bra grejer. Sådan är jag som person också. Jag tror man 

väljer Shape för att man har gjort ett aktivt val. Det är inte det första man springer på, 

utan man är intresserad av [Shape] för att det är det bästa eller för att det är det 

snyggaste. [...] Vi ska inte falla på kvalitet. Det ska vara bra grejer. På så sätt så 

känner jag väldigt mycket med Shape. - Stefan  

  

Både Simon och Sandra uttrycker en frustration över att Shape inte kommunicerar mer 

om sitt samhälleliga ansvarstagande. De beskriver ett behov av att få ut mer information 

om Shapes samhälleliga ansvarstagande till andra intressenter. Simon och Sandra anser 

att detta skulle gynna företaget rent ekonomiskt med en image som inte bara präglas av 

kvalitet, utan även samhälleligt ansvarstagande. Däremot skiljer sig Sandras och Simons 

uppfattningar vad gäller vikten av att Shape ska vara mer framstående än andra företag i 

sitt samhälleliga ansvarstagande. För Sandra är det viktigaste att faktiskt ta ansvar, inte 

att ta störst ansvar medan Simon känner att det är viktigt för honom att Shape är 

framstående i sitt samhälleliga ansvarstagande i jämförelse med andra företag. Utöver 

den ekonomiska aspekten tror han att det vore bra för medarbetarnas självkänsla, vilket 

också skulle få medarbetarna att vilja stanna kvar i organisationen. Stefan å andra sidan 

uttrycker inget sådant behov. Han tycker att Shapes har en bra balans mellan företagets 

ekonomiska fokus och dess samhälleliga ansvarstagande.  

  

Jag tycker det [att kommunicera Shapes samhälleliga ansvarstagande] är något vi 

borde ha fokuserat på och jag tror det är något som pratas om mycket. [...] Jag tror att 

det har varit viktigt, både för självkänslan här att vi är stolta och står för det och 

kommunicerar det. Och rent ekonomiskt att vi hade tjänat på att [kommunicera det]. 

För det är inte så att vi behöver göra mer. Vi kanske bara inte berättar om det vi gör så 

mycket som vi borde. - Simon 

  

Jag tror att det har varit självklart [för Shape]. “Det behöver inte vi berätta. Folk vet 

det.” Men det vet man inte. Det finns så otroligt mycket influenser och mycket 

varumärken ute så att man inte kan ta in allt och trumpetar man inte ut det så kommer 

det aldrig komma ut. - Sandra 
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Houdini	  	  	  	  
Intervjupersonerna Hanna, Hilda och Helen uppger alla att de identifierar sig 

personligen med Houdini och delar företagets värderingar. Alla tre berättar att de aktivt 

sökte sig till Houdini men av olika anledningar. För såväl Hanna som Helen var 

Houdinis samhälleliga ansvarstagande något som var viktigt för dem när de valde att 

arbeta för företaget. Hilda, som arbetat i branschen länge berättar att hon snarare sökte 

sig bort från ett annat företag när hon kände att hon hade provat på allt som den tidigare 

arbetsgivaren hade att erbjuda. Hilda kände till Houdini sedan länge eftersom de båda 

företagen samarbetat med varandra.  

  

2009 sålde jag min egen butik och kontaktade [VDn] som jag kände och sa att jag 

jättegärna skulle jobba på Houdini någon gång för att jag tycker företaget och dess 

värderingar och produkter är något som är kul. - Hanna 

  

Jag känner nog en väldigt personlig koppling eftersom det är mina hjärtefrågor som vi 

jobbar med. - Hanna 

  

Jag kände att jag inte kommer kunna ta ett jobb, för jag vill inte vara med och bidra till 

människans miljöpåverkan. Det var en ganska jobbig känsla. Jag kände att jag inte 

skulle kunna producera någonting. Jag kände inte till Houdini så mycket innan jag 

började jobba i butiken [...] men det var så att ju mer jag lärde mig desto mer så insåg 

jag att “Herregud, det här är ju verkligen ett företag som har tänkt på allt det där”. [...] 

Jag tror att jag är en sån person som måste känna någon typ av personlig koppling till 

det jag gör. - Helen  

  

Jag blev tillfrågad eftersom jag jobbat på [ett friluftsföretag] i en massa år innan. Vi 

jobbade tajt med Houdini när jag var butikschef. Sen frågade Houdini om jag ville börja 

för de hade en tjänst som skulle ersättas. Då hade jag också varit på [friluftsföretaget] i 

kanske 10 år från att börjat extrajobba till [att bli] butikschef. Så det var på förfrågan 

och bra timing med [att vilja] prova något annat. - Hilda 
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Jag tycker att vi har en sund affärsidé. Jag skulle ha svårt att ställa mig och bara sälja 

skitplastsaker från någonstans där jag inte vet var de kommer från. Det skulle inte 

riktigt kännas bra i kroppen.” - Hilda 

  

På frågan om de identifierar sig personligen med Houdini gör alla intervjupersoner en 

koppling till ordet personligen i frågan. De beskriver att Houdinis attityd till det 

personliga är att den professionella medarbetaren ska kunna vara samma person som 

denne är privat. Intervjupersonerna beskriver att stämningen på arbetsplatsen är väldigt 

familjär.  

  

Houdini är ett företag där man verkligen kan känna att man är samma person privat 

som man är på sitt jobb. [...] Jag tycker det är så skönt att jag inte behöver 

kompromissa med mina egna privata värderingar. Jag kan vara samma person, med 

samma värderingar, oavsett om jag är privat eller på jobbet. - Hanna 

  

När intervjupersonerna beskriver Houdinis organisatoriska identitet cirkulerar deras 

beskrivningar kring flera olika teman. Det handlar bland annat om att behandla alla 

intressenter väl med ett långsiktigt perspektiv, inspirera människor till att ta sig ut och 

uppleva naturen, påverka utvecklingen mot hållbara levnadsvanor och hållbara 

produktionsmetoder och en ambition att förändra synen på företagande. För 

intervjupersonerna är det vad Houdini är och står för.  

  

Det här var två år sen där alla avdelningar presenterade idéer på hur vi skulle se ut 

2020 och ingen av de här idéerna handlade om hur vi skulle producera mer kläder. Det 

var ganska intressant att avdelningarna inte hade fått någon grund till att.… tänka så 

men någonstans så fanns tanken redan i alla avdelningar. “Hur kan vi fortfarande öka 

men producera mindre?” - Helen 

  

Än så länge behöver vi sälja nya kläder för så ser världen ut men på lång lång sikt ser 

vi att vi kanske inte kommer sälja ett enda plagg. Vi kanske bara kommer tillhandahålla 

plagg. Det kanske kommer vara [så] att man har bibliotekskort och lånar produkter. Vi 

äger dem, eller rättare sagt, naturen äger dem, vi förvaltar dem och du får tillgång till 

dem. - Hanna 
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Man kan ju se det från olika håll men rent företagsekonomiskt tror vi att för att göra 

bra business och nå dit man vill med sina mål så måste det handla om långsiktiga 

relationer. I alla fall när man börjar ställa svåra frågor och svåra krav och 

förväntningar på kvalitet eller miljöarbete. Då måste de [relationerna] bygga på en 

ömsesidighet. Det kan inte vara [så] att en nyttjar den andra för då spricker det ganska 

fort. - Hanna 

  

För mig står det [Houdini] för att vi försöker att tänka till innan vi bara sprutar ur oss 

varor som ska tok-konsumeras. - Hilda 

  

Hanna och Helen uttrycker båda två en stolthet över Houdinis samhälleliga 

ansvarstagande som de ser som en stor del av företagets identitet. Hanna skiljer dock på 

två olika former av stolthet. Hon beskriver att hon är stolt över att vara en del av ett 

företag som bryr sig om världen, men känner inte ett behov av att Houdini som företag 

ska vara bättre än andra i sitt samhälleliga ansvarstagande, trots att hon anser att 

Houdini är bäst i klassen i denna fråga. Helen gör emellertid inte den skillnaden. Hon 

beskriver att hon känner sig stolt när Houdini vinner priser och utmärkelser.  

  

Vi är typ bäst i klassen. Vi ligger otroligt långt framme [...]Det finns ju en stolthet som 

jag kan känna av att jobba här som gör att allting blir lite lättare. [...] Nu [...]när jag 

har blivit äldre och har barn känner jag att jag kanske tänker lite mer på världen. - 

Hanna 

  

När folk uppmärksammar oss, när vi vinner priser och man känner att det faktiskt 

händer någonting. Då känner man sig stolt. - Helen  

  

Hilda menar att hon personligen inte bryr sig om huruvida Houdini finns med på 

topplistor över hållbara företag. Hon menar att det snarare är själva viljan inom Houdini 

att inte nöja sig och vetskapen om att de gjort allt de kan som är viktig för henne. Både 

hon och Hanna menar att det är poänglöst att jämföra Houdinis hållbarhetsarbete med 

andra konkurrenter och att företag istället borde fokusera på att dela med sig av 

lösningar och idéer som kan bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle. 
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Det handlar inte om någon topplacering. Jag tycker mer det här att inte sätta sig och 

vara nöjd, det är mer det som är viktigt. [...] men just att veta att vi har gjort allting vi 

kan. - Hilda 

  

Vi tänker att vi kan tävla om vem som kan göra snyggast tröja eller vem som designar 

smartast estetiskt. Men man kan inte tävla om att rädda världen. “Ja, jag vann men 

jorden gick under”. [...] Det är ju så dumt att det inte är sant och där är ju många 

[företag] kvar. Även många stora företag som profilerar sig miljömässigt tar ju 

fortfarande patent på vissa saker, vilket bara skär sig i mitt huvud. - Hanna 

  

Motivation	  och	  organisatoriskt	  engagemang	  
Shape	  
När vi under intervjuerna kommer till frågor om motivation tar svaren inledningsvis en 

riktning bort från Shapes samhälleliga ansvarstagande. Däremot återkommer både 

Sandra och Simon enligt deras uppfattning av samhälleligt ansvarstagande till detta 

arbete genom att referera till arbetsgivarens värderingar avseende personalfrågor. 

Eftersom en viktig del i begreppet organisatoriskt engagemang handlar om en tro på och 

acceptans av organisationens mål och värderingar hänvisar vi i denna del till avsnittet 

om Shapes identitet och värderingar. Intervjupersonerna tar även upp andra delar av 

organisatoriskt engagemang såsom varför de vill vara kvar i organisationen och vilken 

roll Shapes samhälleliga ansvarstagande har i deras beteende.  

  

När intervjupersonerna på Shape frågas vad de motiveras av svarar Inköps- och 

Logistikchefen Stefan och Ekonomen Simon att de motiveras av att bidra till utveckling. 

Simon beskriver att det är tråkigt att hela tiden göra samma saker dag efter dag och att 

han därför vill förnya och förbättra processer och strategier och se till att faktiskt se till 

att allt som görs på Shape gör skillnad till det bättre. Även Stefan ser utveckling som 

motiverande och beskriver detta på ett liknande sätt som Simon, nämligen att vara 

produktiv på arbetsplatsen samt att inte hela tiden göra samma saker utan istället 

försöka utveckla processer i verksamheten och göra dem bättre än de var igår. Stefan 

som arbetar inom lager och logistik berättar att hans styrka är att analysera Shapes 

lagersituation, ta fram en handlingsplan och sedan se till att en förändring sker. Han 

menar att vad han gör bra också är det han upplever som roligt och motiverande.  
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En sak som motiverar mig mer än något annat är att känna att man får saker gjort. Då 

menar jag inte bara produktivitet utan även effektivitet; att jag är med och gör Shape 

mer effektivt och får något gjort idag som gör att det blir bättre än det vi gjorde igår. 

Inte bara göra samma sak dag efter dag efter dag. Då gör jag hellre något annat. - 

Stefan  

  

Vidare beskriver Stefan att själva utmaningen i frågor som rör utveckling också har en 

del i hans motivation. Som exempel nämner han att det kan vara motiverande att ha för 

mycket produkter i lager. Även Sandra motiveras av utmaningar. Hon menar att det är 

motiverande att ibland få tampas med motgång och inte bara hela tiden ha medgång. 

Sandra berättar även att hon motiveras av mål, något de andra intervjupersonerna också 

uppger att de motiveras av. Både Stefan och Simon menar att både formuleringen av 

mål och arbetet mot de målen motiverar utöver själva måluppfyllnaden.  

 

Simon beskriver hur arbetsmiljön på Shape är en motivationsfaktor. Det är viktigt att ha 

en öppen miljö så att medarbetarna kan ha en god kommunikation sinsemellan och bolla 

idéer och förslag, menar han. Shape ser till medarbetarnas bästa, vilket illustreras av 

företagets eget personalgym och andra friskvårdsförmåner för dess anställda. Shape litar 

på människors förmågor och vill att de mår bra istället för att slita ut dem och sedan 

göra sig av med dem, menar Simon. 

  

De bryr sig om att vi mår bra och det gör ju att det faktiskt är lite roligare att komma 

till jobbet och arbeta. - Simon 

  

Sandra relaterar sin motivation och sitt organisatoriska engagemang till hur 

medarbetarna behandlas i organisationen. Hon menar att Shape tar väl hand om sina 

anställda och som exempel nämner hon att säljarna har en mindre andel 

provisionsbaserad lön i jämförelse med säljare på andra företag.  

  

Jag tror inte ens att jag hade varit på ett företag som inte hade haft de här 

förutsättningarna. - Sandra 

  

Hon menar att det på Shape är ett givande och tagande mellan arbetsgivare och 

arbetstagare och att det lönar sig att arbeta hårdare eftersom hon vet att hon också får 
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någonting tillbaka och syftar på Shapes goda företagsklimat. Sandra är även av den 

uppfattningen att Shape gör mer än vad samhället förväntar sig av Shape i sitt 

samhälleliga ansvarstagande men tror dock inte att det är detta som reflekteras i hennes 

eget organisatoriska engagemang och vilja att arbeta hårdare.  

  

Nej, det tror jag inte. Det har jag nog inte ens reflekterat över. - Sandra 

  

Simon tar även upp att Shape inte enbart bryr sig om den egna personalen utan även om 

att deras kläder är rättvist och hållbart tillverkade. Han menar att hela känslan av att 

Shape bryr sig rent allmänt gör att han tycker om organisationen vilket därför fungerar 

som en relativt stor motivationsfaktor. Som vi tidigare beskrivit vore Simon mer 

benägen att lämna organisationen om Shape inte arbetade på ett respektfullt vis 

gentemot samtliga intressenter. Här skiljer sig dock åsikterna intervjupersonerna 

emellan. Stefan ser nämligen inte Shapes samhälleliga ansvarstagande som en stor 

motivationsfaktor. Han menar att han behöver förhålla sig till Shapes samhälleliga 

ansvarstagande i och med sin delvis ledande roll som Inköps- och Logistikchef men att 

hållbarhetsfrågor trots detta inte är speciellt högt upp på hans agenda.  

  

Houdini	  	  	  	  
Intervjupersonerna Hanna, Helen och Hildas beskrivningar av deras motivation och 

organisatoriska engagemang har vissa likheter med varandra, men skiljer sig också åt. 

Eftersom organisationens värderingar som är en del i medarbetarens organisatoriska 

engagemang redan behandlats i tidigare avsnitt om identitet och värderingar hänvisar vi 

till det.  

  

En stor del i Hannas och Helens motivation och organisatoriska engagemang uppger de 

vara att de får arbeta med frågor som de brinner för, det vill säga det samhälleliga 

ansvarstagandet. Det gör att det är enklare att arbeta hårt för organisationen och de 

känner sig också angelägna att fortsätta att vara en del av Houdini.  

  

Med hjärnan så tycker jag att de rena miljöfrågorna är viktigast och med hjärtat tycker 

jag att de sociala frågorna är viktigast. Som tur är jobbar jag på ett företag där båda 

dessa viktiga frågor tas på allvar. - Hanna 
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Dels motiveras jag väldigt mycket av det här hoppet tror jag; att man hela tiden 

försöker. Vi pratar inte så mycket om vad som är. Det är klart att vi nämner sånt som 

inte är bra just nu men jag tror att vi fokuserar väldigt väldigt mycket på möjligheter 

[med hållbarhetsarbetet]. - Helen  

  

Att Hanna får jobba med de frågor hon brinner för förefaller vara avgörande för hennes 

organisatoriska engagemang. Ifall hon inte hade den möjligheten beskriver hon att hon 

skulle kunna arbeta på vilket annat företag som helst.  

  

Då kan jag jobba med vad som helst. Då kan jag sitta i kassan på [en livsmedelsbutik]. - 

Hanna 

  

För Hilda är Houdinis samhälleliga ansvarstagande däremot inte av lika stor betydelse 

för motivationen, trots att det även för henne har en viss betydelse. Hon menar att 

arbetet med det samhälleliga ansvarstagandet inte tar upp en speciellt stor del av hennes 

arbetstid och därför är det samhälleliga ansvarstagandet snarare en bonus än en större 

motivationsfaktor beskriver hon. Hilda relaterar återkommande sin motivation till de 

specifika arbetsuppgifter som hennes roll innebär. Hon nämner att hon motiveras av att 

lösa problem och hjälpa Houdinis kunder. Detta ger henne mycket positiv feedback 

vilket gör att hon är mycket engagerad och därmed beskriver att hon gör mer än vad 

som förväntas av företagets kunder för att göra dem nöjda.  

  

Det [samhälleliga ansvarstagandet] är ju inte det som upptar större delen av min 

arbetstid men det blir ju en liten guldstjärnekänsla när man känner att det var det här 

samarbetet som genererade det där. Det är faktiskt väldigt kul. Även om det är en 

väldigt liten del av mitt dagliga jobb så blir det en liten extra puff. - Hilda 

  

I intervjupersonernas svar uppkommer också andra faktorer som är viktiga för 

intervjupersonernas motivation och organisatoriska engagemang. Hilda inleder med att 

beskriva att relationerna på jobbet är mycket viktiga för hennes motivation. Hon berättar 

att det dels är viktigt att trivas tillsammans med sina kollegor, dels att ha en platt 

organisation med korta beslutsvägar och ett prestigelöst klimat. Dessa relationer är 

också viktiga för Helen och Hanna. De berättar att det är en väldigt familjär stämning på 

arbetsplatsen där medarbetarna har nära relationer, koll på hur andra mår och om någon 
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behöver stöd i sitt arbete finns det alltid kollegor som ställer upp. Under intervjun med 

Helen är relationerna på arbetsplatsen något som hon återkommer till vid flera tillfällen. 

Hanna och Hilda beskriver båda att de har väldigt roligt på jobbet, vilket de menar är 

motiverande.  

  

För det första så har jag ju kul. Jag kommer hit och trivs. [...] Det är aldrig 

söndagsångest. Det beror ju framförallt på jättehärliga kollegor och sen [...] att det är 

väldigt tillåtande. Man får ganska mycket svängutrymme och kan ta egna beslut. - Hilda 

  

Det är en väldigt vänlig stämning mellan alla anställda också vilket jag tror har en del i 

[min motivation]. - Helen 

  

Vår VD [...] är supertydlig med vart vi är på väg och förmedlar det till alla så vi känner 

att vi sitter på samma tåg. Då blir det lättare att fatta snabba beslut på vägen. Du 

behöver inte fråga runt och förankra [beslut] utan det räcker att fundera över om de 

stämmer med våra värderingar och våra visioner. “Jo men det här stämmer med våra 

värderingar och våra visioner.” Då går det. - Hanna 
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5.	  Analys	  
I detta kapitel analyseras det insamlade empiriska materialet med hjälp av studiens 

teoretiska referensram. Inledningsvis analyseras de två fallföretagens förhållningssätt 

till samhälleligt ansvarstagande. Därefter analyseras medarbetarnas meningsskapande 

i respektive fallföretag, varpå betydelsen av företagens förhållningssätt till samhälleligt 

ansvarstagande för deras medarbetares självbild, motivation och organisatoriska 

engagemang sedan analyseras. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.  

  

Företagande	  som	  mål	  eller	  som	  medel	  för	  förändring?	  
 

Figur 1 – Modell över företagande som mål eller som medel för förändring. Egen 

modell 

  

Eftersom syftet med denna studie är att med en komparativ utgångspunkt belysa vilken 

mening medarbetare skapat i deras arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande för att 

skapa förståelse för betydelsen av arbetsgivares förhållningssätt till samhälleligt 

ansvarstagande för medarbetares självbild, motivation och organisatoriska engagemang 

anser vi det vara nödvändigt att först beskriva hur fallföretagens förhållningssätt till 

samhälleligt ansvarstagande står i relation till varandra. Vi vill dock poängtera att de 

båda fallföretagen befinner sig i olika branscher med olika möjligheter och 

förutsättningar varför vi omöjligen kan göra en precis jämförelse företagen emellan. 

Fallföretagens produkter skiljer sig åt, där den mest betydande skillnaden avser Shapes 

bredare produktportfölj vilken innebär en större komplexitet, både för Shapes 

samhälleliga ansvarstagande och vår jämförelse företagen emellan. Som vi nämnt i 

metodkapitlet är vår ambition dock inte att göra en precis och helt rättvis objektiv 
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jämförelse utan snarare att göra en övergripande jämförelse för att underlätta läsarens 

förståelse för intervjupersonernas beskrivningar av deras livsvärld. Ovanstående modell 

som vi presenterade i teorikapitlet är baserad på några av de teoretiska försök som gjorts 

för att illustrera de olika former företags samhälleliga ansvarstagande kan anta, oavsett 

bransch. Dessa försök har varit och är fortfarande användbara för denna studie. Trots att 

dessa teorier möjliggör jämförelser visar vår studies empiriska material att det är svårt 

att med precision kategorisera företags samhälleliga ansvarstagande i en av Vissers 

(2014) orienteringar. Denna problematik är framförallt påtaglig i fallet Shape, vars 

samhälleliga ansvarstagande överensstämmer med flera olika av Vissers (2014) 

orienteringar, men gäller också i fallet Houdini.  

  

Att Shape arbetar med att försäkra sig om att företagets producenter förstår och 

uppfyller kraven för gällande lagar och regler anser vi vara ett exempel på Vissers 

(2014) defensiva orientering och Carrolls (1979) reaktiva samhälleliga ansvarstagande. 

Samtidigt arbetar Shape för att producenter som inte omfattas av europeisk lagstiftning 

ändå ska efterleva dessa regler vilket vi tolkar som ett exempel på Carrolls (1979) 

proaktiva samhälleliga ansvarstagande. Regelefterlevnad ingår även i Vissers (2014) 

andra orienteringar, men eftersom Shape inte uttalat uppmuntrar etablerandet av nya 

regler och standarder anser vi att denna del av företagets samhälleliga ansvarstagande är 

inom ramen för den defensiva orienteringen och därmed inte Vissers (2014) 

systematiska orientering. 

  

I Shapes samhälleliga ansvarstagande finner vi exempel från olika orienteringar vilket 

resulterar i att företaget svårligen kan placeras i en av dessa kategorier. Att Shape 

stödjer organisationer som SOS Barnbyar och Aktivisfonden är exempel på aktiviteter 

som överensstämmer med Vissers (2014) välgörenhetsorientering av samhälleligt 

ansvarstagande. Vi menar dessutom att Shape har vissa inslag av Vissers (2014) 

marknadsföringsorientering och strategiska orientering i sitt samhälleliga 

ansvarstagande. På sin hemsida presenterar Shape sina produkter och information om 

aktiviteter som rör samhälleligt ansvarstagande. Detta kan också tolkas som en form av 

strategisk positionering gentemot konkurrenter. Ytterligare ett led i den strategiska 

dimensionen är att en stor del av Shapes samhälleliga ansvarstagande kretsar kring 

produktionsmetoder för och material i Shapes produkter. Denna form av samhälleligt 

ansvarstagande tolkar vi som delvis strategiskt eftersom mer effektiva och hållbara 
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produktionsprocesser kan resultera i konkurrensfördelar. Därtill gav intervjun med 

Inköps- och Logistikchefen Stefan mer insyn i detta arbete. Att det på vissa områden 

saknas strategiska mål för Shapes samhälleliga ansvarstagande tyder på att den 

strategiska orienteringen inte är implementerad på ett likvärdigt vis i hela verksamheten. 

Mot bakgrund av denna mångsidighet i Shapes ansvarstagande menar vi att Vissers 

(2014) kategorisering är användbar vid jämförelser mellan företags samhälleliga 

ansvarstagande. Samtidigt är den svår att applicera i en kategorisering på grund av att vi 

till skillnad från Visser (2014) anser att företag på en och samma gång kan ha flera 

orienteringar i sitt samhälleliga ansvarstagande.  

  

Vissers (2014) systematiska orientering anser vi överensstämma väl med Houdinis 

samhälleliga ansvarstagande. Det samhällsproblem kring vilket Houdini har byggt sin 

verksamhet är att samhällets konsumtion har en alltför negativ påverkan på miljön. 

Detta samhällsproblem adresserar företaget genom två huvudsakliga tillvägagångssätt. 

Dels genom att erbjuda hållbart producerade produkter, dels genom att försöka förändra 

samhällets konsumtionsmönster. Dessa huvudsakliga tillvägagångssätt anser vi vara 

källor till en rad innovationer. Genom att utveckla nya material som är hållbara, 

funktionella och slitstarka minskar Houdini sina produkters miljöpåverkan. Innovativa 

affärsmodeller för ett företag i friluftsbranschen, såsom uthyrning och reparation av 

plagg har också tagit form för att adressera detta samhällsproblem. Andra delar av 

Houdinis samhälleliga ansvarstagande som också överensstämmer med den 

systematiska orienteringen är att Houdini inte ansöker om patent för att skydda sina 

innovationer, utan uppmuntrar istället andra företag att använda sig av dessa för att 

reducera branschens miljöpåverkan. Som PR- och Kommunikationsansvarig är Hanna 

är en av företagets medarbetare som träffar andra företag i syfte att dela Houdinis 

kunskap om samhälleligt ansvarstagande. En annan aktivitet av snarlik karaktär är 

Houdinis samarbete med Albaeco för att utveckla en ny form av hållbarhetsrapport som 

andra företag kan använda för att redovisa sitt samhälleliga ansvarstagande. Dessa 

exempel visar hur Houdini arbetar med att påskynda utvecklingen av hållbart 

företagande. Houdinis samhälleliga ansvarstagande överensstämmer också med Vissers 

(2014) strategiska orientering. Samhälleligt ansvarstagande anser vi vara den 

huvudsakliga delen av Houdinis kärnverksamhet och grunden för dess strategiska 

planering. Detta eftersom många av företagets aktiviteter kan härledas ur det 

huvudsakliga samhällsproblem som Houdini strävar efter att lösa. I Houdinis 
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samhälleliga ansvarstagande ser vi också exempel på Vissers (2014) defensiva 

förhållningssätt genom regelefterlevnad i produktionsprocesser samt Vissers (2014) 

marknadsföringsorienterade förhållningssätt med anledning av den stora mängd 

information som finns tillgänglig om detta arbete på företagets hemsida. Däremot är 

Houdinis samhälleliga ansvarstagande inte ett exempel på Vissers (2014) 

välgörenhetsorientering då företaget inte stöttar externa sociala aktörer filantropiskt.  

  

Alla de ovan nämnda och orienteringar som Shape har influenser från anser vi falla 

inom ramen för vad Porter och Kramer (2011) kallar CSR. Vi menar dock att Shape 

genom sitt företagande, i viss utsträckning, adresserar samhälleliga problem på det vis 

som karaktäriserar Porter och Kramers (2011) CSV. Kärnan i CSV är att med nya 

affärsinnovationer och modeller skapa gemensamt värde med externa intressenter såsom 

det kringliggande samhället och miljön. I det empiriska material som samlats till denna 

studie finner vi ett framträdande exempel som vi menar kan karaktäriseras som ett CSV-

initiativ. Detta gäller kollektionen dina val spelar roll som är producerad av 

återvinningsbara material. Dina val spelar roll-kollektionen är i dagsläget liten i 

förhållande till andra kollektioner som inte är producerade av återvinningsbara material. 

En stor del av Shapes ansvarstagande rör kärnverksamheten i och med 

processutvecklingen av produktionen, men vår tolkning är att det samhälleliga 

ansvarstagandet i sig inte är kärnverksamheten på det vis som Porter och Kramer (2011) 

beskriver CSV. Sammantaget indikerar studiens empiriska material alltså att 

hållbarhets- och samhällsfrågor är något som Shape adresserar, men att detta samtidigt 

inte är kärnan i företagets verksamhet. Därmed anser vi att Shape inte har en utbredd 

CSV-strategi trots vissa CSV-influenser. 

  

Vi bedömer däremot att Houdinis samhälleliga ansvarstagande är en form av CSV-

strategi. I företagets värdekedja återfinns gemensamt värdeskapande mellan företaget 

och dess olika intressenter. Ett av dessa som samtliga intervjupersoner på Houdini 

beskriver är att man genom uthyrning av plagg gör det möjligt för fler att uppleva 

naturen. Ett annat gemensamt värde uppstår i Houdinis strävan att designa sina kläder 

på ett sådant vis att dess konsumenter ska behöva köpa så få plagg som möjligt. Denna 

designaspekt fyller också en funktion ur ett miljöperspektiv genom minskad produktion 

och konsumtion. Houdini skapar också gemensamt värde genom att i samtal med andra 

företag dela med sig av sin kunskap i syfte att hjälpa dessa företag att utveckla sitt 
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samhälleliga ansvarstagande. Ur Houdinis perspektiv kan detta ses som skapande av 

gemensamt värde eftersom andra företag då bidrar till att Houdini uppnår sina mål med 

att förändra konsumenters attityder till och värderingar gällande konsumtion och 

hållbarhet.  

  

Med hänvisning till ovanstående övergripande jämförelse har vi gjort bedömningen att 

dessa båda företag har olika förhållningssätt till samhälleligt ansvarstagande och 

därmed inte kan placeras på samma plats i vår modell om företagande som mål eller 

företagande som medel för förändring. Längst till höger menar vi att Houdini bör 

placeras medan Shape bör placeras närmare mitten av detta kontinuum. Vi anser att det 

därmed är motiverat att komparativt analysera deras medarbetares meningsskapande i 

företagens samhälleliga ansvarstagande samt betydelsen av deras förhållningssätt till 

samhälleligt ansvarstagande för medarbetarnas självbild, motivation och organisatoriska 

engagemang. Trots att vi anser att de båda företagens förhållningssätt till samhälleligt 

ansvarstagande skiljer sig åt finner vi det nödvändigt att kritiskt reflektera kring våra val 

av fallföretag. För denna studie hade det varit möjligt att studera två än mer 

kontrasterande fallföretag och visa på intressanta skillnader och likheter dem emellan. 

Sannolikt hade skillnaderna mellan de båda företagen varit mer iögonfallande och 

möjligen hade studiens kunskapsbidrag varit annorlunda. Med det sagt vill vi förklara 

hur vi tänkte när vi valde dessa företag. Som vi beskrev i inledningen av denna studie är 

samhälleligt ansvarstagande ett område som diskuteras flitigt i vår omvärld. Vår 

uppfattning är att de flesta moderna företag kan relatera till något av våra båda 

fallföretag. Så hade inte varit fallet om vi hade valt att studera ett företag som valt att 

inte alls, eller i väldigt begränsad utsträckning, arbetar med samhälleligt 

ansvarstagande. 
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Figur 1 – Modell över företagande som mål eller som medel för förändring. Egen 

modell 

  

Meningsskapande	  	  
Studiens empiriska material visar på både likheter och olikheter vad gäller tilldelad 

mening till arbetsgivarens samhälleliga ansvarstagande såväl mellan de båda 

fallföretagen som inom respektive fallföretag. Vår uppfattning är att detta är väntat 

eftersom meningsskapandets teoretiska grund innehåller en rad aspekter som gör att 

meningsskapande skiljer sig från individ till individ. Weick (1995), Ericson (1998) och 

Andersson (2010) ger individens referensram en central roll för dennes 

meningsskapande och därmed menar vi att olikheter avseende vilken mening 

medarbetare tilldelat deras arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande är förväntade 

inom respektive företag. Möjliga källor till likheter mellan medarbetare inom respektive 

fallföretag anser vi vara att meningsskapande är en social och pågående process som är 

beroende av individens omgivning (Weick, 1995). Därför är det vår uppfattning att även 

likheter mellan medarbetares meningsskapande är förväntade. När medarbetare 

socialiserar med varandra är det sannolikt att de påverkas i sitt eget meningsskapande 

och att de även påverkar sina kollegors meningsskapande. Att de dessutom upplever och 

observerar en mängd händelser samtidigt medför också det att deras tilldelade mening 

omformuleras på ett liknande vis. En annan möjlig källa till likheter är homogena 

referensramar bland intervjupersonerna på respektive företag (Ericson, 1998). Likheter i 

tilldelad innebörd mellan de båda företagen anser vi kunna förklaras på en kontextuell 

nivå. Trots att företagens förhållningssätt till samhälleligt ansvarstagande är olika menar 

vi att studiens samtliga medarbetare befinner sig i en viss kontext. Vi anser att Ericsons 

(1998) beskrivning av frågors natur och deras kontext som ett av två viktiga element i 



71 
 

individens meningsskapande kan förklara dessa likheter företagen emellan. 

Intervjupersonerna arbetar alla för företag som arbetar aktivt med samhälleligt 

ansvarstagande, vilket vi ser som en kontextuell likhet. Det finns emellertid stora 

skillnader i de båda fallföretagens förhållningssätt till samhälleligt ansvarstagande som 

vi beskrivit i föregående avsnitt, varför skillnader i medarbetarnas tilldelade mening 

också är väntade mellan fallföretagen.  

  

Med undantag för Key Account Managern Sandra på Shape ger samtliga 

intervjupersoner deras arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande en identitetsbaserad 

mening, det vill säga att medarbetare har ett behov av att vara en del av ett företag som 

agerar ansvarsfullt gentemot externa intressenter. Då denna mening återfinns i de båda 

företagen anser vi att medarbetare kan ge det samhälleliga ansvarstagandet en 

identitetsbaserad mening även i företag som inte ser sitt företagande som ett medel för 

förändring. Trots att en stor del av Shapes samhälleliga ansvarstagande inte är en del av 

kärnverksamheten tilldelas det en identitetsbaserad mening av både Inköps- och 

Logistikchefen Stefan och Ekonomen Simon. Även om deras tilldelade mening 

överensstämmer i detta avseende utgör deras meningsskapande också exempel på 

skillnader mellan kollegor. Stefan ser, till skillnad från Simon, det samhälleliga 

ansvarstagandet som en del i Shapes arbete att stärka sitt varumärke. Vår uppfattning är 

liksom Ericsons (1998) att denna skillnad kan förklaras med de båda kollegornas 

respektive referensramar. Stefan beskriver sig som en person som har ett affärsmässigt 

fokus. Hans fokus är att stärka Shapes varumärke och ser det samhälleliga 

ansvarstagandet som en del i det arbetet. Stefan tilldelar därmed Shapes samhälleliga 

ansvarstagande en strategisk mening. Även om han är medveten om att några av hans 

kollegor har ett behov av att vara en del av ett ansvarstagande företag uttrycker han 

själv inget sådant behov. Därför är den strategiska meningen viktigast för Stefan. Att 

Simon tilldelar den identitetsbaserade meningen större vikt anser vi bero på att det är 

just denna del av det samhälleliga ansvarstagandet som stämmer väl överens med hans 

egen referensram. 

  

En annan likhet mellan de båda företagen är att intervjupersonerna, med undantag för 

Inköps- och Logistikchefen Stefan på Shape och Hanna, PR- och 

Kommunikationsansvarig på Houdini, har vissa svårigheter med att uttrycka vilken 

mening de tilldelat deras arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande. Både Ekonomen 
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Simon på Shape och Kundserviceansvariga Hilda på Houdini ger oss långa, svävande 

och delvis repetitiva svar. Designassistenten Helen på Houdini och Key Account 

Managern Sandra på Shape tvekar ofta och länge och ger oss korta svar på våra frågor 

om meningen med det samhälleliga ansvarstagandet. Orsaken eller orsakerna till att 

dessa svårigheter uppstod är svåra att fastställa i efterhand. Ändock vill vi delge läsaren 

våra kritiska reflektioner kring vårt metodval och eget förfarande under dessa intervjuer. 

För det första hade vi inte delat med oss av våra frågor till intervjupersonerna inför 

intervjuerna, trots att vi var medvetna om att en del av våra frågor är svåra att svara på. 

För det andra bad vi intervjupersonerna att först beskriva deras arbetsgivares 

samhälleliga ansvarstagande innan vi frågade dem vad som var meningen med det. 

Trots att det för oss stod klart att dessa frågor skiljer sig åt kan intervjupersonerna ha 

uppfattat frågorna som likartade och därför upplevt att de redan svarat på frågan om 

meningen med deras arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande. Vi anser även att 

intervjupersonernas svårigheter att uttrycka vilken mening de tilldelat sin arbetsgivares 

samhälleliga ansvarstagande kan bero på att de inte reflekterat över detta tidigare och att 

deras meningsskapande därmed skett omedvetet. Detta resonemang bygger vi på 

Weicks (1995) diskussion kring att meningsskapande kan ske såväl medvetet som 

omedvetet. Vi menar alltså att det är möjligt att detta omedvetna meningsskapande sker 

i de båda fallföretagen.  

  

En annan möjlig orsak till dessa svårigheter anser vi kunna vara att vi som intervjuare 

har en del i intervjupersonernas meningsskapandeprocess. Vi som intervjuare och själva 

intervjusituationen i sig kan ha haft en inverkan på intervjupersonernas 

meningsskapande eftersom vi genom våra frågor fått dem att fundera över meningen 

med deras arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande. Delar av intervjupersonernas 

meningsskapandeprocess kan alltså ha skett vid intervjutillfället då de, som Weick 

(1995) beskriver, retrospektivt kan ha tilldelat deras arbetsgivares samhälleliga 

ansvarstagande en mening. Något som talar för att det var intervjupersonernas 

meningsskapande som vi bevittnade under intervjuerna är, som vi beskrivit i 

personbeskrivningarna, att intervjupersonerna uppgav att de inte reflekterat tidigare över 

en del av de frågor vi ställde. Om detta skulle vara fallet anser vi detta vara exempel på 

vad Ericson (1998) kallar låg isoleringsgrad bland intervjupersonerna, det vill säga att 

några av intervjupersonerna inte isolerat frågan om deras arbetsgivares samhälleliga 

ansvarstagande och därför inte tilldelat den mening innan vi frågade intervjupersonerna 
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om den. Även rörande detta resonemang ser vi en anledning att kritisera våra metodval i 

allmänhet och intervjuguide i synnerhet. Vår intervjuguide är utformad för att fånga 

intervjupersonernas tilldelade mening av deras arbetsgivares samhälleliga 

ansvarstagande. Vi utgick alltså från att intervjupersonerna hade tilldelat detta arbete en 

mening, varför vi i analysen av vårt empiriska material inte kan avgöra om 

intervjupersonerna faktiskt hade tilldelat frågan en mening, eller gjorde det på plats när 

vi intervjuade dem. För att få med denna aspekt i vårt empiriska material kunde vår 

intervjuguide ha utformats på ett annat sätt. Att genomföra ett par intervjuer med 

samma intervjupersoner hade också kunnat ge oss insikt avseende detta.   

  

Intervjupersonerna från de båda företagen, med undantag för Stefan på Shape och Helen 

på Houdini, ser att deras arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande gentemot externa 

intressenter också har betydelse för medarbetarnas arbetsförhållanden. Det samhälleliga 

ansvarstagandet har alltså ytterligare en intern mening, vilken vi väljer att kalla 

arbetsförhållandebaserad mening. Medarbetarna ser att sättet på vilket externa 

intressenter behandlas av arbetsgivaren reflekteras i hur de själva behandlas av 

arbetsgivaren. Som synes i vår intervjuguide (Bilaga 1) har vi dock inte ställt några 

specifika frågor om arbetsförhållanden i enlighet med vår definition av samhälleligt 

ansvarstagande som avser aktiviteter riktade mot externa intressenter. För oss som 

intervjuare var det därför både intressant och förvånande att CSR eller samhälleligt 

ansvarstagande för intervjupersonerna är förenligt med deras egna arbetsförhållanden. 

Detta anser vi kunna bero på två anledningar som inte nödvändigtvis utesluter varandra. 

En möjlig anledning är att vi vid intervjutillfällena vagt definierade begreppet 

samhälleligt ansvarstagande som hur företag adresserar sociala frågor och 

hållbarhetsfrågor och därmed lämnade tolkningsutrymme för intervjupersonerna. Den 

andra möjliga anledningen är att många definitioner av CSR även innefattar interna 

intressenter, såsom den vi presenterat i teorikapitlet. Av intervjupersonerna är Simon 

och Sandra på Shape de som ger denna mening störst betydelse. För Sandra är det också 

denna mening som är viktigast. Inte heller i denna del av intervjupersonernas tilldelade 

mening till det samhälleliga ansvarstagandet ser vi någon skillnad mellan fallföretagen, 

trots deras olika förhållningssätt till samhälleligt ansvarstagande.  

  

Till skillnad från intervjupersonerna på Shape ger intervjupersonerna på Houdini deras 

arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande vad vi väljer att kalla för en 
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förändringsbaserad mening. De förklarar att Houdinis samhälleliga ansvarstagande ser 

ut så som det gör för att företaget har en vilja att åstadkomma förändring vad gäller 

konsumtionsmönster och branschens miljöpåverkan. Denna dimension av tilldelad 

mening ser vi inte hos intervjupersonerna på Shape vilka, som tidigare nämnt, snarare 

ger det samhälleliga ansvarstagandet en strategisk, identitetsbaserad och 

arbetsförhållandebaserad mening. 

  

Mellan de båda företagen ser vi ytterligare en skillnad i hur medarbetarna på Shape 

beskriver deras arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande. Samtliga intervjupersoner på 

Shape menar att företagets grundare har satt sin prägel på företaget och därmed också på 

hur arbetet med det samhälleliga ansvarstagandet ska se ut. Denna dimension saknas i 

intervjupersonerna på Houdinis beskrivningar. Intervjupersonerna på Shape är alltså 

överens om att grundaren har drivit frågan om samhälleligt ansvarstagande och att det är 

med anledning av detta som företagets samhälleliga ansvarstagande ser ut så som det 

gör idag. Som vi tidigare beskrivit tilldelar däremot intervjupersonerna på Shape det 

samhälleliga ansvarstagandet olika former av mening. Vår tolkning är att 

intervjupersonerna känner att utformandet av det samhälleliga ansvarstagandet inte varit 

på medarbetarnas initiativ och att detta därför är ett exempel på ett försök till vad 

Ericson (1998) samt Gioia och Chittipeddi (1991) definierar som meningsgivande. Med 

anledning av detta meningsgivande har intervjupersonerna på Shape tilldelat denna 

mening en egen innebörd utifrån deras personliga referensramar. Vidare är det vår 

tolkning att detta försök till meningsgivande inte har uppnått ett från meningsgivarens 

sida önskat resultat. Detta med anledning av att intervjupersonerna på Shape, som 

beskrivits, har tilldelat deras arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande olika mening.  

  

Avslutningsvis finner vi att intervjupersonerna på Houdini är mer samstämmiga än 

intervjupersonerna på Shape vad gäller vilken mening de tilldelat deras arbetsgivares 

samhälleliga ansvarstagande. Som vi beskrivit är intervjupersonerna på Houdini överens 

om att meningen med företagets samhälleliga ansvarstagande att förändra och påverka 

utvecklingen av hållbara levnadssätt och hållbar produktion. Detta ser vi som ett 

exempel på vad Ericson (1998) beskriver som kollektiv mening. Vi vill dock påminna 

läsaren om vår kritiska reflektion kring huruvida intervjupersonernas meningsskapande 

hade föregått intervjuerna eller ej. Vi menar att vi oavsett kan göra en kategorisering av 

intervjupersonernas tilldelade mening som disparat i fallet Shape och kollektivt i fallet 
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Houdini på grund av att vi genom våra intervjuer fick intervjupersonerna att isolera 

frågan och tilldela den mening, om de inte redan gjort det. För att använda Ericsons 

(1998) terminologi, det råder nu en hög isoleringsgrad inom båda dessa grupper av 

intervjupersoner, varför vi utesluter att det inom dessa grupper av intervjupersoner 

tilldelats en fragmentarisk mening eller enklavmening.   

  

Vi ser flera möjliga förklaringar till intervjupersonerna på Shapes disparata, och 

intervjupersonerna på Houdinis kollektiva mening av deras arbetsgivares samhälleliga 

ansvarstagande, vilka inte nödvändigtvis utesluter varandra. Om vi följer Ericsons 

(1998) resonemang beror denna skillnad på att intervjupersonerna på Shape har 

heterogena referensramar medan intervjupersonerna på Houdini har homogena 

referensramar.  

  

En annan möjlig förklaring är att samtliga intervjupersoner på Houdini har arbetat 

längre för sin aktuella arbetsgivare än intervjupersonerna på Shape. Eftersom 

meningsskapande påverkas av individens omgivning och vilka denne socialiserar med 

(Weick, 1995) anser vi att en annan möjlig anledning till förekomsten av kollektiv 

mening bland intervjupersonerna på Houdini är att de arbetat på samma företag en 

längre tid. Eftersom det samhälleliga ansvarstagandet enligt vår uppfattning är en del av 

Houdinis kärnverksamhet gör vi tolkningen att Houdinis medarbetare därför kommer i 

kontakt med frågor som rör detta oftare än Shapes medarbetare. På Houdini är alla 

medarbetare, oavsett roll, mer eller mindre delaktiga i det samhälleliga ansvarstagandet, 

vilket inte är fallet på Shape och därmed inte heller för intervjupersonerna på Shape. 

Denna kontakt kan då resultera i att likartade medvetna eller omedvetna processer av 

meningsskapande inleds hos Houdinis medarbetare. Denna organisatoriska skillnad 

inbjuder också till att analysera skillnader i de båda fallföretagens isoleringsgrad av 

frågan om samhälleligt ansvarstagande. Som vi tidigare beskrivit anser vi att det inom 

grupperna av intervjupersoner råder en hög isoleringsgrad av denna fråga, vilken inte 

nödvändigtvis behöver gälla för de båda fallföretagens medarbetare i allmänhet. 

Eftersom det endast är ett fåtal personer som arbetar med samhälleligt ansvarstagande 

på Shape anser vi det vara möjligt att det råder en låg isoleringsgrad av denna fråga 

inom organisationen. Vårt empiriska material pekar också på att det finns en 

heterogenitet i referensramar bland intervjupersonerna på Shape, varför vår tolkning är 

att det är möjligt att det inom företaget Shape tilldelats en vad Ericson (1998) kallar 
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fragmentarisk mening till företagets samhälleliga ansvarstagande. Samma resonemang 

skulle i Houdinis fall innebära att det samhälleliga ansvarstagandet tilldelats en 

kollektiv mening. 

 

Betydelsen	  av	  företags	  förhållningssätt	  till	  samhälleligt	  
ansvarstagande	  för	  medarbetaren	  	  
Efter att ha redogjort för vilken mening intervjupersonernas tilldelat deras arbetsgivares 

samhälleliga ansvarstagande kommer vi nu att analysera betydelsen av företags 

förhållningssätt till samhälleligt ansvarstagande för medarbetarnas självbild, motivation 

och organisatoriska engagemang. Vi har valt att analysera dessa teorier och delar av 

studies material i ett och samma avsnitt då vi anser att de ofta överlappar varandra och 

dessutom har en gemensam utgångspunkt. Denna gemensamma utgångspunkt anser vi 

vara individens självbild, det vill säga vem individen ser sig vara och vad denne har för 

värderingar och attityder. 

  

Vi har valt att i detta kapitel analysera det empiriska materialet genom att dela in 

intervjupersonerna i par efter deras likheter avseende den betydelse som de ger 

arbetsgivarens samhälleliga ansvarstagande för deras självbild, motivation och 

organisatoriska engagemang. De intervjupersoner som vi parat ihop är PR- och 

Kommunikationsansvariga Hanna och Designassistenten Helen på Houdini, Inköps- och 

Logistikchefen Stefan och Key Account Managern Sandra på Shape samt Ekonomen 

Simon på Shape och Kundtjänstansvariga Hilda på Houdini. Vi har valt att göra en 

parindelning för att visa på att det samhälleliga ansvarstagandets betydelse för ovan 

nämnda områden till viss del skiljer sig åt men också har vissa likheter mellan 

medarbetarna på de båda fallföretagen. Dessa par kan ses som exempel på hur 

betydelsen av arbetsgivarens samhälleliga ansvarstagande kan skilja sig åt medarbetare 

emellan. Vi vill dock påminna läsaren om vår kritiska reflektion kring val av fallföretag. 

Ingen av studiens intervjupersoner ser att deras arbetsgivares samhälleliga 

ansvarstagande har en negativ betydelse för deras självbild, motivation eller 

organisatoriska engagemang. Vi anser det vara möjligt att det finns den typen av 

personer och att vi med ett annat val av fallföretag hade kunnat studera denna aspekt av 

det samhälleliga ansvarstagandets betydelse för medarbetare.   
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Hanna	  och	  Helen	  	  
Hanna och Helen är som beskrivet förhållandevis samstämmiga vad gäller vilken 

innebörd de tilldelar sin arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande. För dem handlar det 

samhälleliga ansvarstagandet huvudsakligen om att göra saker till det bättre, 

tillgängliggöra naturen för fler och söka alternativa vägar till företagande. Hanna och 

Helen är också studiens två enda intervjupersoner som beskriver att de aktivt sökt sig 

till sin arbetsgivare med anledning av dess samhälleliga ansvarstagande. Vad Tajfel och 

Turner (1986) beskriver som gruppens, i det här fallet Houdinis, attraktivitet bestod 

alltså för Hanna och Helen till stor del av Houdinis samhälleliga ansvarstagande. 

Baserat på deras beskrivningar om vad som lockade med Houdini argumenterar vi för 

att Helen och Hannas uppfattningar om sig själva, det vill säga deras självbild, 

medförde att ett medlemskap i organisationen Houdini var attraktivt för dem. Vår 

tolkning är att de såg att deras egna värderingar överensstämde med Houdinis, varför de 

identifierade sig med företaget. Hanna och Helen har alltså inte tagit till sig företagets 

värderingar med anledning av deras medlemskap i organisationen, varför detta inte är 

ett exempel på vad Ashforth och Mael (1989) kallar internalisering utan snarare vad 

Pratt (i Whetten & Godfrey, 1998) beskriver som organisatorisk identifiering. Trots 

denna likhet skiljer sig Helen och Hanna i vilken betydelse de lägger i vad Dutton och 

Dukerich (1991) definierar som organisationens image. Helen lägger en viss betydelse i 

Houdinis image medan Hanna inte uttrycker att den påverkar hennes beteende. Vår 

tolkning är därmed att Helens uppfattning av sitt beteende är i linje med Dutton och 

Dukerichs (1991) teori om att organisationens image har betydelse för medarbetarens 

organisatoriska identifiering medan Hannas uppfattning om hennes eget beteende inte är 

i linje med Dutton och Dukerichs (1991) resonemang. 

  

En acceptans av och tro på organisationens värderingar är en del i medarbetarens 

organisatoriska engagemang (Porter m.fl., 1974). Då vi anser att både Helen och Hanna 

identifierar sig med Houdinis värderingar menar vi också att denna identifiering även 

utgör en del av deras organisatoriska engagemang. Att de båda har ett starkt 

organisatoriskt engagemang på grund av deras arbetsgivares samhälleliga 

ansvarstagande indikeras också av att de beskriver att de är beredda att arbeta hårt för 

sin arbetsgivare med anledning av Houdinis förhållningssätt till samhälleligt 

ansvarstagande. Eftersom de båda uppger att de är engagerade då de får arbeta med sina 

hjärtefrågor anser vi att deras organisatoriska engagemang dessutom är affektivt, det vill 
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säga att de har en emotionell koppling till organisationen och dess identitet (Allen & 

Meyer, 1990). Meyer och Herscovitch (1991) menar att det affektiva organisatoriska 

engagemanget kan kopplas till ett diskretionärt beteende hos medarbetare. Detta 

fenomen har varit svårt att fånga med anledning av studiens omfattning, men vi menar 

att vi trots det kan se indikationer på att både Hanna och Helen utför diskretionära 

handlingar i sitt arbete. De beskriver båda två att de assisterar kollegor vid behov och att 

de tar sig an olika uppgifter som inte nödvändigtvis ingår i deras roller.    

  

Varken Helen eller Hanna uttrycker att de har en inre drivkraft att utforska och lära och 

därmed upplever en tillfredsställelse i själva handlingarna de utför i sitt arbete. Därmed 

anser vi att deras beteende inte drivs av vad Ryan och Deci (2000) kallar inre 

motivation. Eftersom vi definierat organisatoriskt engagemang som en del av 

motivation har individens identifiering med organisationens värderingar och mål även 

betydelse för individens motivation. Detta menar även Ryan och Deci (2000) som 

beskriver att organisatorisk identifiering är en förutsättning för internalisering av yttre 

motivationsfaktorer. Med hänvisning till Helens och Hannas beskrivningar av deras 

motivation och organisatoriska engagemang hävdar vi att det i deras fall skett en hög 

grad av internalisering av yttre motivationsfaktorer. Detta eftersom den högsta graden 

av internaliserad yttre motivation, integrated regulation, är uppnådd när medarbetaren 

upplever att målet med en handling är i linje med dennes självbild och värderingar 

(Ryan & Deci, 2000). I det empiriska materialet finner vi ytterligare stöd för att en hög 

grad av internalisering av intervjupersonernas yttre motivation har skett. Både Helen 

och Hanna beskriver att de arbetar i en social kontext som enligt Ryan och Deci (2000) 

stödjer denna typ av internalisering. På Houdini upplever Helen och Hanna en stark 

samhörighet med sina kollegor. Hanna beskriver också att arbetet karaktäriseras av en 

hög grad av autonomi som dessutom bygger på korta beslutsvägar. Tillsammans med en 

upplevd känsla av kompetens är samhörighet och autonomi egenskaper i en social 

kontext som faciliterar internalisering (Ryan & Deci, 2000). Vi menar dock att det inte 

är möjligt att med precision bestämma graden av intervjupersonernas internaliserade 

yttre motivation. Detta menar vi dels med anledning av studiens begränsade omfattning, 

dels eftersom vi upplever att intervjupersonerna är något tveksamma och dessutom 

finner det utmanande att ge en så pass detaljerad beskrivning av sin egen motivation så 

att den med precision kan placeras i Ryan och Decis (2000) teoretiska modell.  
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Stefan	  och	  Sandra	  	  
Trots att Stefan och Sandra tilldelat Shapes samhälleliga ansvarstagande olika mening 

finns det vissa likheter dem emellan som gjort att vi valt att para ihop dem i denna del 

av analyskapitlet. Gemensamt för dem båda är att de inte sökte sig till Shape med 

anledning av en organisatorisk identifiering avseende företagets värderingar om 

samhälleligt ansvarstagande. Vår tolkning är att de istället identifierade sig med andra 

delar av Shapes identitet. I både Stefans och Sandras fall ser vi en identifiering till den 

bransch Shape verkar i. Sandra arbetade länge inom branschen innan hon började arbeta 

på Shape och Stefan berättar att han har ett genuint intresse för branschen. Stefan 

identifierar dessutom med företagets fokus på kvalitet och långsiktiga affärsmässighet. 

Sandra identifierar sig dock till viss del med det samhälleliga ansvarstagandet men då 

framförallt med företagets förhållningssätt till dess anställda.  

  

Dessa intervjupersoner liknar även varandra vad gäller internalisering av Shapes 

värderingar avseende samhälleligt ansvarstagande. När de sökte sig till Shape utgjorde 

inte dessa värderingar någon särskilt stor attraktionskraft för vare sig Stefans eller 

Sandras självbild. Detta anser vi står sig även idag, varför det som Ashforth och Mael 

(1989) beskriver som internalisering inte har skett i någon större utsträckning. Förvisso 

har det samhälleliga ansvarstagandets inverkan på medarbetarnas arbetsförhållanden 

betydelse för Sandra. Både Stefan och Sandra uttrycker dessutom en stolthet över att 

vara en del av ett ansvarsfullt företag som Shape, vilket tyder på att dessa värderingar 

har en roll i den sociala gruppens attraktionskraft för intervjupersonerna. Sandra medger 

dock att hon inte är insatt i arbetet med det samhälleliga ansvarstagandet och inte 

reflekterat särskilt mycket kring dess betydelse för henne. Stefan har reflekterat över 

detta men menar att det inte har någon större betydelse för honom. Vi anser att Sandra 

och Stefans upplevda stolthet av att vara medlem i den sociala gruppen Shape är ett 

uttryck för att individer jämför sociala grupper med varandra, vilket Tajfel och Turner 

(1986) beskriver. Därför argumenterar vi för att både Stefan och Sandra ser sitt 

medlemskap i Shape som prestigefullt, men att denna känsla av prestige inte grundar sig 

i Shapes samhälleliga ansvarstagande utan snarare i företagets syn på kvalitet och 

branschen i vilken det verkar.  

  

Hur sociala grupper står sig i jämförelser med andra har betydelse för gruppens 

medlemmar (Tajfel & Turner, 1986; Dutton & Dukerich, 1991). Sandras uttryckta 
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frustration över att Shapes samhälleliga ansvarstagande inte kommuniceras är ännu ett 

exempel på att organisationens image har en betydelse för medarbetarens självbild. Att 

Stefan inte uttrycker ett sådant behov visar på att det inom ett och samma företag kan 

finnas olika behov relaterade till organisationens image.  

  

Att Sandra och Stefan framförallt identifierar sig med delar av Shapes identitet som inte 

rör det samhälleliga ansvarstagandet medför också att de inte anser att det samhälleliga 

ansvarstagandet har en betydande roll i deras organisatoriska engagemang. I Sandras 

fall anser vi att detta är förhållandevis tydligt då hon berättar att hon inte reflekterat över 

huruvida Shapes samhälleliga ansvarstagande har någon betydelse för hennes 

motivation och organisatoriska engagemang. I Stefans motivation och organisatoriska 

engagemang anser vi att det samhälleliga ansvarstagandet har en viss betydelse, men 

snarare som del i ett större sammanhang än enskilt. Detta genom Stefans identifiering 

med Shapes långsiktiga affärsmässighet. Stefan engageras av att stärka Shapes 

varumärke vilket för honom betyder att göra ett bra arbete på alla områden varav ett av 

många är det samhälleliga ansvarstagandet. Med hänvisning till Stefans och Sandras 

olika innebörder av och begränsade identifiering med Shapes samhälleliga 

ansvarstagande anser vi att detta arbete inte har någon stor betydelse för deras 

motivation och organisatoriska engagemang.  

  

Simon	  och	  Hilda	  	  
Simon och Hilda har parats ihop med anledning av att de båda är exempel på 

medarbetare som har internaliserat sina arbetsgivares värderingar avseende samhälleligt 

ansvarstagande. Varken Simon eller Hilda sökte sig till sina arbetsgivare med anledning 

av att de identifierade sig med företagets värderingar gällande samhälleligt 

ansvarstagande men uppger att de idag känner en stolthet över att vara en del av ett 

ansvarsfullt företag. Denna typ av värderingar sågs alltså med hänsyn till individernas 

självbild inte som attraktiva när de sökte sig till företagen men efter att ha blivit 

medlemmar i dessa grupper har de tagit till sig dessa värderingar och ser dem som 

värdefulla för deras självbild.  

  

Trots att Hilda och Simon har internaliserat sina arbetsgivares värderingar om 

samhälleligt ansvarstagande har de inte samma behov gällande gruppens image 

gentemot andra grupper. Simon är av den uppfattningen att en bland allmänheten mer 
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utbredd kännedom om Shapes samhälleliga ansvarstagande skulle stärka såväl hans 

egen som kollegors självbild, vilket är i linje med Dutton och Dukerichs (1991) syn på 

SIT och organisationens image. Hilda uttrycker däremot att hon inte har ett behov av att 

arbeta för ett företag med en stark image vad gäller samhälleligt ansvarstagande. Vi 

menar dock att denna skillnad dessa intervjupersoner emellan kan bero på att deras 

arbetsgivares image är olika starkt kopplad till samhälleligt ansvarstagande. Hilda 

uttrycker, som tidigare nämnt, exempelvis att hela meningen med att Houdini finns till 

är för att åstadkomma förändring av attityder till konsumtion. Vår tolkning är att 

Houdinis redan starka image vad gäller samhälleligt ansvarstagande delvis ligger till 

grund för att Hilda uttrycker ett begränsat behov därav.  

  

Avseende Simons och Hildas organisatoriska engagemang menar vi att detta till viss del 

kan förklaras med internaliseringen av deras arbetsgivares värderingar gällande 

samhälleligt ansvarstagande. Vi menar att både Hilda och Simon har accepterat och tror 

på deras arbetsgivares värderingar och mål och att de har en önskan om att förbli en del 

av sina organisationer med anledning av dessa värderingar. Därmed kan två av Porter 

med fleras (1974) kriterier för organisatoriskt engagemang anses uppfyllda. Simon 

beskriver uttryckligen att det samhälleliga ansvarstagandet som Shape bedriver får 

honom att vilja förbli en del av organisationen. Detta anser vi vara ett uttryck för vad 

Allen och Meyer (1990) kallar bibehållande engagemang, det vill säga att förekomsten 

av Shapes samhälleliga ansvarstagande ökar Simons upplevda kostnad att lämna 

organisationen. Vi tolkar Hildas beskrivning av Houdini som ett företag med en sund 

affärsidé och att hon inte skulle klara av att arbeta på ett företag som är mindre medvetet 

än Houdini vad gäller samhälleligt ansvarstagande som att även hon har en vilja att 

förbli en del av företaget. Därför kan även hennes organisatoriska engagemang relaterat 

till Houdinis samhälleliga ansvarstagande anses vara ett bibehållande organisatoriskt 

engagemang. Det kriterium som vi menar inte är uppfyllt är Hilda och Simon vilja att 

arbeta hårdare för organisationen med anledning av dess samhälleliga ansvarstagande. 

Gemensamt för dem båda är att de framförallt motiveras av resultatet av sina 

arbetsuppgifter. Simon beskriver att han motiveras av att utveckla verksamheten medan 

Hilda uttrycker att hennes största motivation är att hjälpa Houdinis kunder att lösa deras 

problem. Varken Simon eller Hilda ser sig som särskilt delaktiga i det samhälleliga 

ansvarstagandet och därför har det inte heller en betydande del i deras motivation och 

organisatoriska engagemang. Hilda menar, som tidigare nämnts, att hennes egen 
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delaktighet i Houdinis samhälleliga ansvarstagande snarare är som en bonus för hennes 

självbild. 

 

Sammanfattning	  analys	  
I denna analys har vi med hjälp av vår modell över företags förhållningssätt till 

samhälleligt ansvarstagande jämfört de båda fallföretagen avseende dessa 

förhållningssätt. Ur denna aspekt skiljer sig dessa företag åt väsentligt. Vår uppfattning 

är att Houdini är ett företag som ser det som sin uppgift att förändra sin omvärld till det 

bättre genom sitt företagande. Shape å andra sidan ser det som sin roll att vara ett 

företag som agerar ansvarsfullt gentemot andra intressenter och samtidigt förser 

marknaden med träningsprodukter av god kvalitet och design. Vår modell kan användas 

för att skilja på organisationers identitet och därmed deras underliggande värderingar 

om vad företagen ser som sin roll i samhället. Ju längre vi förflyttar oss åt höger på 

skalan, desto större del av ett företags identitet består i dess samhälleliga 

ansvarstagande. Med denna skillnad som utgångspunkt har vi analyserat vilken mening 

intervjupersonerna tilldelat deras arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande och 

betydelsen av denna arbetsgivares förhållningssätt till samhälleligt ansvarstagande för 

intervjupersonernas självbild, motivation och organisatoriska engagemang.  

  

Att fallföretagens förhållningssätt till samhälleligt ansvarstagande skiljer sig åt 

reflekteras i vilken mening medarbetarna tilldelat deras arbetsgivares samhälleliga 

ansvarstagande. Intervjupersonerna som arbetar på Houdini beskriver att meningen med 

deras arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande är att förändra samhället till det bättre. 

Att företaget finns till för att påverka samhället i denna utsträckning är inte en mening 

som intervjupersonerna på Shape ger sin arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande. 

Intervjupersonerna på Houdini är också mer samstämmiga vad gäller vilken mening de 

tilldelat deras arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande i jämförelse med 

intervjupersonerna på Shape som skapat olika mening i deras arbetsgivares samhälleliga 

ansvarstagande. 

  

Trots fallföretagens olika förhållningssätt till samhälleligt ansvarstagande finner vi även 

likheter mellan dess medarbetares tilldelade mening i deras arbetsgivares samhälleliga 

ansvarstagande. Gemensamt för samtliga intervjupersoner är att de ser sig själva som en 

sorts primär målgrupp för det samhälleliga ansvarstagandet. Fem av sex 
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intervjupersoner menar att en viktig aspekt som förklarar varför det samhälleliga 

ansvarstagandet ser ut som det gör är att medarbetarna har ett behov av att känna att de 

är en del av något som gör gott för andra intressenter. De anser därmed att det 

samhälleliga ansvarstagandet indirekt är till för deras eget välmående. Den resterande 

intervjupersonen uttrycker på ett mer direkt vis att meningen med det samhälleliga 

ansvarstagandet är medarbetarnas välmående genom att belysa de interna aspekterna av 

sin arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande. Detta meningsskapande förekommer i 

båda fallföretagen och kan därför ses som oberoende av deras förhållningssätt till 

samhälleligt ansvarstagande.  

  

Vi bedömer att företags placering i modellen över företagande som mål eller medel för 

förändring har viss betydelse för det samhälleliga ansvarstagandets betydelse för dess 

medarbetares självbild, motivation och organisatoriska engagemang. För företag, såsom 

Houdini, placerade långt till höger på skalan i denna modell utgör det samhälleliga 

ansvarstagandet en stor del av företagets identitet. Två av de intervjupersoner som 

arbetar på Houdini beskriver att de sökt sig till och identifierar sig med företaget just på 

grund av dess värderingar avseende samhälleligt ansvarstagande. Med tanke på att en så 

stor del av Houdinis identitet är baserad på dessa värderingar anser vi att detta fenomen 

inte är helt oväntat. Av samtliga intervjupersoner är det endast dessa två som beskriver 

att deras arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande har en stor betydelse för deras 

självbild och därmed även för deras motivation och organisatoriska engagemang.  

  

I analysen har vi också diskuterat förekomsten av medarbetare inom båda fallföretagen 

som inte sökt sig till sin arbetsgivare med anledning av dess samhälleliga 

ansvarstagande. Arbetsgivarens förhållningssätt till samhälleligt ansvarstagande har 

alltså mindre betydelse för dessa intervjupersoners självbild, motivation och 

organisatoriska engagemang. De ser istället andra värderingar som har betydelse för 

deras beteende. Även detta fenomen anser vi vara väntat. Vakola och Nikolaou (2005) 

beskriver att individer kommer till organisationer med olika behov och förväntningar. 

För intervjupersonerna som kommit till sin arbetsgivare utan att ha uppfattat det 

samhälleliga ansvarstagandet och dess underliggande värderingar som attraktiva för 

deras självbild har detta arbete inte en särskilt stor betydelse för deras självbild, 

motivation och organisatoriska engagemang. Bland dessa intervjupersoner har vi 

emellertid funnit exempel på internalisering av arbetsgivarens värderingar gällande 
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samhälleligt ansvarstagande. För dessa intervjupersoner har det samhälleliga 

ansvarstagandet numera en viss betydelse för deras självbild, motivation och 

organisatoriska engagemang. Denna betydelse är dock inte lika stor som för de personer 

som med anledning av sin identifiering med arbetsgivarens värderingar avseende 

samhälleligt ansvarstagande sökte sig till företaget.  
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6.	  Avslutning	  
I detta kapitel påminner vi läsaren om studiens syfte och frågeställningar innan vi 
presenterar våra slutsatser. Därefter beskriver vi studiens språkliga bidrag till 
forskningsområdet samt de praktiska implikationer som studiens resultat leder till. 
Avslutningsvis ger vi våra förslag på framtida studier som kan bygga vidare på denna 
studies slutsatser. 

 

Slutsatser	  
Syftet med denna studie är att med en komparativ utgångspunkt belysa vilken mening 

medarbetare skapat i deras arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande för att skapa 

förståelse för betydelsen av arbetsgivares förhållningssätt till samhälleligt 

ansvarstagande för medarbetares självbild, motivation och organisatoriska engagemang. 

Studien ämnade besvara följande frågeställningar: 

• Vilken mening har medarbetare skapat i sin arbetsgivares samhälleliga 

ansvarstagande?  

• Vilken betydelse har arbetsgivares olika förhållningssätt till samhälleligt 

ansvarstagande för deras medarbetares självbild, motivation och organisatoriska 

engagemang? 

 

Enligt samtliga intervjupersoner kan deras arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande 

delvis förklaras av medarbetarnas behov av att arbeta på ett företag som gör gott för 

andra intressenter än företagets ägare. Vad gäller denna tilldelade mening har vår studie 

inte visat på några nämnvärda skillnader mellan de båda fallföretagen, deras olika 

placering i vår modell över företagande som mål eller företagande som medel för 

förändring till trots.  

  

Medarbetare på företag som placeras långt till höger i vår modell över företagande som 

mål eller som medel för förändring tilldelar det samhälleliga ansvarstagandet en 

förändringsbaserad mening, det vill säga att meningen med det samhälleliga 

ansvarstagandet är att förändra samhället till det bättre. Medarbetare på företag som 

placeras i mitten av samma modell tilldelar inte deras arbetsgivares samhälleliga 

ansvarstagande denna innebörd. Istället ger de detta arbete en strategisk mening, det vill 

säga att meningen med det samhälleliga ansvarstagandet är att stärka företagets 

varumärke och skapa konkurrensfördelar.  
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I denna studie har det framkommit att medarbetare vars arbetsgivare placeras till höger i 

modellen över företagande som mål eller företagande som medel för förändring har 

tilldelat arbetsgivarens samhälleliga ansvarstagande en kollektiv mening. I det 

kontrasterande fallföretaget som placeras i mitten av modellen har medarbetarna inte 

tilldelat deras arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande en kollektiv mening. Denna 

skillnad tyder på att medarbetare inte tilldelar deras arbetsgivares samhälleliga 

ansvarstagande en och samma mening innan detta arbete är en del av kärnverksamheten. 

Dessa resultat menar vi bidrar till forskningen genom ny förståelse för vilken mening 

medarbetare tilldelat deras arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande. Betydelsen av att 

medarbetare tilldelat sin arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande en kollektiv mening 

är dock inte ämnet för denna studie.  

  

Medarbetare på ett företag som placerar sig långt till höger i modellen för företagande 

som mål eller företagande som medel för förändring beskriver i högre grad att deras 

självbild, motivation och organisatoriska engagemang grundar sig i arbetsgivarens 

samhälleliga ansvarstagande än medarbetare på ett företag som inte placerar sig lika 

långt till höger i modellen. Det är däremot viktigt att poängtera att intervjupersonerna 

som inte upplever att arbetsgivarens förhållningssätt till samhälleligt ansvarstagande har 

någon större betydelse för deras självbild, motivation och organisatoriska engagemang 

kan vara mer, mindre eller lika motiverade på sin arbetsplats. Arbetsgivarens 

organisatoriska identitet och värderingar avseende andra aspekter än samhälleligt 

ansvarstagande kan ha motsvarande betydelse för medarbetares självbild, motivation 

och organisatoriska engagemang. Vi har i denna studie visat på att samhälleligt 

ansvarstagande inte nödvändigtvis är en källa till starkare identifiering, internalisering, 

organisatoriskt engagemang eller motivation än andra delar av ett företags identitet.  

  

Detta resultat menar vi nyanserar tidigare forskning inom området av exempelvis 

Turker (2009), Brammer med flera (2007), Glavas och Piderit (2009) samt Mozes med 

flera (2011) som pekar på ett positivt samband mellan samhälleligt ansvarstagande, 

motivation och organisatoriskt engagemang. Detta samband har observerats i denna 

studie och förutsättningen för detta tycks vara överensstämmelse mellan företagets och 

individens värderingar gällande samhälleligt ansvarstagande. Studien har också visat att 

detta samband inte alltid gäller, vilket visar på en komplexitet i detta samband som 



87 
 

kräver vidare studier för att nå en bättre förståelse av detta område. Av de tidigare 

studier som genomförts på området och presenterats i denna studie förefaller Petersons 

(2004) resultat vara det som närmast liknar denna studies resultat, nämligen att 

medarbetares motivation och organisatoriska engagemang kan härledas ur deras 

arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande såvida medarbetarna själva tycker att den 

typen av arbete är viktigt. Studiens resultat anser vi även vara i linje med Mozes med 

fleras (2011) resultat som visar på att delaktighet kan vara en förutsättning för att 

medarbetarens motivation och organisatoriska engagemang tillskrivs det samhälleliga 

ansvarstagandet men att detta även har betydelse för andra medarbetare som inte är 

delaktiga i arbetet.  

 

Språkbildning	  
Denna studie är den första som använt meningsskapande som perspektiv för att beskriva 

medarbetarens livsvärld i samhälleligt ansvarstagande företag. Eftersom dessa båda 

områden inte har förenats förut har vi inte haft möjlighet att använda oss av redan 

etablerade begrepp. Därför har vi utöver vårt teoretiska bidrag som beskrives i avsnittet 

slutsatser också bidragit med nya begrepp såsom identitetsbaserad, förändringsbaserad, 

arbetsförhållandebaserad och strategisk mening.  

 

Praktiska	  implikationer	  
Resultatet av denna studie indikerar att medarbetares värderingar, som kan skilja 

avsevärt inom och mellan organisationer, är en nyckelfråga för att det samhälleliga 

ansvarstagandet ska leda till att medarbetare tillskriver en större del av sin motivation 

till detta arbete. De praktiska implikationer som studien leder till är att företag som 

önskar motivera sina medarbetare genom samhälleligt ansvarstagande bör skaffa sig en 

uppfattning om medarbetarnas värderingar. Därefter bör företaget låta dessa värderingar 

vägleda utformandet av det samhälleliga ansvarstagandet.  

  

Vidare	  forskning	  
För framtida forskning om medarbetares meningsskapande gällande samhälleligt 

ansvarstagande föreslår vi en annan metod än den vi använt i denna studie. Genom fler 

intervjuer med en och samma intervjuperson eller genom att följa ett företag under en 

längre period skulle framtida studier kunna bidra till en bättre förståelse kring 
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meningsskapandeprocessen. I denna studie har vi inte kunnat avgöra ifall 

meningsskapandet kring arbetsgivarens samhälleliga ansvarstagande avslutats 

innan, under eller efter intervjun. Studier med andra metoder skulle alltså kunna bidra 

med en bättre insikt i företags isoleringsgrad av frågan om samhälleligt ansvarstagande. 

En fördjupad förståelse för denna process skulle föra forskningen på området framåt 

och möjligen innebära praktiska implikationer för företag som arbetar med samhälleligt 

ansvarstagande.  

  

Vi föreslår även att framtida studier undersöker betydelsen av att medarbetare tilldelat 

sin arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande en kollektiv mening. En alternativ vinkel 

på detta fenomen är att studera betydelsen av att medarbetare tilldelat sin arbetsgivares 

samhälleliga ansvarstagande en disparat mening.  

  

Vi efterfrågar även framtida komparativa studier av än mer kontrasterande fallföretag. 

Studier av detta slag menar vi kunna bidra till att belysa även vilken mening 

medarbetare tilldelat avsaknaden av deras arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande 

samt till att förståelse för vilken betydelse denna avsaknad av samhälleligt 

ansvarstagande har för medarbetares självbild, motivation och organisatoriska 

engagemang.  
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Bilagor	  	  
	  
Bilaga	  1	  -‐	  Intervjuguide	  	  	  
 

Inled inspelningen med: “Intervju den xxx med xxx på xxx ” 

  

Inledning 

• Kan du beskriva din roll i företaget? Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 

• Hur länge har du jobbat här? 

• Kommer du ihåg hur det var när du sökte dig hit? Vad var det som lockade dig 

att söka dig till företaget? 

Företaget 

• Vad står (företagsnamn) för enligt dig? (Värderingar & Identitet) 

• Hur skulle du beskriva företagsnamn samhälleliga ansvarstagande? 

• Varför, anser du, att (företagsnamn) arbetar så? Vilken innebörd lägger du i 

företagsnamn samhälleliga ansvarstagande? 

• Upplever du att (företagsnamn)s värderingar genomsyrar verksamheten och i så 

fall hur märks det i organisationen? 

• Koordineras arbetet med det samhälleliga ansvarstagandet centralt? 

• Skulle du säga att (företagsnamn)s samhälleliga ansvarstagande skiljer sig från 

andra företags?   

• Hur då? Tar (företagsnamn) ett större (mindre) ansvar än vad som förväntas av 

samhället? Varför då, tror du? 

Motivation & Organisatoriskt engagemang 

• Kan du beskriva vad du motiveras av på jobbet? 

• Är det dina arbetsuppgifter i sig eller resultatet av dem som motiverar dig? 

• Finns det några andra saker som motiverar dig på jobbet? 

• Kan du berätta om något sammanhang när du känner dig extra engagerad i ditt 

arbete? 

• Vad grundar sig det engagemanget i? 

• Vad motiverar dig till att arbeta för (företagsnamn)?  Varför?   

• Kan du beskriva din delaktighet i (företagsnamn) samhälleliga ansvarstagande?  

• Har (företagsnamn)s samhälleliga ansvarstagande någon del i din motivation? 
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• Upplever du att du är beredd att arbeta hårdare för (företagsnamn) med hänsyn 

till företagets samhälleliga ansvarstagande? 

• Vad tror du skulle göra dig ännu mer motiverad? 

SIT 

• Kan du berätta om hur det är att vara en del av (företagsnamn)?   

• Identifierar du dig personligen med (företagsnamn) på något sätt? 

• Finns det någon mening med det? Hade något varit annorlunda? 

• Skulle du säga att dina värderingar stämmer överens med (företagsnamn)s 

värderingar? 

• Tycker du att det är viktigt att de stämmer överens? 

• Kan du berätta om något tillfälle när du känner att ditt arbete på (företagsnamn) 

är meningsfullt? 

• Du nämnde tidigare att (företagsnamn)s samhälleliga ansvarstagande (inte) 

skiljer sig från andra företags. Är det viktigt för dig hur (företagsnamn) står sig 

jämfört med andra företag vad gäller samhälleligt ansvarstagande? 

• När (företagsnamn) utvecklar eller gör framsteg i sitt samhälleliga 

ansvarstagande, kan du beskriva vad känner du då? 

• Nu har vi pratat lite om (företagsnamn)s ansvarstagande, motivation, och 

identitet, är det något annat som du upplever som en viktig del i (företagsnamn)s 

ansvarstagande för dig personligen? 

Reservfrågor 

• Tycker du att (företagsnamn) borde arbeta mer med sitt samhälleliga 

ansvarstagande? 

• Är du stolt över att vara en del av (företagsnamn)? Varför? 

• Kan du beskriva arbetsmiljön på (företagsnamn)? (relationer mellan 

medarbetare)   

Stäng av inspelningen. Fråga om intervjupersonen har något att lägga till: 

• Känner du att du vill lägga till något? 

• Är du nöjd? 

• Hur kändes intervjun? 

• Är det okej om vi kontaktar dig igen om vi skulle behöva det? 

  

  

 


