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Sammanfattning 

Organisationers engagemang i Corporate social responsibility (CSR) är betydelsefullt 

för dess intressentgrupper. För att undersöka vilken inverkan arbete med CSR har på 

intressenterna har vi valt att fokusera på anställda, och hur deras identifiering påverkas 

av organisationers arbete med CSR. Detta är också studiens syfte som vidare även 

behandlar vilka av CSR-aspekterna ekonomi, etik och filantropi som är väsentliga för 

anställda. Frågeställningarna som studien besvarar är följande: Hur påverkas de 

anställdas identifiering med organisationen av uppfattningen om dess arbete med CSR? 

Vilka specifika CSR-aspekter influerar en anställds identifiering med en organisation? 

För att ge svar på studiens frågeställningar användes en kvantitativ metod bestående av 

en webbaserad enkätundersökning. Enkäten skickades ut till 189 anställda i olika 

organisationer där det erhölls 72 svar. För att testa studiens hypoteser fortskred 

uppsatsen i att materialet från enkäten bearbetades statistiskt genom 

korrelationsanalyser och regressionsanalyser.  

Resultatet i studien indikerade på att där föreligger ett samband mellan anställdas 

identifiering med en organisation och CSR. Därutöver påvisades det även att ekonomi 

var den CSR-aspekt som var mest väsentlig för anställdas identifiering. Studiens resultat 

bidrar därigenom till forskningen. Vår slutsats blir genom resultatet att ett samband 

mellan CSR och identifiering föreligger samt att CSR-aspekten ekonomi är den mest 

väsentliga för personalens identifiering.  
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Abstract 

Organizations' involvement in Corporate Social Responsibility (CSR) is important to all 

stakeholders. To examine the impact organizations have on stakeholders, we focus on 

employees, and how their identification is affected by organizations' CSR work. This is 

the purpose of the study, which also deals with which of the CSR aspects, ethic, 

philanthropic and economic, that is essential for employees. The questions that the 

study aims to answer are: "What impact does the employees' perception of the work 

with CSR have on employees regarding their identification with the organization?" and 

"What specific aspects of CSR influence employees’ identification with an 

organization?”.  

To answer the research questions, a quantitative method consisting of a web-based 

survey was used. The questionnaire was distributed to 189 employees in various 

organizations and resulted in 72 responses. To test the hypotheses of the study, the 

material of the questionnaire was analyzed using both correlation and regression 

analyses. 

The results of the study indicated that there is a connection between employees' 

identification with an organization and CSR. In addition to this, the results revealed that 

the most important aspect of CSR for employees’ identification was the economic 

aspect. Our results, therefore, contribute to the research. Our conclusion by this is that a 

connection exists and further on that the most essential aspect of CSR for employees’ 

identification is the economic aspect. 
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1 Inledning   
I detta kapitel kommer bakgrund presenteras och ämnet aktualiseras, vidare kommer 

fenomenet problematiseras utifrån tidigare forskning. Slutligen kommer ett forskningsgap 

formuleras genom uppsatsens syfte och problemformulering. 

1.1 Bakgrund 

Att organisationers verksamhet har stor inverkan på omvärlden i många avseenden är inget 

nytt. Situationen har gett upphov till att diskussionen om företags roll i samhället har 

intensifierats och därigenom utvidgat företags skyldigheter långt över strävan efter att enbart 

tillgodose ägarnas intressen (Gao & Zhang 2006). Van Marrewijk (2003) förklarar att 

medvetenheten från allmänheten har ökat kraven på företagen att engagera sig i socialt 

ansvarstagande för att bidra aktivt i främjandet av samhället.  

Socialt ansvarstagande benämns vanligen som Corporate social responsibility (CSR) (Van 

Marrewijk 2003). Brown och Forster (2013) uttrycker CSR som företags skyldighet att agera 

ansvarsfullt i samhället. Vidare kan begreppet även definieras som en kedja av aktiviteter för 

att uppfylla skyldigheter gentemot företags olika intressenter (Öberseder, Schlegelmilch & 

Murphy 2013). 

Akisik och Gal (2011) poängterar vikten av att inkludera just intressenterna och deras åsikter i 

organisationers arbete med CSR, och förklarar vidare att ett företags intressenter exempelvis 

kan bestå av kunder, leverantörer, investerare, anställda och ägare. Öberseder mfl (2013) 

utvecklar resonemanget och berättar att det föreligger en syn på att företag inte är 

verkningsfulla utan sina intressenter, vilket exemplifierar betydelsen av att tillfredsställa deras 

önskemål. Resonemanget gör att intressenter i sin tur har möjlighet att ställa krav på bolagets 

arbete med CSR och fortskrider i att en kravbild om hur företaget bör agera i sitt 

hållbarhetsarbete bildas (Coyne 2006). Vidare påverkar denna kravbild även 

kommunikationen med intressenterna, vilket är grundläggande för arbetet med CSR (Ziek 

2009).  

Angående kommunikationen, belyses ofta hållbarhetsredovisning. Detta är ett av flertal 

tillvägagångssätt för att nå ut till intressenterna (Ziek 2009). Exempel på metoder för att 

kommunicera CSR, utöver den fristående hållbarhetsredovisningen, kan vara 
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årsredovisningen, företagets hemsida och de årliga ägarbreven (ibid). Enligt definition är 

hållbarhetsredovisning ett dokument som kartlägger och åskådliggör ett företags handlingar 

rörande CSR (ibid). Redogörelsen av företagets arbete leder till interaktion mellan företag och 

intressenter, och skapar även legitimitet för företagets arbete (Morimoto, Ash & Hope 2005). 

Eftersom intressenters förtroende i stor utsträckning påverkas av informationen som ett 

företag tillhandahåller är hållbarhetsredovisningen ett betydande moment i arbete med CSR 

och dess relation till intressenterna (ibid).  

Vidare föreligger det även en syn på CSR som utvidgande i form av att fokus förflyttas till 

fler intressenter än ägarna, då fler intressentgrupper påverkas och uppmärksammas (Haski-

Leventhal 2013). Förslagsvis kan det nämnas att ägarna påverkas då deras primära intresse i 

form av vinstmaximering kommer i konflikt med övriga intressenters krav på ansvarstagande 

(Akisik & Gal 2011). Detta sker genom att företag numera förväntas ta hänsyn till exempelvis 

miljö och sociala aspekter i arbetet med att generera vinst (Morimoto mfl 2005). Vidare kan 

även investerare påverkas av CSR, eftersom deras förtroende påverkas genom kommunikation 

av hållbarhetsarbetet (Barkay 2012; Ziek 2009). Externa intressenter såsom konsumenter är 

också viktiga att ta hänsyn till vid arbetet med CSR eftersom dessa föredrar att konsumera 

produkter av företag som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor (Cazier, Corley & Cora 2011).  

Ett relevant perspektiv angående intressenterna är personal. Det vill säga hur personal 

påverkas av CSR, men även hur de upplever det aktuella företagets ansvarstagande. CSR kan 

stärka företagets framgång, exempelvis genom att organisationer motiverar de anställda via 

aktivt arbete med ansvar och medvetenhet (Lee, Park & Lee 2013). Framför allt är det viktigt 

att belysa de anställdas åsikter och förväntningar om företags samhällsansvar, för att skapa 

överensstämmelse i värderingarna mellan företaget och personalen (ibid). Förhållandet 

påvisar väsentligheten avseende personal och CSR. Vidare har synen på personalens 

betydelse i en verksamhet utvecklats positivt (Young & Thyil 2009). Exempelvis nämner Lee 

mfl (2013) att personalen numera ofta ses som ett företags viktigaste tillgång. Vilket 

illustrerar betydelsen av hänsynstagandet till personalen som intressent.  

1.2 Problematisering 

CSR växer allt mer och det faktum att företag i störst utsträckning arbetar med ansvarstagande 

utifrån en extern synvinkel, exempelvis med fokus på ägare och kunder, är välkänt inom 

området (Dhanesh 2012). Samtidigt prioriteras det interna perspektivet, som innefattar 
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personalen, i en betydligt mindre utsträckning (ibid). Synsättet är inte bara genomgående i 

praktiken utan den existerande forskningen om CSR har samma tydliga vinkling och 

utgångspunkt avseende de externa intressenterna (Lee mfl 2013). Det svagare intresset inom 

forskningen för personalens åsikter relativt de andra intressentgrupperna är förvånande, då 

personalen är starkt bidragande till bildandet av konkurrensfördelar och bör därför beaktas 

inom alla organisationer (Rodrigo & Arenas 2008; Young & Thyil 2009; Lee mfl 2013). 

Tidigare forskning inom CSR tenderar som sagt att verka för de externa intressenternas bästa 

(Haski-Leventhal 2012). Således uteblir det idealiska helhetstänket gällande fokus på alla 

intressenter (ibid).  

En anledning till att CSR har utvecklats i denna riktning är det faktum att de interna 

aspekterna, så som personal och anställda, tidigare har behandlats med mindre intresse i 

organisationer (Young & Thyil 2009). I takt med utvecklingen och den ökade medvetenheten 

om det interna perspektivets betydelse har personalsynen förändrats, personal kopplas numera 

nära samman med företaget de arbetar i och ses som en nyckelkomponent för framgång (ibid). 

Kontentan av personalsynens utveckling är att organisationerna har en strävan efter att behålla 

och knyta personal till företaget. Den förändrade synen skapar ett tryck på organisationer att 

engagera sig i CSR-aktiviteter, eftersom människor enligt Lee mfl (2013) vill arbeta i, och för 

organisationer som tar ansvar i samhället och visar att de försöker bidra till en hållbar 

utveckling. Påstående stärks även av Bhattacharya, Sen och Korschun (2008) som i sin studie 

konstaterar att många individer föredrar att arbeta i organisationer som verkar för samhällets 

bästa. Lee mfl (2013) förklarar att företag därför numera försöker säkerställa att personalens 

och företagets värderingar stämmer överens. 

Idealet är att arbetet med det sociala ansvarstagandet genererar starka band mellan de 

anställda och företaget, vilket är en viktig del som organisationer försöker uppnå via 

implementering av CSR i verksamheten (Lee mfl 2013). För ett lyckat arbete med CSR är det 

vitalt att de anställda involveras i de aktiviteter som äger rum eftersom detta bidrar till en 

identifiering med vad företaget står för, och är ett sätt att skapa samhörighet (ibid). En 

integration av CSR i den dagliga verksamheten är viktigt för att visa att företaget verkligen 

arbetar aktivt i de riktlinjer som det kommunicerar i sin redovisning (Lauring & Thomsen 

2009).  

Många forskare argumenterar för att engagemanget med hållbarhetsfrågor är ett utmärkt sätt 

att hålla de anställda motiverade och för att öka anseendet av företaget (Lee mfl 2013). 
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Ditlev-Simonsen och Wenstøp (2013) menar att även organisationens vinst kan påverkas av 

huruvida de anställda identifierar sig med organisationen. Detta påvisar vikten av att 

företagsledningen tar till sig de anställdas åsikter, då dessa har värdefull kunskap som främjar 

utvecklingen (ibid). Företags involvering i arbete med samhällsutvecklingen har följaktligen 

en positiv inverkan på arbetstagarnas uppfattning om organisationen, och kan även leda till en 

ökad identifiering genom att personalens trivsel ökar. (Lee mfl 2013). Ett annat sätt att 

förklara personalens identifiering med en organisation beskrivs av Turker ”similar to be a fan 

of a football club, employees may also respond to the organizational success as a matter of 

their own personal success and compare their organizations with others” (2009, s. 190). 

Citatet påvisar på ett grundligt sätt hur anställda kan identifiera sig med organisationer.  

Med detta sagt framgår ett tydligt fokus på personalens identifiering i relation till CSR. 

Vinklingen frångår största delen av tidigare forskning, där stort fokus varit på andra 

intressenter (Öberseder mfl 2013). Även många av de studier vi granskat gällande personal i 

förhållande till CSR har sin utgångspunkt ifrån de perspektiv som gynnar företaget. Således är 

vår tanke att belysa personalens attityder till CSR, och hur deras identifiering med en 

organisation påverkas av arbetet med CSR. Utgångspunkten är sparsamt behandlad i granskad 

litteratur om fenomenet. Lee mfl (2013) poängterar vikten av att ta hänsyn till personalens 

uppfattningar, för att bland annat skapa trivsel. Även Turker (2009) påpekar vikten av 

hänsynstagandet till personalen, och att organisationers arbete med CSR är sammankopplat 

med trovärdighet och anseende från anställda. Arbetstagare är intresserade av att arbeta på 

och för företag som tar sitt ansvar i samhället, vilket skapar förväntningar på organisationer 

att engagera sig i arbetet med CSR och således verka för samhällets utveckling (Lee mfl 

2013).  

Tidigare forskning tyder på att det föreligger ett samband mellan anställdas identifiering och 

organisationers arbete med CSR. Dock kvarstår dilemmat, utifall ett samband föreligger, om 

vad som faktiskt är väsentligt för personalens identifiering med en organisation gällande CSR. 

Detta är också den kunskapslucka som har uppmärksammats. För att testa detta måste vi 

utreda om det diskuterade sambandet mellan personalens identifiering och organisationers 

arbete med CSR existerar. Vid åskådliggörandet av ett eventuellt samband vill vi således 

undersöka kunskapsluckan genom att fastställa vilka aspekter som de anställda anser som 

väsentliga gällande CSR, samt hur de anställda anser att företag bör agera i sitt 

ansvarstagande.  
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1.3 Problemformulering 

Hur påverkas de anställdas identifiering med en organisation av deras uppfattningar om dess 

arbete med CSR? Vilka specifika CSR-aspekter influerar en anställds identifiering med en 

organisation? 

1.4 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka huruvida det föreligger ett samband som visar att anställdas 

uppfattningar av organisationers arbete med CSR påverkar deras identifiering med 

organisationer, och vidare hur de anställda identifierar sig. Vid förekomsten av ett samband 

vill vi även klargöra vilka aspekter av CSR anställda upplever som väsentliga för deras 

identifiering.  

1.5 Avgränsningar 

Studien syftar till att undersöka hur anställdas identifiering med en organisation påverkas av 

organisationens arbete med CSR. Därmed har en avgränsning gjorts där CSR ses som den 

enda faktor som påverkar personalen, för att undersöka hur identifieringen förändras. Vidare 

fokuseras det i uppsatsen på hur personalen påverkas av CSR vilket endast är en av alla de 

intressenter som kan beröras.   
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1.6 Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 1: Inledning 
Bakgrund presenteras och ämnet aktualiseras, vidare kommer fenomenet 
problematiseras utifrån tidigare forskning. Slutligen kommer ett forskningsgap 
formuleras genom uppsatsens syfte och problemformulering 

Kapitel 2: Vetenskaplig metod 
Valet av studiens teoretiska perspektiv, forskningsfilosofi, forskningsansats 
samt forskningsmetod kommer att presenteras  

 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 
Studiens referensram presenteras genom att utvalda teorier och begrepp 
grundligt beskrivs. Teorierna och begreppen kommer slutligen att integreras 
och hypoteser skapas. 

Kapitel 4: Empirisk metod 
Studiens empiriska metod kommer att presenteras, och inbegripa 
litteratursökning, datainsamlingsmetoder, urval och bortfall, 
operationalisering, pilotstudie, validitet, reliabilitet samt etisk beaktande 

Kapitel 5: Empirisk analys 
En överblick över studiens empiriska analys ges, därefter presenteras 
resultaten via analyser och slutligen avslutas kapitlet med en hypotesprövning 

Kapitel 6: Slutsats och diskussion 
Studiens resultat diskuteras och slutsatser dras, vidare ges förslag till fortsatt 
forskning samt belyses implikationer och självkritik 
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2 Vetenskaplig metod 

I detta kapitel kommer valet av studiens teoretiska perspektiv, forskningsfilosofi, 

forskningsansats, samt forskningsmetod att presenteras. 

2.1 Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket är valt eftersom studiens syfte är att undersöka om det föreligger ett 

samband mellan personalens identifiering och CSR, samt att förklara huruvida deras 

uppfattning av företags arbete med CSR påverkar deras identifiering med en organisation. Det 

teoretiska ramverket möjliggör en kartläggning av personalens åsikter och uppfattningar om 

CSR och hur processen med arbetet påverkar personalen identifiering med en organisation. 

Det finns en rad olika teorier som går att applicera på CSR och hur personalens påverkas i 

olika situationer gällande dess identifiering med en organisation. Det finns övergripande 

teorier om hur intressenter påverkas av företags arbete med CSR, exempelvis Stakeholder 

theory och Legitimacy theory. Vidare kommer även teorier som behandlar hur personalen 

påverkas och beter sig i olika situationer, så som Social exchange theory och Social identity 

theory, att användas. Utöver användandet av teorierna kommer essensen av dem att 

sammankopplas då studiens syfte är att undersöka om det föreligger ett samband mellan 

personalens identifiering och CSR, samt att förklara huruvida deras uppfattning av företags 

arbete med CSR påverkar deras identifiering med en organisation. Ovan nämnda teorier 

kommer således användas för att förklara och underlätta förståelsen för det studerade 

fenomenet.  

2.2 Forskningsfilosofi 

Studien kommer att genomföras med angreppsättet positivism. Den valda forskningsfilosofin 

används enligt Denscombe (2009) i utforskandet av den sociala världen och grundas på en 

föreställning om de mönster som går att observera. Hudson och Ozanne (1988) menar att 

positivism innebär att en objektiv verklighet existerar, oberoende av varje individs enskilda 

uppfattning. Vidare nämner Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) att positivism även 

kan ses som en preferens för mätning och kvantifiering.  
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Studien har ett positivt angreppssätt då påverkan av CSR på personalens identifiering ska 

mätas, vilket genomförs kvantitativt. Vidare har hypoteser konstrueras ur behandlad teori som 

ska testas för att därefter antingen förkastas eller inte förkastas. Tillvägagångssättet med 

användandet av hypoteser utgår ifrån föreställningen att det existerar en verklighet 

(Denscombe 2009). I studien ska det således med hjälp av hypoteser testas huruvida det 

föreligger ett samband mellan personalens identifiering och deras uppfattningar av en 

organisations arbete med CSR, vilket är ett positivistiskt synsätt (ibid).   

2.3 Forskningsansats 

Forskningsstrategin gällande ansatsen i studien är deduktiv. Tillvägagångssättet är valt 

eftersom det skapar utrymme att använda sig av tidigare teorier inom området. Deegan och 

Unerman (2011) menar att deduktion innebär att slutsatser härleds ur den teoretiska 

referensramen och således är ett angreppssätt som utgår från befintliga teorier. Skeendet 

möjliggörs via upptäckandet av samband i den teoretiska referensramen som utmynnar i 

hypoteser (ibid). För att nå fram till ett resultat testas sedan hypoteserna via en empirisk 

undersökning (Bryman & Bell 2011). Möjligheten att använda tidigare litteratur inom ämnet, 

ger en bra grund att utgå ifrån. Aktuellt är här att utgå från tidigare litteratur gällande CSR 

och identifiering för att komma fram till hypoteserna och senare en slutsats. 

Vidare hade induktion eller abduktion kunnat användas vad gäller forskningsstrategi. 

Induktion definieras som utveckling av teorier härledda från observation och abduktion är en 

blandning av induktion och deduktion. Vi har valt deduktion som ansats eftersom vi utgår 

ifrån befintliga teorier för att utveckla dessa, snarare än att skapa nya teorier (Bryman & Bell 

2011).  

2.4 Forskningsmetod 

Ansatsen kan antingen vara kvalitativ eller kvantitativ. Syfte med kvalitativ forskning är 

enligt Denscombe (2009) att klargöra ett specifikt fenomen genom en analys. 

Tillvägagångssättet varierar, och kan bestå av exempelvis intervjuer eller observationer. 

Således kan kvalitativ forskning sägas utgå ifrån ord och bilder. Beträffande den kvantitativa 

forskningen är dess syfte att förklara och beskriva ett studieobjekt med hjälp av siffror. 

Metoden varierar också från den kvalitativa ansatsen då den vanligtvis utgår ifrån 

enkätundersökning eller experiment (ibid).  
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I denna studie ska en enkätundersökning genomföras på ett urval av personer anställda i 

organisationer. Således används ett kvantitativt tillvägagångssätt (Denscombe 2009). 

Forskningsmetoden är vald eftersom den möjliggör en bredd och mångfald i kvantitativ data, 

vilket bidrar till möjligheten att förklara sambandet mellan personalens uppfattningar om 

företags arbete med CSR och deras identifiering. En studie som når ut till många respondenter 

ökar även resultatets trovärdighet (Bryman & Bell 2011). Eftersom kvantitativa data bidrar 

med möjligheten att finna mönster och förklaringar i utfallet av studien, skapas därmed en 

helhetsbild av sambandet mellan organisationers arbete med CSR och personalens 

identifiering. Användandet av en kvantitativ data ökar således möjligheterna till att presentera 

ett rättvisande resultat (ibid). 
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3 Teoretisk referensram 
I följande kapitel kommer studiens referensram presenteras genom att utvalda teorier och 

begrepp grundligt beskrivs. Teorierna och begreppen kommer slutligen att integreras, och 

därefter skapas hypoteser angående organisationers arbete med CSR och personalens 

identifiering. 

3.1 Individers identifiering till företag 

Anställdas identifiering till en organisation är betydelsefull, både för den anställdes och 

organisationens bästa (Kim, Lee, Lee & Kim 2010). Processen är viktig i ett företags arbete 

för att uppnå konkurrensfördelar, men också för den anställde, genom att trivsel och 

motivation påverkas positivt (Liu, Zhu & Yang 2010). Identifieringen går även att relatera till 

ett företags arbete med CSR, eftersom personal har betydande åsikter gällande de olika 

områdena som begreppet CSR innefattar (Kim mfl 2010). 

Employee-Company identification är ett begrepp presenterat av Kim mfl (2010), rörande 

anställdas förhållande med organisationen de verkar för. Mael och Ashforth (1992) menar i 

sin tur att personalens identifiering utgår ifrån deras känsla av samhörighet gentemot 

organisationen, och benämns som Organizational identification. Förhållandet mellan 

organisationen och de anställda är en viktig del för organisationer, bland annat då de anställda 

är väsentliga för att nå framgång (Kim mfl 2010; Young & Thyil 2009). 

Ur personalens synvinkel beskriver Kim mfl (2010) möjligheten att identifiera sig med 

organisationer på olika sätt. Skillnaden är viktigt att ta hänsyn till, eftersom individers 

värderingar och upplevelser av organisationers handlingar vanligtvis skiljer sig åt (ibid). 

Personalens identifiering kan delas in enligt två olika synsätt. Kim mfl (2010) beskriver att 

identifieringen kan ske genom att personalens uppfattningar av organisationens arbete 

stämmer överens med deras egna värderingar, så kallat Self-evaluation. Exempelvis nämner 

Lee mfl (2013) att Self-evaluation vanligtvis uppstår via integration av personalen i aktiviteter 

och beslutsfattande inom organisationen, vilket ökar möjligheterna för överenskommelse i 

värderingar mellan parterna. Vidare påpekar Kim mfl (2010) att identifieringen också kan 

grunda sig på Perceived external prestige, vilket förklarar att identifiering ökar beroende på 

hur externa individer uppfattar organisationen och dess handlingar. Genom byggandet av en 

god extern image i en organisation, påverkas och ökar personalens nivåer av identifiering med 
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organisationen. Sättet att identifiera sig med en organisation utefter vad utomstående tycker 

kallas även Reflected-evaluation (ibid). Kim mfl (2010) redogör som tidigare nämnt för de två 

sätten att identifiera sig med en organisation, men argumenterar i studien för att Perceived 

external prestige är en faktor som påverkar Self-evaluation och följaktligen ses som en del i 

överenskommelsen mellan organisationen och den anställdes värderingar. Genom vår 

tolkning av begreppen ses hädanefter Self-evaluation och Perceived external prestige som två 

skilda sätt för individen att identifiera sig med en organisation.  

Vidare existerar andra sätt att dela upp och förklara de anställdas identifiering. Liu mfl (2010) 

förklarar att identifieringen generellt kan kategoriseras till Personal identification och Social 

identification. Dessa två kan i tur och ordning definieras som sättet att identifiera sig med en 

ledare och dennes värderingar, samt att identifiera sig med en organisation som helhet. Båda 

typerna av identifiering sker inom företaget, genom att organisationen på olika sätt 

tillmötesgår den anställdes värderingar. Synen och tillvägagångssättet för en individ att 

identifiera sig med en organisation påminner mycket om begreppet presenterat av Kim mfl 

(2010), Self-evaluation. Förhållningssätten rörande identifieringen, utvecklas inom företaget 

och ser till den anställdes emotionella värderingar snarare än Perceived external prestige som 

grundar sig på utomståendes värderingar och åsikter. Bhattacharya, Korschum och Sen (2009) 

menar att processen rörande de anställdas identifiering ska ses ur ett långsiktigt perspektiv, för 

att främja båda parterna och därigenom skapa långvariga och givande relationer.  

3.2 Begrepp och teorier rörande identifiering 

Identifiering behandlar personalen och huruvida deras värderingar överensstämmer med 

företagets värderingar. Via en identifiering påverkas personalen på många olika sätt. Bland 

annat påverkar identifiering de anställdas Commitment, Job satisfaction, Motivation och 

Trust. Alla dessa faktorer är bidragande till en ökad identifiering hos de anställda samt ökad 

möjlighet till framgång för organisationen de verkar i. Här nedan följer en presentation av 

väsentliga begrepp och teorier som behandlas i processen rörande anställdas identifiering med 

organisationer.  

3.2.1 Commitment 

Kim mfl (2010) påpekar att anställdas Commitment till en organisation är ett fenomen som är 

nära besläktat och sammankopplat med identifiering. Begreppet beskrivs av Collier och 

Esteban (2007) som en kraft, vilken bidrar till upprepade handlingar av individen för att 
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uppnå ett visst mål, och kan översättas som engagemang. Vidare anses Commitment bidra till 

att uppnå det beteendet som krävs för att nå ett specifikt mål (ibid). Således är detta 

engagemang väsentligt för att anställda ska verka för organisationers bästa, vilket Lee mfl 

(2013) exemplifierar genom att påpeka det samband som föreligger mellan Commitment och 

de anställdas arbetsprestation. Utöver sambanden knutna till Commitment, belyser Turker 

(2009) att personalens uppfattning angående arbetsvillkor, rättvisa, och karriärmöjligheter är 

faktorer som har inverkan på deras nivå av Commitment till organisationen 

Begreppet Commitment brukar delas in i tre olika dimensioner för att beskriva på vilket sätt de 

anställda känner engagemang till organisationer (Kim mfl 2010; Collier & Esteban 2007). De 

olika aspekterna är, Affective commitment, Normative commitment och Continuance 

commitment. Enligt Collier och Esteban (2007) är Affective commitment baserat på individens 

identifiering med organisationens uppsatta mål och är den delen av Commitment som 

vanligast kopplas till identifiering. Vidare förklaras Normative commitment som en effekt av 

den anställdes upplevda skyldighet till fortsatt engagemang för mottagna förmåner. 

Fortsättningsvis beskrivs Continuance commitment som den anställdes föreställning huruvida 

det är mer lönsamt att förbli i organisationen gentemot att lämna (ibid). 

Skillnaden mellan identifiering och Commitment är det faktum att anställda och företag ses 

som en enhet ur ett identifieringsperspektiv, medans synsättet rörande Commitment enligt 

Kim mfl (2010) skiljer företaget och individen åt. Angående identifiering ser individen sig 

själv som en del i en organisation, medan Commitment syftar till att ett engagemang mellan 

organisationer och anställda skapas för att nå ett specifikt mål. Vidare menar Kim mfl (2010) 

att ur identifiering till ett företag kommer också det engagemang som Commitment består av, 

vilket visar det tydliga sambandet begreppen emellan. Även Collier och Esteban (2007) 

påpekar sambandet och menar att Commitment påverkas av personalens identifiering med en 

organisation. Commitment är således ett viktigt begrepp gällande personalens identifiering, då 

anställda kan uppnå den nyttomaximering som varje individ söker i en organisation. 

3.2.2 Job satisfaction 

Företag och organisationer är angelägna om att ha nöjd och engagerad personal. Lee mfl 

(2013) menar att de anställdas upplevelse av arbetssituationen är en viktig aspekt. Trivsel hos 

personalen stärker relationen till organisationen och möjliggör ökad produktivitet. Resultatet 

blir att de anställda får en positiv syn på situationen, vilket också bidrar till ökad identifiering 

med den aktuella organisationen (ibid).  
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Vidare menar Valentine och Fleischman (2008) att även etik är en aspekt som påverkar 

anställda och deras nöjdhet. Exempelvis kan existensen och kommunikationen av 

uppförandekoder bidra positivt till personalens upplevda trivsel på arbetsplatsen, vilket även 

påverkar personalens upplevda identifiering med organisationen. Ytterligare exempel på 

perspektiv som influerar de anställdas nöjdhet över arbetssituationen är organisationers 

möjligheter och skyldigheter att skapa en önskad och främjande arbetsmiljö, vilken bör syfta 

till minskad stress och positiv personalutveckling (Smith 2011; Valentine & Fleischman 

2008). De presenterade aspekterna gällande Job satisfaction är bidragande till en ökad nivå av 

personalidentifiering, då identifieringen påverkas positivt av att personalen tas i hänsyn (Kim 

mfl 2010). 

3.2.3 Motivation 

Motivation är enligt Collier och Esteban (2007) en kraft som ofta sammankopplas med 

identifiering genom Commitment. Definitionen av Motivation är enligt Collier och Esteban 

följande: ”Motivation is the energizing force that induces action” (2007, s.22). Definitionen 

beskriver hur Motivation agerar som ett energigivande fenomen för att frambringa önskade 

handlingar. Ur ett företagsperspektiv har Motivation sin utgångspunkt i att förstå vad som 

påverkar personalens beteende. Rodrigo och Arenas (2008) förklarar att Motivation genom 

olika sätt har inverkan på de anställda och leder till skapandet av konkurrensfördelar. 

Resonemanget belyser således personalens betydelse för en organisations framgång (Young & 

Thyil 2009). 

Från individens perspektiv bidrar Motivation enligt Valentine och Fleischman (2008) till en 

ökad Job satisfaction. Vidare påpekar Rodrigo och Arenas (2008) att det krävs en 

övergripande förståelse av företagets ledning för att kunna motivera sin personal. För att en 

handling som strävar mot att öka de anställdas Motivation ska vara effektiv, är det en 

förutsättning att anställda reagerar positivt. För att Motivation ska uppnås måste en åtgärd 

följaktligen nå personalens värderingar och behov (Collier & Esteban 2007).  

Personalen kan motiveras genom organisationens målsättning, vilken måste vara relevant och 

stimulerande. Enligt Collier och Esteban (2007) är företagets uppsatta mål vitalt för att skapa 

Motivation hos de anställda. Utan en tydlig målsättning, försvåras möjligheten att motivera 

personalen. En utebliven målsättning resulterar i det faktum att det är omöjligt att mäta 

prestationen, således uppnås inte heller någon tillfredställelse över den utförda insatsen (ibid).  
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Vidare menar Lee mfl (2013) att även företags kapacitet är en bidragande faktor som 

motiverar personalen till att nå de uppsatta målen.  

Gällande kopplingen mellan Commitment och Motivation förklarar Collier och Esteban 

(2007) att en önskad Motivation leder till ökad Commitment hos personalen gentemot 

organisationen. Även Lee mfl (2013) påpekar sambandet mellan begreppen, då ökad 

Motivation uppnås genom måluppfyllelse, vilket vidare påverkar de anställdas Commitment 

till företaget. Collier och Esteban (2007) argumenterar även för att kopplingen mellan 

begreppen Commitment och Motivation påverkar de anställdas attityder till organisationen, 

vilket även har inflytande på identifieringen. 

3.2.4 Trust 

Att intressenterna upplever Trust till bolaget är en betydelsefull del för alla organisationer 

(Cazier, Corley & Cora 2011). Enligt Bhattacharya mfl (2009) är upplevd Trust från 

intressenterna gentemot bolaget en tydlig indikation på en god relation. Begreppet Trust kan 

definieras som individens förtroende för en organisation. Fenomenet handlar således både om 

förväntningarna som grundar sig på att organisationen uppfyller sina intentioner, men även att 

organisationen visar välvilja och omtanke (ibid).  

Att organisationer följer sina riktlinjer och utlovade handlingar är något som är centralt för att 

Trust från intressenternas perspektiv ska uppnås (Lee mfl 2013). Detta argumenterar även 

Collier och Esteban (2007) för och betonar hur organisationer genom att inte uppfylla sina 

intentioner, så kallad lipservice, skadar både organisationens rykte och således intressenternas 

nivå av förtroende. Organisationer som istället arbetar aktivt för att leva upp till sina 

intentioner skapar starkare band gentemot de anställda genom att ett ökat förtroende utvecklas 

(Bhattacharya mfl 2009). 

Lee mfl (2013) lyfter fram hur betydelsefullt en organisations arbete med CSR är för ökad 

Trust hos intressenterna i allmänhet och personalen i synnerhet. Via personalens förtroende 

för en organisation skapas Commitment och tillför på så sätt ett önskvärt beteende hos de 

anställda (Lee mfl 2013; Collier & Esteban 2007). Lee mfl (2013) menar att Trust således är 

ett begrepp som har stor inverkan på personalens förhållningssätt till en organisation och dess 

handlingar, vilket också är en vital aspekt som kan påverka identifieringen.  
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3.2.5 Social identity theory 

Bhattacharya mfl (2009) förklarar att Social identity theory behandlar hur den enskilda 

individen upplever sitt medlemskap i en organisation eller social grupp. Teorin illustrerar 

personalens identifiering med organisationer, bland annat framhävs betydelsen av huruvida 

individen kan identifiera sig med en organisations värderingar. Aspekten påpekas även av 

Kim mfl (2010) då dem beskriver relevansen av att personalens och organisationens 

värderingar överensstämmer, vilket ökar nivån av identifiering med en organisation. Ett 

grundläggande koncept inom teorin är enligt Bhattacharya mfl (2009) att skapa en känsla av 

samhörighet, vilket bidrar till ökad personalidentifiering. Vidare utgår teorin från individens 

självkänsla, vilket är nära sammankopplad med det upplevda medlemskapet.  

Avslutningsvis påpekar De Roeck och Delobbe (2012) att användningen av Social identity 

theory har ökat i forskningen. Teorin används för att skapa förståelse angående hur personal 

och enskilda individer påverkas av organisationers olika handlingar (Turker 2009). Bland 

annat nämner Lee mfl (2013) att arbetet med CSR har positiv inverkan på personalens 

identifiering. Användningen av Social identity theory skapar således en möjlighet till att 

undersöka vilka aspekter avseende CSR som har påverkan på individers identifiering med en 

organisation i vår studie. 

3.2.6 Social exchange theory 

Social exchange theory, är en teori som beskriver konceptet angående förståelsen av beteendet 

på arbetsplatsen (Cropanzano & Mitchell 2005). Historiskt sett är teorin välanvänd i 

forskningen och kan dateras åtminstone ända bak till 1920-talet. Teorin syftar till att framhäva 

en helhetsbild av interaktionen på arbetsplatsen, och förklarar med andra ord innebörden av 

det sociala utbytet mellan de anställda och organisationen (Cropanzano & Mitchell 2005; Liu 

mfl 2010). Liu mfl (2010) beskriver att det sociala utbytet är kritiskt för att en organisation 

ska fungera och förklarar att det inte är genomförbart att kontraktera alla aspekter i en 

arbetsbeskrivning. Således uppkommer situationer som fordrar tolkning, vilket kräver att 

individen handlar i de riktlinjer som organisationen anser vara socialt accepterat (ibid).  

Vidare påpekar Cropanzano och Mitchell (2005) att teorin kan bidra med ett enhetligt 

ramverk för vad som anses vara acceptabelt i en organisation. Det accepterade sättet att agera 

gällande de sociala utbytena skapar samhörighet till organisationen. Enligt Collier och 

Esteban (2007) resulterar händelseförloppet i ett skapande av Commitment, som bygger på 

personalens upplevda värde av att vara medlem i den aktuella organisationen. Som nämnts 
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tidigare finns ett tydligt samband mellan upplevd Commitment och individers identifiering till 

organisationer. Eftersom syftet med studien är att klargöra vilka faktorer av CSR som 

påverkar anställdas identifiering är Social exchange theory en väsentlig teori att utgå ifrån i 

vår studie. 

3.3 CSR 

CSR är ett fenomen som blev populärt inom företagande på 60-talet och har sedan dess varit 

väl omdebatterat, vilket bidragit till dagens utbredning och betydelse (Carroll & Shabana 

2010). Numera har CSR en central roll i organisationer och dess strategier (ibid). Innebörden 

av CSR syftar till större ansvarstagande inom samhället genom olika insatser (Gao & Zhang 

2006). Exempelvis har det utvidgade arbetet med CSR inneburit att fokus förflyttas från 

ägarna till fler intressentgrupper (ibid). CSR handlar således om förståelse för hur 

organisationers nutida handlingar har en påverkan på deras och samhällets framtida 

utveckling (Collier & Esteban 2007).   

3.3.1 CSR-pyramiden 

CSR kan enligt Planken, Nickerson och Sahu (2013) delas in i fyra dimensioner, ekonomi, 

juridik, etik, filantropi. Det är viktigt att alla fyra komponenter tas i beaktande vid arbetet med 

CSR. Indelningen av dimensionerna benämns ofta som The four step pyramid of CSR, en 

modell skapad av Carroll år 1979, vilken behandlar organisationers aktiviteter i samhället 

(ibid). Gällande indelningen, menar Carroll (1999) att den ekonomiska aspekten bildar basen i 

pyramiden och att de resterande kategorierna utgår därifrån, med den juridiska aspekten följt 

av den etiska och filantropiska. Syftet med pyramiden som definition av CSR var att ge 

organisationer en ökad förståelse och medvetenhet om hur deras handlingar påverkar 

samhället (Ibid). 

Den ekonomiska dimensionen har ur ett historiskt perspektiv behandlat organisationers 

möjlighet att generera vinst. Definitionen av den ekonomiska aspekten är enligt Carroll (1999) 

organisationers tillhandahållande av varor och tjänster för att åstadkomma vinst. Vidare 

menar Planken mfl (2013) att det historiskt sett varit högsta prioritet för en organisation att 

skapa vinst. Synsättet på vinst har sedan skapandet av modellen utvecklats och enligt Carroll 

och Shabana (2010) handlar numera aspekten om vinstmaximering. Den nya tolkningen 

illustrerar hur organisationer aktivt arbetar med att öka vinsterna samtidigt som lagar 

efterlevs. 
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Enligt Planken mfl (2013) innefattar den juridiska aspekten skyldigheten att följa lagar och 

regelverk i samhället. Carroll och Shabana (2010) diskuterar huruvida dessa skyldigheter kan 

ses som både positiva och negativa, bland annat eftersom att de tvingar organisationer att 

agera på specifika tillvägagångssätt. Vidare saknas reglering som tvingar organisationer till 

ansvarstagande rörande CSR, vilket komplicerar företagens juridiska ansvar gällande CSR 

(ibid). Dock är befintliga lagar och riktlinjer väsentliga för hur organisationer ska agera, då 

dessa skapar en etisk grund som är viktig (ibid). 

Angående den etiska aspekten förklarar Carroll och Shabana (2010) att den berörs av 

samhällets förväntningar på organisationen, till skillnad från de ekonomiska och juridiska 

dimensionerna vilka påverkas av de krav som ställs på organisationens handlingar.  Vidare 

menar Carroll (1999) att etik är vad organisationer förväntas göra, även om det innebär större 

ansvar än vad lagen kräver. Förväntningarna från samhället har bidragit till en utökad hänsyn 

från organisationer, vilket kan benämnas som ett socialt kontrakt parterna emellan. Gällande 

det etiska arbetet påpekar Planken mfl (2013) att det kan innebära exempelvis utökad hänsyn 

rörande miljöpåverkan, men även en strävan efter att efterleva samhällets krav på vad som 

anses vara ett korrekt beteende. Således handlar organisationer efter de normer som finns, 

vilka enligt Carroll (1999) ständigt förändras och utvecklas. Vidare anses den etiska aspekten 

som en alltmer betydande faktor rörande arbetet med CSR inom en organisation (ibid). 

Den sista och slutliga aspekten i pyramiden, det filantropiska perspektivet, redogörs av 

Carroll och Shabana (2010) som organisationernas önskvärda beteende i samhället. 

Exempelvis menar Planken mfl (2013) att arbetet med filantropi innebär olika insatser för att 

hjälpa till i samhället. Carroll (1999) exemplifierar insatserna genom att nämna bidrag till 

samhället såsom välgörenhet, men även internprogram för behövande inom organisationen. 

Till skillnad från de andra delarna i CSR-pyramiden anses det filantropiska perspektivet vara 

av mer frivillig natur, och är således inget som förväntas av samhället utan snarare önskas 

(Carroll & Shabana 2010).  

Ur denna indelning menar Carroll och Shabana (2010) att de ekonomiska och juridiska 

aspekterna ses som grunden i CSR då dessa krävs för att kunna bedriva arbetet. Exempelvis 

måste organisationer följa regler och lagar, samt ta ansvar för sin ekonomi och således också 

ta hänsyn till fler parter än ägarna. Vidare kan de etiska och filantropiska aspekterna beskrivas 

som innebörden av CSR, eftersom avsikten är att företags ansvarstagande ska sträcka sig 

utöver de ekonomiska och juridiska aspekterna i samhället (ibid). Således är innebörden av de 
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etiska och filantropiska aspekterna att företag tar ansvar utöver vad som krävs enligt lag och 

förväntas av allmänheten (ibid). För en översikt av CSR-pyramiden, Se figur 3.1. 

 

Figur 3.1 CSR-pyramiden 

(Based on: Carroll, Corporate Social Responsibility Evolution of a Definitional Construct, s.283, 1999) 

3.3.2 Stakeholder theory 

Bhattacharya mfl (2009) förklarar att Stakeholder theory är en teori som utgår ifrån 

hänsynstagandet och förståelsen till en organisations olika intressenter och då inte enbart 

ägare. Kärnan i teorin bygger på hur en organisations fortsatta utveckling är beroende av 

samspelet däremellan och att långvariga relationer uppnås med dess intressenter 

(Bhattacharya mfl 2009; Lee mfl 2013). Pesqueux och Damak-Ayadi (2005) definierar 

intressenter som alla de individer som på ett eller annat sätt påverkas av organisationens 

utveckling och välmående. En annan definition av intressenter är de individer vilka påverkas 

av organisationers måluppfyllelse (ibid). Det är även vanligt att intressenterna delas in i 

primära och sekundära, eller externa och interna. Både primära- och sekundära intressenter 

reagerar på organisationens handlingar men skillnaden är att primära innehar någon form av 

kontrakt med organisationen. Uppdelningen i externa och interna intressenter förklaras genom 

att externa är de intressenter utanför organisationen som ägare och kunder, medan interna 

verkar inom organisationen och vanligast handlar om anställda (ibid). 
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Bhattacharya mfl (2009) understryker väsentligheten av intressenters inverkan på en 

organisations framgång, då de bidrar med de resurser som fordras. Detta påvisar vikten för 

organisationer att bilda och aktivt arbeta för att förbättra relationerna mellan intressenter och 

organisationen, vilket också är den centrala delen i Stakeholder theory (Bhattacharya mfl 

2009; Lee mfl 2013). En organisation kan i detta sammanhang ses som en sambandscentral 

bestående av relationer med dess olika intressenter, där målet är att nå gemensam vinst 

(Bhattacharya mfl 2009). Det är även viktigt att förstå och beakta att en handling som har 

positiv inverkan på en intressent inte alltid gynnar de andra, vilket Bhattacharya mfl (2009) 

tydligt poängterar.  

CSR har ur ett företagsperspektiv sina rötter i Stakeholder theory, där organisationen genom 

hänsynstagande till intressenternas viljor och ett utvecklat arbete med socialt ansvar syftar till 

att främja deras relationer med sina intressenter (Lee mfl 2013). Bland alla intressenter så 

lyfter Young och Thyil (2009) fram personalens betydelse för organisationens framgång och 

menar att beaktande av deras åsikter är väsentligt. Personalens betydelse är även något Lee 

mfl (2013) argumenterar för, då de förklarar att personalen har ett stort inflytande på 

organisationens prestationer.   

3.3.3 Legitimacy theory 

Legitimacy theory är en teori som behandlar hur organisationer ska handla för att erhålla 

legitimitet. Teorin är nära sammankopplad med Stakeholder theory och tar även hänsyn till 

samhället i större utsträckning (Deegan & Unerman 2011). Enligt Branco och Rodrigues 

(2006) grundar sig Legitimacy theory på ett socialt kontrakt mellan samhället och 

organisationen. Samhället tillåter organisationers existens och förväntar sig att organisationer 

uppfyller ställda krav på hur de ska verka i samhället som utbyte (ibid). Vidare menar Akisik 

och Gal (2011) att organisationer erhåller legitimitet genom att ta hänsyn ur ett bredare 

perspektiv, istället för att endast utgå från ägarnas intressen. 

Utifrån organisationers synvinkel handlar Legitimacy theory om att erhålla ett gott anseende 

och rykte i samhället (Dhanesh 2012). Förfarandet är väsentligt eftersom en organisations 

överlevnad vilar på att dess handlingar överensstämmer med samhällets normer och 

värderingar (Branco & Rodriques 2006). Utifall att organisationen inte realiserar samhällets 

ställda krav och förväntningar uteblir den tänkta legitimiteten vilket skadar anseendet utifrån. 

Dessutom tydliggör även Haski-Leventhal (2013) betydelsen av att hänsyn tas till en större 

intressentgrupp för att uppfylla samhällets förväntningar. För att uppnå legitimitet kan även 
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CSR vara ett verktyg, eftersom arbetet uppmärksammar och förmedlar organisationens 

välvilja i samhället. Således kan CSR kopplas till en organisations anseende, då legitimitet 

skapar trovärdighet (Bhattacharya mfl 2009).  

3.3.4  Intressenter 

Både Stakeholder theory och Legitimacy theory behandlar organisationens förmåga att nå ut 

till intressenter och uppfylla deras viljor (Bhattacharya mfl 2009; Branco & Rodrigues 2006). 

Eftersom kärnan i CSR syftar till att organisationer tar hänsyn till ett större spektrum av 

intressenter, är således intressenterna en central del inom CSR (Akisik & Gal 2011). Som 

berörts tidigare består intressenter av ägare, kunder, leverantörer, samhället och anställda 

(ibid). Intressenterna påverkar organisationen i deras arbete med CSR, då deras önskemål 

sätter en press på organisationen att agera i enlighet med deras åsikter (Collier & Esteban 

2007). Enligt Lee mfl (2013) erhåller intressenterna till en organisation olika möjligheter att 

påverka arbetet i en organisation genom den press som uppstår, där personalen anses vara en 

grupp som har betydande inflytande att påverka organisationens arbete med CSR. Inflytandet 

från intressenter, och personal, visar på betydelsen av CSR i organisationer då fler aspekter än 

de ekonomiska premieras. 

3.4 Studiens teoretiska referensram 

De presenterade teorierna och begreppen i litteraturgenomgången kan tydligt relateras till 

CSR och personalens identifiering med en organisation. Utöver relationen existerar där även 

ett nära samband mellan dessa teorier och begrepp som är väsentliga att uppmärksamma. 

Exempelvis syftar Legitimacy theory till att upprätthålla det sociala kontraktet med samhället 

och således erhålla ett gott anseende utifrån (Branco & Rodrigues 2006). Innebörden av 

organisationers skapande av legitimitet berör följaktligen även Social identity theory och 

Perceived external prestige då individer upplever ökad identifiering med en organisation om 

ett gott rykte erhålls utifrån (Kim mfl 2010; Bhattacharya mfl 2009).  

Vidare kan även Stakeholder theory och individers identifiering sammankopplas genom 

begreppet Self-evaluation (Bhattacharya mfl 2009; Lee mfl 2013). Sambandet åskådliggörs 

via att hänsynstagandet och förståelsen för organisationers intressenter i Stakeholder theory 

möjliggör identifiering genom Self-evaluation. Innebörden blir då att personalen identifierar 

sig med en organisation genom att deras värderingar och åsikter beaktas. Vidare är där ett 

nära samband mellan identifiering och begreppen Commitment, Job satisfaction, Motivation 
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och Trust (Kim mfl 2010; Lee mfl 2013; Collier & Esteban 2007). Dessa begrepp ses 

vanligen som vitala delar för en anställds identifiering och är således även kopplade till Social 

identity theory.  

Eftersom identifieringen innefattar de ovan nämnda begreppen ska vi i denna studie 

koncentrera oss på de olika sätten anställda kan identifierar sig på, nämligen Self-evaluation 

och Perceived external prestige. Modellen, som litteraturgenomgången ligger till grund för, är 

baserad på och inspirerad av en studie gjord av Kim mfl (2010) där sambandet mellan CSR 

och identifiering undersöktes. I studiens modell beskrivs Perceived external prestige likt ett 

instrument som påverkar Self-evaluation, vilket skiljer sig från vår tolkning där begreppen ses 

som två olika sätt för anställda att identifiera sig med en organisation. Argumentet för att 

särskilja begreppen grundar sig på det faktum att organisationers arbete med CSR intresserar 

allmänheten, detta åskådliggör därför externa åsikters betydelse för anställdas identifiering 

med organisationer. Följaktligen ska därför den inverkan organisationers arbete med CSR-

aspekterna, ekonomi, juridik, etik och filantropi, prövas empiriskt för att utreda huruvida detta 

arbete påverkar de två identifieringssätten. Dock kommer den juridiska aspekten inte 

behandlas i vår studie, eftersom aspekten är svår att undersöka ur den anställdas synvinkel, 

men även eftersom essensen av CSR innebär det arbete som görs utöver att lagar och regler 

följs.  

Här nedan presenteras modellen över begreppen som ska användas i den empiriska 

undersökningen och hur de interagerar. Vår modell belyser det faktum att det föreligger ett 

samband mellan företags arbete med CSR och anställdas identifiering. Alltså att de tre CSR 

aspekterna, ekonomi, etik och filantropi har en inverkan på identifieringssätten Perceived 

external prestige och Self-evaluation. (Se figur 3.2). 
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Figur 3.2. Förhållandet mellan CSR och Identifiering 

(Based on: Kim, H., Lee, M., Lee, H. & Kim, N., Corporate Social Responsibility and Employee–Company 

Identification, s. 559, 2010) 

3.5 Studiens hypoteser 

Sammanfattningsvis framgår det genom litteraturgenomgången att ett samband mellan CSR 

och identifiering föreligger. Dock kvarstår faktumet att den existerande litteraturen inte bidrar 

med tydliga mönster angående vilka aspekter av CSR som påverkar personalens identifiering. 

Eftersom tidigare litteratur vanligtvis utelämnar personalens perspektiv gällande frågor om 

CSR finns det således möjlighet för vidare forskning inom det valda området. Härigenom 

utvecklas våra hypoteser som senare ska testas för att beskriva sambandet, samt klargöra 

huruvida personalens identifiering med organisationer påverkas av deras uppfattningar av 

företags initiativ och aktiviteter angående CSR. Därav blir vår första hypotes följande:  

Hypotes 1: Personalens uppfattningar av det arbete med CSR som genomförs i den 

aktuella organisationen påverkar deras identifiering. 

Fortsatt är det även relevant att klargöra hur individers identifiering med ett bolag sker, då det 

finns processer som påverkar personalen och de anställda på olika sätt. Kim mfl (2010) 

presenterar två tillvägagångssätt för individer att identifiera sig med en organisation, vilka är 

Self-evaluation och Perceived external prestige. Sättet att identifiera sig med en organisation 

skiljer sig åt från individ till individ, men är intressant eftersom de tydliggör anställdas syn på 

CSR och dess olika områden.  
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Hypotes 2: Personalens uppfattningar av organisationens arbete med CSR stärker 

deras identifiering genom Self-evaluation.   

Hypotes 3: Personalens uppfattningar av organisationens arbete med CSR stärker 

deras identifiering genom Perceived external prestige.  

Sammankopplat med personalens sätt att identifiera sig, är deras uppfattningar av de CSR-

aspekter som organisationer arbetar med. Intressant är här att belysa de olika sätten att arbeta 

med CSR, vilket kan exemplifieras genom de olika perspektiven som CSR-pyramiden 

behandlar (Carroll 1999). Kartläggandet av dessa faktorer är i sin tur väsentligt för att 

personalen ska kunna identifiera sig med organisationen. 

Hypotes 4: Den ekonomiska aspekten upplevs av personalen som väsentlig för deras 

identifiering med en organisation.  

Hypotes 5: Den etiska aspekten upplevs av personalen som väsentlig för deras 

identifiering med en organisation. 

Hypotes 6: Den filantropiska aspekten upplevs av personalen som väsentlig för deras 

identifiering med en organisation. 

 



Empirisk Metod 
 
 

  
 

24 

4 Empirisk metod 

I detta kapitel kommer studiens empiriska metod att presenteras, vilket inbegriper 

litteratursökning, datainsamlingsmetoder, urval och bortfall, operationalisering, pilotstudie, 

bortfallsanalys, validitet, reliabilitet samt etisk beaktande. 

4.1 Litteratursökning 

Använd information i studien är först och främst hämtad från publicerade vetenskapliga 

artiklar. Valet av litteratur baserar sig på det faktum att vetenskapliga artiklar bidrar till en 

tyngd och relevans i studien då de blivit publicerade. Följaktligen innehåller artiklarna 

information som beskriver ämnet väl då de är författade av erkända forskare inom området. 

Dessa artiklar är hämtade ur olika databaser med hjälp av Summon på Kristianstad högskola, 

vilken är en sökmotor för att finna vetenskapliga artiklar. Nyckelord som används i sökningen 

är CSR, Identification, Employee, Commitment, Job satisfaction, Motivation och Trust. 

Utöver användningen av sökmotorn har även en artikel hämtats från MITSloan Management 

Review, vilket är en journal som kräver medlemskap. Användning av vetenskapliga artiklar 

bidrar även med en bredd i litteraturen då verk från fler forskare används, vilket även bidrar 

med objektivitet i form av att flera åsikter presenteras. Även tidsperspektivet har haft en 

betydelse vid valet av litteratur. Exempelvis används äldre artiklar för att beskriva basen i vår 

studie, såsom Carroll (1999). Utöver de äldre grundläggande artiklarna har ett större fokus 

varit på senare forskning, för att ge en korrekt bild av forskningsområdet just nu och visa dess 

aktualitet. Vidare har hänsyn tagits till vilka journaler artiklarna är publicerade i för att öka 

studiens trovärdighet. 

Utöver de vetenskapliga artiklarna har även relevant kurslitteratur använts, exempelvis vid 

beskrivning av studiens metod och tillvägagångssätt. Vi anser att kombinationen har gett oss 

den önskvärda bredden och tillförlitligheten i litteraturen för att skapa trovärdighet, och på så 

sätt öka våra möjligheter till att slutligen erhålla ett rättvisande resultat i vår undersökning. 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

I studien används en kvantitativ ansats, för att utreda huruvida organisationens arbete med 

CSR påverkar personalens identifiering.  Data och material som ligger till grund för denna 

studie, har samlats in genom att en webbaserad enkätundersökning genomförts. Den 
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kvantitativa datan insamlad genom en enkätundersökning ger forskaren möjlighet att mäta och 

analysera en större kvantitet av data (Denscombe 2009). Valet av en kvantitativ webbaserad 

enkätundersökning grundar sig således på möjligheten att ta del av ett större urval av en 

populations åsikter och uppfattningar om det valda ämnet (ibid). Ytterligare anledning till 

valet av angreppssätt är möjligheten att generalisera över resultatet och finna samband (ibid). 

Innebörden blir att slutsatser kan dras i genomförandet av analysen för att komma fram till ett 

resultat. 

Insamlingsmetoden resulterar även i tillgång till primärdata, vilket innebär data som är 

specifikt insamlad för studiens ändamål (Alvehus 2013). Således är där en skillnad gentemot 

sekundärdata som innebär användandet av tidigare studiers resultat (ibid). Primärdata föredras 

i den aktuella studien då materialet är särskilt insamlat för att utreda studiens syfte, det vill 

säga att undersöka om det föreligger ett samband mellan personalens identifiering och CSR, 

samt att förklara huruvida deras uppfattning av företags arbete med CSR påverkar deras 

identifiering med en organisation. 

Den webbaserade enkätundersökningen skapades i Surveymonkey, vilket är ett digitalt 

insamlingsverktyg för enkäter (Se bilaga 1). Användandet möjliggjorde att vi på ett effektivt 

och smidigt sätt kunde nå ut till tänkta respondenter. Vidare möjliggjorde även en webbaserad 

enkätundersökning konfidentiell hantering av data, samt underlättade även insamlingen 

eftersom materialet erhölls i digital form.  

4.3 Urval och bortfall 

Enligt Djurfeldt mfl (2010) möjliggör en kvantitativ metod en generalisering, vilket innebär 

att resultatet från undersökningens urval blir tillämpligt på hela populationen.  För att besvara 

vår frågeställning om huruvida anställdas identifiering påverkas av deras uppfattningar 

rörande organisationers arbete med CSR har ett urval av respondenter gjorts.  

I forskning används två olika sorters urval, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval 

(Denscombe 2009; Djurfledt mfl 2010; Alvehus 2013). Ett sannolikhetsurval innebär att ett 

representativt urval görs som speglar hela populationen, vilket således skiljer sig från icke-

sannolikhetsurval där detta tillvägagångssätt inte är genomförbart (Denscombe 2009). I vår 

studie har vi använt oss av ett icke-sannolikhetsurval då det inte var möjligt att genomföra en 

undersökning bestående av ett urval gjort på hela populationen, eftersom både tid och resurser 

i form av pengar saknades. Studiens målpopulation var personer ute i arbetslivet anställda på 
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olika organisationer, vilket också ligger till grund för urvalet. Således har urvalet gjorts för att 

säkerställa att respondenterna verkligen var aktiva på arbetsmarknaden.     

Respondenterna har vi kommit i kontakt med via egna förbindelser i företagsvärlden. 

Förfrågan ställdes personligen till våra kontakter rörande möjligheten att få tillgång till deras 

befintliga kontaktlistor över kollegor och samarbetspartners i andra organisationer. Viktigt att 

framhålla är dock att förfrågan först ställdes till större företag, exempelvis H&M, MQ och 

KappAhl, om det var möjligt att genomföra undersökningen med deras anställda som 

respondenter. Samtliga förfrågningar avslogs här, vilket medförde att våra personliga 

kontakter användes istället. Detta resulterade i svar från respondenter från både större och 

mindre organisationer från ett spektrum av branscher. Trots avslag från större företag, bidrog 

tillvägagångsättet likväl till att en önskvärd och utvidgad respondentgrupp erhölls. Urvalet 

kan således liknas vid både ett strategiskt- och bekvämlighetsurval, eftersom vi genom våra 

kontakter nått ut till våra respondenter som uppfyller vår strategiska profil (Alvehus 2013). 

Eftersom studien undersöker anställdas identifiering var vår målsättning således att nå ut till 

anställda i organisationer, för att undersöka huruvida det föreligger ett samband mellan 

personalens uppfattningar av organisationers arbete med CSR och deras identifiering.  

Eventuellt bortfall av respondenter är i undersökningar en viktig aspekt att beakta. Enligt 

Djurfeldt mfl (2010) kan resultatet i studien bli missvisande vid ett systematiskt bortfall, 

vilket exempelvis innebär att en specifik grupp inte svarar i undersökningen. Vidare påpekar 

författaren risken med bortfall vid utskick av en enkät, då ansvaret att besvara enkäten övergår 

till respondenterna (ibid). Studiens bortfallsanalys presenteras i avsnitt 4.6. 

4.4 Operationalisering  

Enligt Bryman och Bell (2011) är operationalisering ett sätt att konvertera begrepp som har en 

abstrakt och omätbart natur till mer mätbara och konkreta, vilket är väsentligt i vår studie. De 

behandlade begreppen i den teoretiska referensramen, identifiering och CSR, har således 

omarbetats för att en mätning ska vara genomförbar. Detta bidrar med möjligheten att 

analysera och tolka huruvida CSR påverkar anställdas identifiering med organisationer. För 

att konkretisera begreppen har vi utgått ifrån tidigare forskning inom CSR och identifiering, 

genom att ta del av befintliga och tidigare använda mätinstrument.  

Mätinstrumentet i vår enkätundersökning är bestående av olika sorters variabler för att finna 

samband mellan CSR och identifiering. Variablerna som används är oberoende-, beroende- 
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samt kontrollvariabler, där alla variablerna har en inverkan i analysen. Exempelvis menar 

Djurfeldt mfl (2010) att den oberoende variabeln i regel påverkar den beroende variabeln, 

vilket är det vi syftar till att undersöka i vår studie.  

Utformningen av enkäten grundar sig på de olika variablerna, och är uppdelad i tre kategorier 

(Se bilaga 1). Först fokuserar enkäten på respondentens bakgrund och dess uppfattning om 

CSR, vilka även skapar en insikt angående respondenternas intresse rörande ämnet. Detta sker 

med hjälp av kontrollvariabler.  Därefter övergår fokus till beroende variabler, vilka berör de 

anställdes sätt att identifiera sig med en organisation. Slutligen behandlas de oberoende 

variablerna, vilka visar hur aktivt respondenternas företag arbetar med CSR. 

4.4.1 Kontrollvariabler 

Kontrollvariabler består av bakomliggande och mellanliggande variabler vilka används i 

undersökningar för att utreda utifall fler variabler kan påverka variationen och sambandet i 

resultatet (Djurfeldt mfl 2010). Variabeln utökar således chansen att finna eventuella 

skensamband, vilket har positiv inverkan på den slutliga analysen då chansen att finna reella 

samband ökar (ibid). Kontrollvariablerna i enkäten består därför av inledande frågor rörande 

respondenten, såsom ålder, kön och år på arbetsplatsen. Dessa benämns hädanefter som 

bakomliggande variabler när en uppdelning görs. Vidare testas även respondenternas 

personliga åsikter om CSR för att eliminera förekomsten av eventuella skensamband i 

analysen. Hädanefter benämns dessa som studiens mellanliggande variabler. Utöver det 

faktum att skensamband förhindras i analysen kan kontrollvariablerna även utgöra ett 

intressant analysmaterial, eftersom exempelvis respondenten ålder och kön möjligtvis har 

inverkan på deras identifiering och uppfattningar om CSR.  

Dessa bakomliggande och mellanliggande variabler är inspirerade av tidigare studier om 

CSR, vilka är konstruerade av Lee mfl (2013) och Korschun, Bhattacharya och Swian (2013). 

Utifrån författarnas studier har ett urval av relevanta frågor för vår studie gjorts. Valen av 

frågorna baseras på hur passande de var i vår studie, då delar av författarnas enkäter berör 

andra fenomen som vi inte har för avsikt att undersöka.  

Delen i enkäten som berör de mellanliggande variablerna syftar till att mäta anställdas syn på 

organisationers arbete med CSR i allmänhet och vidare vilken aspekt i CSR-pyramiden som 

är mest väsentlig. Detta görs genom att olika påståenden kopplas till specifika aspekter av 
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CSR men även till CSR i allmänhet. För en översikt om var påståendena är hämtade och 

vilken aspekt av CSR de syftar att mäta presenteras här nedan tabell 4.1 

Tabell 4.1 Sammanställning påstående om personalens åsikter och kunskaper av CSR 

Påstående  Källa och CSR-

aspekt 

4 Jag känner väl till innebörden av organisationers arbete med 
CSR 

Korschun mfl (2013) 
Allmänt CSR 

5 Jag anser att det är mycket viktigt att företag i sitt arbete 
bidrar till att göra samhället bättre 

Korschun mfl (2013) 
Allmänt CSR 

6 Jag anser att det är mycket viktigt att företag engagerar sig i 
välgörenhet  

Lee mfl (2013) 
Filantropi 

7 Jag anser att det är mycket viktigt att företag agerar i enlighet 
med de sociala ansvarstagande de kommunicerar  

Lee mfl (2013) 
Etik 

8 Jag anser att det är mycket viktigt att företag arbetar aktivt 
med miljöfrågor  

Lee mfl (2013) 
Etik 

9 Jag anser att det är mycket viktigt att företag inte endast 
fokuserar på maximal vinst  

Lee mfl (2013) 
Ekonomi 

 

4.4.2 Beroende variabler 

Enligt Bryman och Bell (2011) är en beroende variabel den variabel som påverkas av den 

oberoende variabeln. Vidare förklarar Djurfeldt mfl (2010) den beroende variabeln som en 

händelse som utlöses i ett orsakssamband med påverkan från den oberoende variabeln.  I vår 

studie är följaktligen identifiering en beroende variabel. För att testa personalens identifiering 

har vi likt Lee mfl (2013) delat in fenomenet i två kategorier, Self-evaluation och Perceived 

external prestige, för att underlätta utformningen av vår enkät. Detta resulterar i att studien 

innehar två beroende variabler som berör identifieringen. Båda dessa variabler används vid 

test av hypotes 1, samtidigt som endast den beroende variablen Self-evaluation används för 

hypotes 2. Vidare används enbart den beroende variabeln Perceived external prestige för 

hypotes 3. För att kunna mäta begreppen har vi tagit del av tidigare studier skapade av 

Korschun mfl (2013), Mael och Ashforth (1992) samt Lee mfl (2013) som berör anställdas 

identifiering, vilket vår studie också syftar till att mäta.  

Urvalet av påstående rörande identifieringen i vår enkät baseras till största delen på 

undersökningarna av Mael och Ashforth (1992), samt Korschun mfl (2013). Self-evaluation 

mäts i ett index bestående av fem påståenden, för att undersöka huruvida anställda identifierar 
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sig med organisationen genom överensstämmelse i värderingar. Vidare mäts Perceived 

external prestige i ett index bestående av fyra påståenden, för att utreda huruvida 

utomståendes åsikter har inverkan på anställdas identifiering.  

Delen i vår enkät som behandlar de beroende variabelerna rörande identifiering består totalt 

av nio påståenden som syftar till att undersöka hur anställda identifierar sig med 

organisationer. Av dessa nio påståenden baseras fem på studien av Mael och Ashforth (1992), 

tre påståenden är hämtade från studien av Korschun mfl (2013). Vidare har även ett påstående 

hämtats från studien av Lee mfl (2013). I vilken utsträckning respondenterna instämmer i ett 

påstående mäts i en skala 1-7. Här betyder 1 ”instämmer inte alls” och 7 ”instämmer helt”, 

likt enkäten skapad av Korschun mfl (2013), vilket ger utrymme för en djupare analys. Enligt 

Bryman och Bell (2011) kallas en sådan skala likertskala vilket möjliggör precisare 

svarsalternativ, där respondenterna även kan vara neutrala. I tabell 4.2 ges en översikt av alla 

nio påstående och dess ursprungliga källor. 

Tabell 4.2 Sammanställning påståenden om Self-evaluation och Perceived external prestige 

Påstående Self-evaluation Källa 

10 Jag känner stark samhörighet med organisationen jag 
arbetar i 

Korschun mfl (2013) 

11 Jag identifierar mig mycket med organisationen jag arbetar 
i 

Korschun mfl (2013) 

12 Organisationens värderingar överensstämmer väl med mina 
värderingar 

Korschun mfl (2013) 

13 Det är mycket viktigt för mig att organisationen jag arbetar 
i beaktar mina värderingar som anställd 

Lee mfl (2013) 

14 När jag pratar om organisationen jag arbetar i säger jag 
”vi” istället för ”de” 

Mael & Ashforth (1992) 

Påstående Perceived external prestige  

15 När någon kritiserar organisationen jag arbetar i tar jag det 
som en personlig förolämpning 

Mael & Ashforth (1992) 

16 När någon talat gott om organisationen jag arbetar i tar jag 
det som en komplimang  

Mael & Ashforth (1992) 

17 Jag är väldigt intresserad av vad andra tycker om 
organisationen jag arbetar i 

Mael & Ashforth (1992) 

18 Det är väldigt viktigt för mig att organisationen jag arbetar 
i har ett gott rykte 

Mael & Ashforth (1992) 
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4.4.3 Oberoende variabler 

Enligt Bryman och Bell (2011) är en oberoende variabel den variabel som inte påverkas av 

sambandet, utan som ger upphov till förändringar i den beroende variabeln. I vår studie är det 

CSR som är den oberoende variabeln, eftersom den kan antas påverka de beroende 

variablerna som berör identifiering. För att klargöra påverkan av CSR på personalens 

identifiering har påståenden tagits fram för att undersöka hur de anställda upplever att deras 

organisationer arbetar med olika aspekter inom CSR. Påståendena i vår enkät som behandlar 

de oberoende variablerna utgår ifrån studier gjorda av Lee mfl (2013) och Korschun mfl 

(2013) och mäts med samma likertskala som påståendena om de beroende variablerna. Dock 

föreligger även alternativet ”Vet ej”, utifall respondenten inte har kännedom om företagets 

arbete i dessa frågor. Alternativet möjliggör även ytterligare analys av respondenternas svar, 

eftersom utebliven kännedom om företagets arbete kan påverka identifieringen hos anställda.  

Organisationers arbete med CSR mäts via ett index bestående av sex påståenden för att utreda 

i vilken grad de anställda ansera att organisationen där de är anställda arbetar med de olika 

CSR-aspekterna. Påståendena behandlas genom att den anställde uppmuntras värdera i vilken 

utsträckning organisationen arbetar med CSR. Fem av våra påståenden är inspirerade från Lee 

mfl (2013), då de undersöker anställdas uppfattning om CSR-aspekter. Vidare är även ett 

påstående baserat från studien av Korschun mfl (2013), för att undersöka huruvida ledningen 

uppmuntrar sina anställda att engagera sig i det sociala ansvarstagandet. Påståendena är dock 

anpassade för att passa vår studie, och syftar numera till att undersöka personalens 

uppfattningar av organisationers arbete med CSR i allmänhet samt gällande ekonomi, etik och 

filantropi. För en översikt om var påståendena är hämtade och vilken aspekt av CSR de syftar 

att mäta presenteras här nedan tabell 4.3 
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Tabell 4.3 Sammanställning påstående om organisationers arbete med CSR 

Påstående  Källa och CSR-

aspekt 

19 Organisationen bidrar aktivt med att främja samhällets 
utveckling 

Lee mfl (2013) 
Allmänt CSR 

20 Organisationen tar socialt ansvar i en utsträckning som är 
utöver målsättningen på maximal vinst  

Lee mfl (2013) 
Ekonomi 

21 Organisationen engagerar sig i välgörenhet  Lee mfl (2013) 
Filantropi 

22 Organisationen arbetar aktivt med miljöfrågor  Lee mfl (2013) 
Etik 

23 Organisationen agerar i enlighet med det sociala 
ansvarstagande som de kommunicerar  

Lee mfl (2013) 
Etik 

24 Ledningen i organisationen uppmuntrar sina anställda att 
engagerar sig i det sociala ansvarstagandet 

Korschun mfl (2013) 
Allmänt CSR 

 

Påståendena i vår enkät rörande de oberoende variablerna är preciserade för att underlätta 

förståelsen av dess innebörd hos respondenten. Preciseringen möjliggör att respondenten 

oavsett organisation kan ta ställning till påståendena. Utformningen ökar därför möjligheten 

att få svar som är korrekta, då risken för feltolkningar minskar. Via de sex påståendena 

gällande organisationers arbete med CSR ges således en möjlighet att förstå vilka aspekter 

som enligt anställda vanligtvis prioriteras inom företag, och om där eventuellt föreligger 

något samband till respondentens identifiering med en organisation.  

4.5 Pilotstudie 

För att reducera missförstånd från respondenter samt få objektiva kommentarer på innehållet i 

vår enkät genomfördes en pilotstudie bestående av tre respondenter. Enligt Bryman och Bell 

(2011) är användandet av en pilotstudie att föredra innan en undersökning inleds, eftersom 

den syftar till att säkerställa att enkäten fungerar så som önskat. Vidare anses en pilotstudie 

vara ett instrument som ökar möjligheten för studien att erhålla hög validitet och reliabilitet 

(ibid). Ytterligare anledning till att genomföra en pilotstudie är erhållandet av kännedom om 

enkäten innehåller påståenden eller frågor som är överflödiga, och således inte skulle vara av 

intresse vid efterföljande analysen (ibid).  

Av respondenterna i pilotstudien var uppfattningarna överlag positiva till enkäten, men det 

framkom åsikter om enkätens struktur, ordval och konsekvens. Bland annat påpekades att två 
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frågor i stort sett var identiska, att vi skulle precisera påståendena ytterligare genom att 

framhålla dess väsentlighet med stärkande ord, samt att påståendena skulle vara mer 

konsekventa.  

Alla respondenters åsikter var liknande vilket visade att enkäten behövde bearbetas i dessa 

avseenden. Pilotstudien resulterade således i att vi tog bort en fråga, förbättrade utformningen 

av enkäten, samt preciserade våra påståenden ytterligare. Viktigt att påpeka är dock att 

innebörden i påståendena inte förändrades genom bearbetningen. Genomförandet av 

pilotstudien bidrog följaktligen till att vår slutgiltiga enkät blev bättre och lättare att 

genomföra för respondenterna. 

4.6 Bortfallsanalys 

Av de 189 utskick av enkäten erhölls 72 svar vilket visar på ett bortfall av 117 respondenter 

från urvalet. Svarsfrekvens blir då 38,1 procent. Insamlingen av data har således resulterat i 

ett bortfall på 61,9 procent (Se tabell 4.4). Bortfallets storlek kan delas in i olika kategorier för 

att beskriva på vilket sätt respondenterna inte deltog. Exempelvis kan det nämnas att av det 

189 individerna i vårt urval valde 99 att inte svara och 13 avregistrerade sig från vidare 

deltagande. Utöver detta fick vi två automatssvar från bortresta personer samtidigt som tre 

utav mailadresserna inte längre var giltiga. För översikt se tabell 4.4 nedan. 

Tabell 4.4 Översikt av bortfall 

Antal utskick 189 

Totalt bortfall 117 

Automatssvar 2 

Avregistrerade 13 

E-postadress ej giltig 3 

Har ej svarat 99 

Antal Svar 72 

Svarsfrekvens 38,1 

 

Urvalet består av 189 individer, vilka utgörs av 104 män och 85 kvinnor. Fördelningen i 

urvalet är således 55 procent män och 45 procent kvinnor. Av dessa erhölls 72 svar, varav 43 

var från män och 29 var från kvinnor. Procentsatserna av respektive kön visar en liknande 

nivå av fördelning som vårt ursprungliga urval (Se tabell 4.5). Resultatet indikerar således på 
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att medverkan från respondenterna gällande kön inte skiljer sig nämnvärt i förhållande till 

fördelningen i urvalet, vilket vidare visar på att en sned könsfördelning inte föreligger. Vidare 

förekommer där inte heller någon sned könsfördelning vid jämförelse med hela populationen, 

där könsfördelningen är 57,7 procent män och 42,3 procent kvinnor (Statistiska centralbyrån 

2013). Fördelningen mellan män och kvinnor i vår studie visar således på att bortfallet inte 

bör ha en stor inverkan på studiens erhållna resultat.   

Tabell 4.5 Bortfallsanalys könsfördelning 

Kön Total  
urval 

Andel 
respondenter 

Antal svar Andel 

Män 104 55 % 43 59,7 % 

Kvinnor 85 45 % 29 40,3 % 

Totalt 189 100 72 100 % 

 

4.7 Validitet 

En studies validitet påvisar huruvida en undersökning mäter de önskade parametrarna 

(Bryman & Bell 2011). Exempelvis menar Alvehus (2013) att validitet baseras på om det 

mätta fenomenet verkligen var det som skulle mätas från början. Således finns det en 

koppling till operationalisering då begrepp reformeras till konkreta frågor (Djurfeldt mfl 

2010). Utförs operationaliseringen korrekt minskar därför risken för systematiska fel i 

undersökningen och leder följaktligen till hög validitet. Operationaliseringen utgår ifrån 

studiens hypoteser som i vårt fall utreder om det föreligger ett samband mellan 

organisationers arbete med CSR och personalens identifiering. Av vikt är därför att 

hypoteserna via operationalisering konkretiseras till begrepp som mäter rätt aspekter.  

För att uppnå en hög validitet i vår undersökning och säkerställa att vi mäter parametrarna rätt 

har vi utgått ifrån tidigare använda och accepterade begrepp inom forskningen, vilka även har 

presenterats i vår teoretiska referensram. De huvudsakliga begreppen är identifiering och 

CSR. För att operationalisera begreppen och således göra de mätbara har vi haft tidigare 

mätinstrument skapade av Korschun mfl (2013), Mael och Ashforth (1992) samt Lee mfl 

(2013) som utgångspunkt. Användandet av deras mätinstrument skapade för oss ett 

heltäckande instrument för att mäta hur personalens uppfattningar av företags arbete med 

CSR påverkar deras identifiering.  
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För att möjliggöra hög validitet användes även en pilotstudie. Bryman och Bell (2011) menar 

att en studie av denna karaktär ökar chansen att uppnå validitet genom att säkerställa att 

respondenten förstår de aktuella frågorna. Eftersom möjligheten att tydliggöra en fråga för en 

respondent vid en enkätundersökning saknas, är därför en pilotstudie kritisk för att säkerställa 

att där inte uppstår missförstånd (ibid). Vidare garanteras även mätinstrumentens funktion 

utifall pilotstudiens respondenter inte har några invändningar.  

4.8 Reliabilitet 

Reliabilitet innefattar möjligheten att genomföra studien flera gånger och få samma utfall i 

svaren (Bryman & Bell 2011; Djurfeldt mfl 2010; Alvehus 2013). Reliabilitet handlar alltså 

om påståendenas tillförlitlighet och att respondenterna genomgående tolkar dessa på samma 

sätt. Således behandlar reliabilitet mätningens pålitlighet (Alvehus 2013).  

För att uppnå hög reliabilitet så att vår studie skulle få samma utfall ifall den genomfördes 

igen har vi försökt underlätta genomförandet och förståelsen av enkäten för respondenterna. 

Därför har enkäten en simpel struktur bestående av enkla och tydliga påståenden som alla ska 

besvaras i en skala 1-7. Detta minskar risken för att våra påståenden kan tolkas olika och 

därmed minska reliabiliteten.  För att skapa en enkät med hög reliabilitet genomfördes en 

pilotstudie. Bryman och Bell (2011) menar att en pilotstudie är ett bra sätt att kontrollera 

enkätens kvalitet. Vid genomförandet av vår pilotstudie framkom åsikter angående enkätens 

utformning och påstående, som vi sedermera förbättrade genom förenkling, vilket bidrog till 

en mer konsekvent enkät. Därmed ökar också möjligheten till att vår studie skulle få samma 

svar om vi genomförde den två gånger, alltså en hög reliabilitet.  

4.9 Etiskt beaktande 

Vid insamling av data använde vi oss av en webbaserad enkätundersökning.  Att beakta här 

var det faktum att enkäten skickades direkt till respondenterna via mail utan att en förfrågan 

ställdes. Huruvida tillvägagångssättet anses etiskt riktigt kan diskuteras, men på grund av 

tidsbrist valde vi metoden. I mailet som skickades beskrevs studiens syfte samt vädjade vi om 

respondenternas deltagande. Vidare erbjöds även en avregistrering vilket medförde att dessa 

individer togs bort från vår e-maillista och således inte heller erhöll påminnelserna vi skickade 

ut. För att öka möjligheten till medverkan skickades mailet från en av våra personliga 

mailadresser, vilket även bidrog till att respondenterna kunde ställa eventuella frågor. Med 
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hänsyn tagen till vårt sätt att nå ut till respondenterna förklarades även att deras eventuella 

svar behandlades konfidentiellt och att resultatet i studien kunde erhållas om så önskades. 
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5 Empirisk analys  

Kapitlet inleds genom att en översikt av studiens empiriska analys ges. Därefter presenteras 

undersökningens resultat vilket utmynnar i analyser som beskriver sambandet mellan 

personalens identifiering och organisationers arbete med CSR. Kapitlet avslutas genom en 

hypotesprövning. 

5.1 Strukturöversikt av analys 

I kapitlet kommer en analys genomföras på det material som samlats in genom 

enkätundersökningen. Först kommer studiens beskrivande statistik att presenteras, där 

kontrollvariabler som Kön, Ålder och År i organisationen analyseras. Därefter följer den 

inledande analysen där resultaten från enkäten introduceras. För att analysen ska fortskrida 

kommer det bildas nya variabler, vilka syftar till att fånga de abstrakta begreppen som 

påståendena i enkäten mäter.  Sist i analysen kommer utfallet redogöras för de analysmetoder 

vi använder oss av, vilka är korrelationsanalys och regressionsanalys. Metoderna är valda för 

att undersöka sambandet mellan personalens identifiering och deras uppfattningar av 

organisationers arbete med CSR. Resultatet av hela analysen kommer sedan ställas i 

förhållande till våra hypoteser där vi slutligen bestämmer oss för att förkasta eller inte 

förkasta dessa. 

5.2 Beskrivande statistik 

Första steget i en analys är beskrivande statistik, vilket innebär en beskrivning av de variabler 

som enkäten syftar till att mäta (Djurfeldt mfl 2010). Beskrivande statistik fungerar således 

som ett avstamp för studiens fortsatta analys.  Processen sker genom att en variabel studeras i 

taget, för att klargöra nivåerna av variabelns fördelning, centraltendens och spridning (ibid). 

Fördelningen behandlar variabelns spridning över värdena, det vill säga hur många svar 

respektive värde erhållit. Vidare innebär mätning av centraltendensen en uppskattning av 

exempelvis variabelns typvärde, medelvärde och median. Slutligen är spridningen ett förenat 

mått av fördelningen och centraltendensen, där ett viktigt mått är standardavvikelsen som 

visar spridningen från medelvärdet (ibid).  

Vår enkätundersökning skickades ut till 189 personer via mail och totalt erhölls 72 svar, vilket 

innebär att svarsfrekvensen uppnådde 38,1 procent. Denscombe (2009) menar att 
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svarsfrekvensen på webbaserad enkätundersökning vanligtvis är relativt låg, och ofta hamnar 

mellan 10-15 procent. Svarsfrekvensen i studien är således jämförelsevis hög. En anledning 

till den höga svarsfrekvensen kan vara att enkäten fick positiva reaktioner hos respondenterna, 

där flera hörde av sig för att berömma vårt ämnesval. Vidare vädjade vi i vårt mail till 

respondenterna att deltaga i studien, där det även utlovades att svaren skulle behandlas 

konfidentiellt. För att ytterligare öka svarsfrekvensen skickades två påminnelser ut de sista 

dagarna, vilket enligt Denscombe (2009) har en positiv inverkan. Det faktum att vi är 

studenter tros också vara en bidragande faktor till att många svar erhölls. 

I vår enkätundersökning deltog alltså totalt 72 personer anställda i olika organisationer. 

Inkluderade bakgrundsvariabler i enkäten var respondentens kön, ålder och tid på nuvarande 

arbetsplats, vilka alla kan ha bidragande inverkan på identifieringen. Av respondenterna 

förekom en stor varians i ålder. Den yngsta var 22 år gammal och den äldsta var 78 år 

gammal, när enkäten genomfördes. Spridningen i respondenternas ålder bidrog således till det 

relativt höga medelvärdet på 41 år (Std.dev 13 år). Intresset av respondenternas ålder utgår 

ifrån huruvida det föreligger ett samband mellan ålder och nivå av identifiering med en 

organisation. I analysen kommer det fastställas utifall ett sådant samband förekommer. Vidare 

visade könsfördelningen att männen utgör 59,7 procent samtidigt som kvinnorna utgör 40,3 

procent. Av de 72 svarande var alltså 43 män och 29 kvinnor.   

I frågan om respondenternas ålder var det endast 62 respondenter av 72 som besvarade frågan, 

vilket resulterar i ett bortfall på 14 procent. Det stora bortfallet kan bero på en feltolkning av 

frågan. Av svaren framkom även att den som jobbat kortast tid inte ens hade varit anställd i 

organisationen i ett år och att en respondent varit i den nuvarande organisationen i hela 42 år. 

Av svaren går det att utläsa ett medelvärde på 12 år (Std.dev 11 år). En lång anställning bör 

rimligen påverka personalens känsla av samhörighet med organisationen. Därav ska det även 

testas huruvida variabeln som behandlar år på arbetsplatsen påverkar identifiering med en 

organisation. 

5.2.1 Inledande analys 

I avsnittet presenteras en översikt av våra variabler och hur respondenterna har tagit ställning 

till våra påståenden i enkäten. Vi har delat upp enkätens resterande 21 påståenden i fyra 

kategorier, som behandlar personalens åsikter om CSR, Self-evaluation, Perceived external 

prestige samt organisationers arbete med CSR. För att se en översiktlig bild över alla enkätens 

påståenden, se bilaga 1. 
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Tabell 5.1 nedan visar enkätens resterande kontrollvariabler som behandlar personalens syn 

på organisationers roll i samhället och hur dem anser att organisationer bör agera avseende 

CSR. Av respondenternas svar framkommer en tydlig bild över hur viktigt de anser att 

organisationers arbete med CSR är. Svaren på påståendena sju och åtta visar på det faktum att 

området etik, inkluderande miljöfrågor, anses som mest betydelsefullt i organisationers 

arbete. Vidare framgår det genom påstående sex att filantropi är den aspekten som anses 

mindre viktig i förhållande till de andra aspekterna. Intressant i svaren är respondenternas låga 

kunskaper om CSR, vilket utläses i påstående fyra. Realiteten är dock att de anställda tycker 

att organisationers arbete med CSR är viktigt, trots den låga kunskapen om vad CSR står för 

som begrepp. Denna slutledning utgår ifrån att påståendenas medelvärde genomgående över 

stiger fyra, vilket är det mellersta svarsalternativet i skalan.  

Tabell 5.1 Sammanställning av personalens åsikter och kunskaper av CSR 

Påstående  Medel Std.dev 

4 Jag känner väl till innebörden av organisationers arbete med 
CSR 

3,73 1,89 

5 Jag anser att det är mycket viktigt att företag i sitt arbete 
bidrar till att göra samhället bättre 

5,8 1,3 

6 Jag anser att det är mycket viktigt att företag engagerar sig i 
välgörenhet (Filantropi) 

4,75 1,45 

7 Jag anser att det är mycket viktigt att företag agerar i enlighet 
med de sociala ansvarstagande de kommunicerar (Etik) 

5,99 1,177 

8 Jag anser att det är mycket viktigt att företag arbetar aktivt 
med miljöfrågor (Etik) 

5,86 1,355 

9 Jag anser att det är mycket viktigt att företag inte endast 
fokuserar på maximal vinst (Ekonomi) 

5,72 1,344 

 

Vidare går det av tabell 5.2 att utläsa att medelvärdet på alla variablerna är relativt högt, då de 

överstiger det mellersta värdet på fyra. Medelvärdena indikerar att det är genomgående många 

som identifierar sig med sin organisation genom Self-evaluation. En intressant aspekt är att 

alla de påståenden som indirekt behandlar respondentens identifiering har högre medelvärde 

än påstående 11, vilket är det påståendet som faktiskt mäter personalens direkta nivå av 

identifiering. En slutledning av detta är att personalen i genomsnitt identifierar sig mer med 

respektive organisation än vad de själva anser. En vidare tolkning av utfallet skulle kunna 

vara att det hos anställda finns organisationer utöver arbetsplatsen som de upplever en 

starkare identifiering med. Exempelvis kan individer identifiera sig mer med en 
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idrottsförening, trots att deras värderingar överensstämmer med organisationen där de arbetar. 

Här nedan presenteras tabellen över Self-evaluation.  

Tabell 5.2 Sammanställning Self-evaluation 

Påstående  Medel Std.dev 

10 Jag känner stark samhörighet med organisationen jag arbetar i 5,1 1,75 
11 Jag identifierar mig mycket med organisationen jag arbetar i 4,69 1,848 
12 Organisationens värderingar överensstämmer väl med mina 

värderingar 
4,99 1,69 

13 Det är mycket viktigt för mig att organisationen jag arbetar i 
beaktar mina värderingar som anställd 

5,83 1,18 

14 När jag pratar om organisationen jag arbetar i säger jag ”vi” 
istället för ”de” 

5,82 1,6 

 

Tabell 5.3 behandlar Perceived external prestige som visar i vilken utsträckning externa 

åsikter påverkar identifieringen med en organisation. Detta genom att de anställda lägger vikt 

i vad utomstående anser om deras organisation, vilket exemplifieras genom påstående 18 som 

berör företags rykte externt. Vidare påvisas de externa åsikternas betydelse av påstående 16 

där anställda tar positiv kritik om organisationen som en personlig komplimang. 

Sammanställningen nedan presenterar huruvida utomståendes åsikter påverkar 

respondenternas identifiering. 

Tabell 5.3 Sammanställning Perceived external prestige 

Påstående  Medel Std.dev 

15 När någon kritiserar organisationen jag arbetar i tar jag det 
som en personlig förolämpning 

3,73 1,8 

16 När någon talat gott om organisationen jag arbetar i tar jag det 
som en komplimang  

5,07 1,57 

17 Jag är väldigt intresserad av vad andra tycker om 
organisationen jag arbetar i 

4,7 1,69 

18 Det är väldigt viktigt för mig att organisationen jag arbetar i 
har ett gott rykte 

5,86 1,246 

 

Tabell 5.4 visar i vilken utsträckning organisationer engagerar sig i olika CSR-aspekter. 

Enligt respondenternas svar uppfattas det som att den filantropiska aspekten prioriteras minst i 

organisationerna. Detta exemplifieras genom det medelvärde på 2,96 som påstående 21 erhöll 

i enkätundersökningen. Vidare framgår det att arbete med den etiska aspekten är vanligast i 
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organisationer, vilket belyses av påståendena 22 och 23. Slutligen framgår det av påstående 

19 att anställda anser att deras organisationer arbetar aktivt med det sociala ansvarstagandet.  

 

Tabell 5.4 Sammanställning av organisationers arbete med CSR 

Påstående  Medel Std.dev 

19 Organisationen bidrar aktivt med att främja samhällets 
utveckling 

4,77 2,13 

20 Organisationen tar socialt ansvar i en utsträckning som är 
utöver målsättningen på maximal vinst (Ekonomi) 

3,93 2,39 

21 Organisationen engagerar sig i välgörenhet (Filantropi) 2,96 1,88 
22 Organisationen arbetar aktivt med miljöfrågor (Etik) 4,04 2,14 
23 Organisationen agerar i enlighet med det sociala 

ansvarstagande som de kommunicerar (Etik) 
4,53 2,20 

24 Ledningen i organisationen uppmuntrar sina anställda att 
engagerar sig i det sociala ansvarstagandet 

3,87 2,02 

 

5.2.2 Nya variabler 

De beroende variablerna i vår studie är Self-evaluation och Perceived external prestige. 

Begreppen mäts i enkäten genom nio påståenden, varav fem syftar till att mäta huruvida 

personalen identifierar sig genom Self-evaluation och fyra för att mäta Perceived external 

prestige. Eftersom begreppen är abstrakta och komplexa till sin natur måste ett flertal 

påståenden användas för att mäta dessa. Därför kommer de fem påståendena som behandlar 

Self-evaluation slås samman för att bilda en summavariabel, samma tillvägagångssätt 

appliceras på Perceived external prestige. Vidare kommer detta även underlätta 

genomförandet av analysen. Vid utförandet av sammanslagningen framhåller Pallant (2010) 

väsentligheten att undersöka om alla påståenden mäter samma underliggande koncept. För att 

säkerställa detta används vanligen Cronbach Alphas test, där variablernas inbördes reliabilitet 

testas. För att bilda en ny variabel av de existerande bör värdet av Cronbach Alphas test 

överskrida 0,7 (ibid).  

Genom Cronbach Alphas test av påståendena rörande Self-evaluation uppnåddes ett värde på 

0,897 (Se tabell 5.5). Värdet indikerar på en hög reliabilitet mellan variablerna och visar 

således att en sammanslagning och skapandet av en ny variabel är passande för fortsatt analys. 

Även de fyra påståendena om Perceived external prestige uppnår gränsen 0,7 genom ett värde 

på 0,752 (Se tabell 5.5). Värdet visar på att det även här är möjligt att skapa en ny variabel av 
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de befintliga variablerna. Således har vi omvandlat de nio tidigare påstående om personalens 

identifiering till två nya summavariabler, vilka mäter samma fenomen som de tidigare. Utöver 

de beroende variablerna skapades ytterligare två summavariabler som innefattar företags 

arbete med CSR och personalens åsikter om CSR. Den nya variabeln Företags arbete med 

CSR består av sex påståenden som enligt Cronbach Alphas test har hög intern reliabilitet på 

0,811, vilket går att utläsa ur tabell 5.5. Vidare består den nya summavariabeln Personalens 

åsikter om CSR av fem påstående som tillsammans erhöll 0,763 i Cronbach Alphas test (Se 

tabell 5.5).  

Tabell 5.5 Cronbach Alpha test 

Variabel Antal variabler  Cronbach Alphat 

Self-evaluation 5 0,897 

Perceived external prestige 4 0,752 

Företags arbete med CSR 6 0,811 

Personalens åsikter om CSR 5 0,763 

 

För att möjliggöra vidare analys, måste det bestämmas huruvida de nya beroende variablerna 

är normalfördelade. Ett sätt att undersöka en variabels normalitet är användandet av 

Kolmogorov-Smirnov test (Pallant 2010). Genom den signifikansnivån som angavs i testet, 

gick det att utläsa om variabeln var normalfördelad. Ett resultat som överstiger 

signifikansnivån innebär att variabeln är normalfördelad. Således föreligger ingen normalitet 

vid ett resultat som understiger signifikansnivån (ibid).  

De nya variablerna reagerade olika på testet, där det visade sig att summavariabeln Self-

evaluation inte var normalfördelad samtidigt som Perceived external prestige var 

normalfördelad. Enligt Pallant (2010) kan det antas att båda variablerna är normalfördelade på 

då antalet svar översteg 30 trots att Kolmogorov-Smirnov testerna visade på att 

summavariabeln Self-evaluation inte var normalfördelad. Analysen kommer således att 

fortskrida i Pearsons korrelationstest för att testa de två beroende summavariablerna mot de 

oberoende.  

5.3 Korrelation 

Enligt Djurfeldt mfl (2010) innebär korrelation mätandet av sambandets styrka mellan två 

variabler. Sambandet kan variera mellan +1 och -1 där ett positivt samband innebär att en 
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ökning av variabel x ökar variabel y (Körner & Wahlgren 2005; Pallant 2010). I ett negativt 

samband resulterar istället en ökning av variabel x i en minskning av variabel y (ibid). Pallant 

(2010) poängterar även att det finns olika grader av korrelationer, där 0.5-1 innebär ett starkt 

samband, 0.3-0.49 är ett medelstarkt samband och 0.1-0.29 är ett svagt samband. Vidare 

föreligger inget samband om korrelationen är 0 (ibid). Av vikt att beakta är även att 

korrelationen mellan de oberoende variablerna inte får överstiga 0,7. De oberoende 

variablerna i studien underskrider gränsen eftersom det högsta observerade måttet på 

korrelation mellan de oberoende variablerna uppgår till 0,614 (Se bilaga 4).  

5.3.1 Korrelation mellan Self-evaluation och CSR  

För att säkerställa att de oberoende variablernas om CSR verkligen mäter samma sak har vi 

utfört ett Cronbach Alpha test vilket översteg gränsen på 0,7. Trots det faktum att variablerna 

mäter samma sak, valde vi att genomföra en variabelvis analys eftersom studien syftar till att 

undersöka vilka CSR-aspekter som eventuellt inverkar på identifieringen. 

För att testa studiens beroende variabler mot de oberoende variablerna har vi använt oss av 

Pearsons korrelationstest. I korrelationstestet visade sig att samtliga variablers korrelation 

med Self-evaluation var signifikanta på signifikansnivån fem procent (Se bilaga 4).  Det 

framkommer även att det föreligger ett positivt samband mellan Self-evaluation och alla CSR-

variabler. Mer specifikt uppnåddes ett starkt samband med följande variabler: 

• Organisationen bidrar aktivt med att främja samhällets utveckling (Påstående 19) 

• Organisationen tar socialt ansvar i en utsträckning som är utöver målsättningen på 

maximal vinst (Påstående 20, Ekonomi) 

• Organisationen agerar i enlighet med det sociala ansvarstagande som de 

kommunicerar (Påstående 23, Etik) 

• Ledning i organisationen uppmuntrar sina anställda att engagera sig i det sociala 

ansvarstagandet (Påstående 24) 

Samtidigt som ett medelstarkt samband erhölls med variablerna: 

• Organisationen engagerar sig mycket i välgörenhet (Påstående 21, Filantropi) 

• Organisationen arbetar aktivt med miljöfrågor (Påstående 22, Etik) 

Intressant att belysa utifrån korrelationstestet är att det föreligger ett tydligt samband mellan 

de oberoende variablerna som behandlar organisationers arbete med CSR och den beroende 
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summavariabeln Self-evaluation. Det går även att utläsa av korrelationsmatrisen att 

påståendena som behandlar aspekterna ekonomi och etik har starkare samband än påståendet 

som innefattar den filantropiska aspekten (Se bilaga 4). Utöver CSR-aspekternas korrelation 

till Self-evaluation är det även intressant att variabeln Ledning i organisationen uppmuntrar 

sina anställda att engagera sig i det sociala ansvarstagandet har ett starkt samband med Self-

evaluation.  

5.3.2 Partiell korrelation mellan Self-evaluation och CSR 

Utöver Pearsons test genomfördes även ett partiellt korrelationstest för att utreda vilken 

påverkan kontrollvariablerna har på sambandet mellan summavariablerna Self-evaluation och 

Företags arbete med CSR (Pallant 2010).  Testet utfördes för att klargöra om summavariabeln 

Personalens åsikter om CSR har inverkan på sambandet. Utan att ta hänsyn till variabeln 

uppnåddes en stark korrelation på 0,7 (Se bilaga 6). När inverkan från Personalens åsikter om 

CSR togs i beaktande sjönk dock korrelationen mellan Self-evaluation och Företags arbete 

med CSR till 0,661. Variabeln som berör personalens åsikter hade således en svag negativ 

inverkan på styrkan av sambandet, vilket indikerar på att sambandet inte endast beror på 

personalens åsikter (Pallant 2010).  

Vidare undersöktes även om våra kontrollvariabler, Kön, Ålder och År i organisationen hade 

en inverkan på sambandet mellan Self-evaluation och organisationers arbete med CSR. 

Undersökningen genomfördes via en partiell korrelation, men resultatet visade dock att ingen 

av variablerna påverkade sambandet mellan Self-evaluation och organisationers arbete med 

CSR i en betydande utsträckning.  

5.3.3 Korrelationen mellan Perceived external prestige och CSR  

Pearsons korrelationstest visar att det även föreligger ett positivt samband mellan Perceived 

external prestige och alla CSR-variabler, där alla korrelationer utom en var signifikanta med 

Perceived external prestige på signifikansnivån fem procent (Se bilaga 5).  Dock framgår det 

av testet att Perceived external prestige endast uppnådde ett starkt samband med en variabel: 

• Organisationen tar socialt ansvar i en utsträckning som är utöver målsättningen på 

maximal vinst (Påstående 20, Ekonomi) 

Samtidigt som ett medelstarkt samband erhölls med variablerna: 

• Organisationen engagerar sig mycket i välgörenhet (Påstående 21, Filantropi) 
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• Organisationen bidrar aktivt med att främja samhällets utveckling (Påstående 19) 

• Organisationen agerar i enlighet med det sociala ansvarstagande som de 

kommunicerar (Påstående 23, Etik) 

• Ledning i organisationen uppmuntrar sina anställda att engagera sig i det sociala 

ansvarstagandet (Påstående 24)   

Det framkom även att ett svagt samband förelåg med en variabel: 

• Organisationen arbetar aktivt med miljöfrågor (Påstående 22, Etik) 

Resultatet av testet visar således på att CSR-aspekterna också har en påverkan på 

identifieringen via Perceived external prestige. Dock är korrelationen betydligt svagare i det 

aktuella fallet. En tänkvärd aspekt att belysa, är att variabeln som behandlar företagets 

maximala vinst är den enda som innehar ett starkt samband med Perceived external prestige.  

Genom testet går det även att utläsa att påståendet som behandlar ekonomi-aspekten innehar 

det starkaste sambandet av de tre CSR-aspekterna. Vidare framgår det även att variabeln 

Organisationen arbetar aktivt med miljöfrågor både innehade ett svagt samband samt var den 

enda variabel som saknade signifikans med Perceived external prestige i modellen (Se bilaga 

5).  

5.3.4 Partiell korrelation mellan Perceived external prestige och CSR 

Vidare genomfördes även här ett partiellt korrelationstest för att utreda vilken inverkan 

kontrollvariabler har på sambandet mellan summavariablerna Perceived external prestige och 

organisationers arbete med CSR (Pallant 2010). Korrelationen mellan summavariablerna utan 

påverkan av summavariabeln Personalens åsikter om CSR uppgick till 0,515, vilket indikerar 

på en stark korrelation (Se bilaga 7). I det partiella korrelationstestet, där summavariabeln 

Personalens åsikter om CSR beaktades, blev sambandet däremot svagare genom en nivå på 

0,474. Förändringen i styrkan av korrelationen är således svagt negativ vilket även i detta fall 

tyder på att på att sambandet inte endast beror på personalens åsikter.  

Vidare undersöktes om våra kontrollvariabler, Kön, Ålder och År i organisationen hade en 

inverkan på sambandet mellan Perceived external prestige och organisationers arbete med 

CSR. Resultat av det partiella korrelationstestet, visade inte heller att någon av variablerna 

hade en nämnvärd inverkan på sambandet mellan Perceived external prestige och 

organisationers arbete med CSR.  
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5.4 Regression 

Enligt Pallant (2010) syftar multipel regression till att undersöka flera oberoende variablers 

inverkan på de beroende variablerna. Målsättningen med testet är att finna den 

sammansättning av oberoende variabler som har starkast inverkan på de beroende variablerna 

(ibid). För att undersöka påverkan på de beroende variablerna kommer studien att behandla 

två regressionsanalyser. En där Self-evaluation ställs som beroende variabel och ytterligare en 

med Perceived external prestige som beroende. Regressionsanalyserna kommer att 

genomföras för att pröva studiens hypoteser och således öka möjligheten att dra slutsatser för 

att därigenom kunna besvara studiens frågeställningar.  

I regressionsanalysen ställdes sex oberoende variabler, fem mellanliggande variabler samt tre 

bakomliggande variabler mot de beroende variablerna. Viktigt är här att multikollinearitet inte 

uppstår, vilket innebär att variabler innehar en allt för hög inbördes korrelation (Djurfeldt mfl 

2010). För att säkerställa detta används VIF-faktorn vars kritiska värde är 2,5, således skall en 

variabel som uppnår ett högre värde än 2,5 rensas bort ur regressionen (ibid).  

5.4.1 Regressionsanalys av Self-evaluation   

Innan en analys gjordes på Self-evaluation rensades materialet från variabler med ett VIF-

värde som översteg 2,5. Detta resulterade i borttagandet av variabeln, jag anser att det är 

mycket viktigt att företaget i sitt arbete bidrar till att göra samhället bättre. Eftersom de 

bakomliggande variablerna saknade signifikans i modellen uteslöts även dessa från 

regressionsanalysen.   

Resultatet av regressionsanalysen visade att hela modellen var signifikant då P-värdet var 

mindre än 0,0005. Vidare framgår det av tabell 5.6 att vår modell har en förklaringsgrad (R2) 

på 0,583, vilket innebär att 58,3 procent av variansen i den beroende variabeln påverkas av de 

oberoende variablerna (Pallant 2010). Djurfeldt mfl (2010) understryker dock att utifall 

antalet respondenter understiger 200 bör adjusted R2 användas, vilket ger ett mer rättvisande 

resultat. Detta innebär således att Self-evaluation påverkas till 51,1 procent av de oberoende 

variablerna.  
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Tabell 5.6 Multipel regression för Self-evaluation 

Påstående Beta-värde Signifikans VIF 

6 0,177 0,113 1,672 

7 -0,053 0,626 1,640 

8 0,043 0,687 1,560 

9 -0,135 0,171 1,313 

19 0,077 0,557 2,330 

20 0,313 0,004 1,506 

21 -0,083 0,442 1,612 

22 0,125 0,295 1,952 

23 0,383 0,004 2,265 

24 0,095 0,445 2,144 

Modellens totala signifikans: 0,000 
R2: 0,583 
Adjusted R2: 0,511 

 

Vidare går det att utläsa av tabellen 5.6 att två variabler är signifikanta (fetmarkerade) och 

således har en unik inverkan på den beroende variabeln (Pallant 2010). Modellens resterande 

variabler har alltså ingen självständig och unik inverkan på Self-evaluation, vilket kan 

förklaras genom en eventuell samvarians mellan de olika oberoende variablerna (ibid). 

Modellens signifikanta variabler var följande:  

• Organisationen tar socialt ansvar i en utsträckning som är utöver målsättningen på 

maximal vinst (Påstående 20, Ekonomi) 

• Organisationen agerar i enlighet med det sociala ansvarstagande som de 

kommunicerar (Påstående 23, Etik) 

Variablernas unika inverkan på Self-evaluation visas även via ett högre Beta-värde än de 

andra variablerna (Se tabell 5.6). Enligt Pallant (2010) indikerar Beta-värdet den specifika 

variabelns påverkan på den beroende variabeln. Vidare går det således att utläsa vilken 

variabel som har störst inverkan på Self-evaluation. De högsta Beta-värdena erhålls i vår 

studie av de två signifikanta variablerna som nämnts ovan (Se tabell 5.6).   

Enligt Regressionsanalysen framgår det att ett samband föreligger mellan företags arbete med 

CSR och personalens identifiering, då två variabler var signifikanta. Sambandet exemplifieras 
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även via förklaringsgraden som innebär att 51,1 procent av förändringen i Self-evaluation 

påverkas av CSR i vår modell. Analysen uppmärksammar även vilka faktorer av CSR som 

påverkar anställdas identifiering med en organisation. Av tabell 5.6 framgår de olika 

variablernas signifikans- och Beta-värde, vilka klargör de aspekter av CSR som har en unik 

inverkan på Self-evaluation. Av de aspekter som Carroll (1999) presenterar framkommer det 

av analysen att det är den ekonomiska och den etiska aspekten som har störst inverkan på de 

anställdas identifiering. Således framgår det även att den filantropiska aspekten inte är 

betydande för personalens identifiering via Self-evaluation. Innebörden av resultatet är 

intressant eftersom filantropi tillsammans med etik enligt Carroll och Shabana (2010) utgör 

kärnan i vad CSR innebär, alltså arbete utöver vad som förväntas av samhället. Därav är det 

förvånande att aspekten saknar betydelse för personalens identifiering.  

5.4.2 Regressionsanalys av Perceived external prestige 

Precis som i regressionsanalysen för Self-evaluation rensades modellen från variabler med ett 

för högt VIF-värde. Även i denna analys rörande Perceived external prestige resulterade 

undersökningen av VIF-värde i en borttagning av variabeln, jag anser att det är mycket viktigt 

att företaget i sitt arbete bidrar till att göra samhället bättre. Ytterligare åtgärder för att 

justera materialet innan fortsatt analys medförde borttagandet av de bakomliggande 

variablerna, då de saknade signifikans i modellen.   

Tabell 5.7 visar resultatet av regressionsanalysen, där det går att utläsa att hela modellen är 

signifikant eftersom P-värdet är mindre än 0,05 (Pallant 2010). Vidare tittade vi även i detta 

fall på adjusted R2 för att utreda vilken förklaringsgrad modellen har på Perceived external 

prestige. Modellen har en förklaringsgrad på 0,273, vilket innebär att 27,3 procent av 

förändringar i Perceived external prestige förklaras av de oberoende variablerna (ibid). 

Förklaringsgraden är jämförelsevis låg, vilket kan tyda på att Perceived external prestige inte 

påverkas i en lika stor utsträckning av CSR som Self-evaluation. En översikt av resultatet i 

modellen för Perceived external prestige presenteras nedan (Se tabell 5.7). 
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Tabell 5.7 Multipel regression för Perceived external prestige 

Påstående Beta-värde Signifikans VIF 

6 0,177 0,199 1,685 

7 -0,07 0,596 1,576 

8 0,142 0,273 1,506 

9 -0,065 0,582 1,249 

19 -0,116 0,476 2,385 

20 0,459 0,001 1,509 

21 -0,049 0,715 1,628 

22 0,114 0,443 1,974 

23 0,203 0,203 2,260 

24 -0,024 0,877 2,215 

Modellens totala signifikans: 0,01 
R2: 0,383 
Adjusted R2: 0,273 

 

Ur tabell 5.7 framkommer det att endast en av variablerna är signifikant (fetmarkerad) och har 

en självständig och unik inverkan på Perceived external prestige. Precis som nämndes i 

regressionsanalysen av Self-evaluation innehar således inte resterande variabler en enskild 

inverkan på den beroende variabeln. Modellens enda signifikanta variabel var följande: 

• Organisationen tar socialt ansvar i en utsträckning som är utöver målsättningen på 

maximal vinst (Påstående 20, Ekonomi) 

Utöver att variabeln är signifikant så innehar den även ett betydligt högre Beta-värde än 

resterande variabler, vilket visar att variabeln ensam har en unik och stark inverkan på 

Perceived external prestige.  

Enligt Regressionsanalysen framgår det att ett samband föreligger mellan företags arbete med 

CSR och personalens identifiering. Sambandet med Perceived external prestige är dock 

svagare än med Self-evaluation, vilket tydliggörs av förklaringsgraden som endast uppgick till 

27,3 procent. Vidare belyser analysen även vilka faktorer av CSR som påverkar anställdas 

identifiering med en organisation via Perceived external prestige. Av tabell 5.7 framgår de 

olika variablernas signifikans- och Beta-värde, vilka tydligt klargör att det bara är den 

ekonomiska aspekten av CSR som har inverkan på Perceived external prestige. Således 
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framgår det att varken den etiska aspekten eller den filantropiska aspekten påverkar Perceived 

external prestige. Dock bör det beaktas att den ekonomiska aspekten som innehar ett högt 

Beta-värde och därmed en unik inverkan, har en begränsad effekt på Perceived external 

prestige. Detta förklaras genom förklaringsgraden på 27,3 procent, vilken innebär att 

förändringar i Perceived external prestige endast förklaras till viss del av hela modellen.  

5.5 Hypotesprövning  

5.5.1 Hypotes 1 

Studiens övergripande syfte är att undersöka huruvida det föreligger ett samband som visar att 

anställdas uppfattningar av organisationers arbete med CSR påverkar deras identifiering med 

organisationer. Att ett samband däremellan skulle existera har tidigare konstaterats av bland 

annat Bhattacharya mfl (2009), som i  sin studie visar att organisationers engagemang i CSR 

mynnar ut i en högre nivå av identifiering hos organisationens anställda. Vidare argumenterar 

även Rodrigo och Arenas (2008) för att ett samband föreligger, och menar att CSR stimulerar 

och ökar nivån av anställdas identifiering med en organisation. I enlighet med dessa åsikter 

konstruerades därför studiens första hypotes:  

Hypotes 1: Personalens uppfattningar av det arbete med CSR som genomförs i den 

aktuella organisationen påverkar deras identifiering 

För att testa och därefter fastslå hypotesens utfall, det vill säga att förkasta eller inte förkasta, 

tas det stöd i analysen där det genomförts olika tester för att undersöka sambandet. 

Personalens identifiering har vi testat genom de beroende variablerna Self-evaluation och 

Perceived external prestige. I korrelationsmatrisen gällande Self-evaluation är alla variabler 

signifikanta på signifikansnivå fem procent. Däremot visade matrisen som behandlar 

Perceived external prestige att variabeln Organisationen arbetar aktivt med miljöfrågor inte 

var signifikant på säkerhetsnivån fem procent. Korrelationerna i de båda matriserna är alla 

positiva där fem av tolv variabler innehar ett starkt samband med ett värde på över 0,5 (Se 

bilaga 4 & 5). För att undersöka sambandet ytterligare användes summavariabeln Företags 

arbete med CSR och dess korrelation med Self-evaluation och Perceived external prestige. I 

båda testerna var sambandet signifikant och visade även på att ett starkt samband föreligger 

(Se bilaga 6 & 7). 

Det positiva och starka sambandet i korrelationsmatriserna är i sig en god indikation på att ett 

samband mellan identifiering och personalens uppfattningar om organisationers arbete med 
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CSR föreligger. För att kunna uttala sig om hypotesens utfall måste dock även resultatet av 

regressionsanalyserna tas i anspråk. De båda modellerna av Self-evaluation och Perceived 

external prestige som skapats i analysen är signifikanta. Emellertid föreligger det endast två 

signifikanta variabler i modellen som behandlar Self-evaluation och en signifikant variabel i 

modellen som behandlar Perceived external prestige (Se bilaga 8 & 9). Antalet variabler som 

är signifikanta är få, men de tre variablerna som är signifikanta innehar höga Beta-värden, 

vilket indikerar på att de har en unik inverkan på Self-evaluation och Perceived external 

prestige. Således är vår tolkning att dessa variabler också är av betydelse för personalens 

identifiering. Regressionsanalyserna påvisar även sambandet genom relativt höga 

förklaringsgrader, där förklaringsgraden av exempelvis Self-evaluation uppgår till 51,1 

procent (Se bilaga 8 & 9). Med detta sagt innehas tillräckligt med bevis för att styrka att det 

föreligger någon form av samband mellan personalens identifiering och deras uppfattningar 

av organisationens arbete med CSR. Därför förkastas inte Hypotes 1. 

5.5.2 Hypotes 2 

Vidare behandlar studiens syfte hur personalen identifierar sig genom organisationers arbete 

med CSR. Här tas avstamp i studien av Kim mfl (2010) som visar att personalens 

identifieringen med organisationer sker genom en överrensstämmelse i värderingar, alltså 

genom Self-evaluation. Resonemanget utvecklas dock i vår studie för att undersöka om 

organisationens arbete med CSR stärker identifieringen via Self-evaluation. Detta utgör 

grunden i studiens andra hypotes som behandlar den beroende variablen Self-evaluation:  

Hypotes 2: Personalens uppfattningar av organisationens arbete med CSR stärker 

deras identifiering genom Self-evaluation 

Hypotesen har prövats med hjälp av resultatet i korrelationstestet för att se om personalens 

identifiering genom Self-evaluation stärks av deras uppfattningar om organisationens arbete 

med CSR. För att kunna urskilja detta bör ett starkt samband förekomma mellan den beroende 

variabeln Self-evaluation och de oberoende variablerna som berör företagets arbete med CSR. 

Studiens korrelationstest visade att ett samband förelåg eftersom alla oberoende variabler var 

signifikanta mot Self-evaluation på signifikansnivån fem procent. I korrelationsmatrisen 

framgår det även att fyra av de sex variablerna har ett starkt samband, samtidigt som två 

variabler innehar ett medelstarkt samband (Se bilaga 4).  Resultatet av utfallet i 

korrelationstestet visar således att CSR har en positiv inverkan på Self-evaluation. För att 

ytterligare styrka att organisationers arbete med CSR ökar Self-evaluation bör även 



Empirisk analys 
 
 

  
 

51 

regressionsanalysens resultat framhållas. I analysen framgår det att två variabler är 

signifikanta och enskilt innehar en särskild påverkan på Self-evaluation genom höga Beta-

värden (Se bilaga 8). Slutsatsen av analyserna ger en antydan om att personalens 

uppfattningar om organisationers arbete med CSR stärker deras identifiering genom Self-

evaluation. Följaktligen förkastas inte Hypotes 2. 

5.5.3 Hypotes 3 

Utöver det faktum att personalens identifiering grundar sig på överensstämmelse i värderingar 

syftar studien även till att testa utifall personalens uppfattningar om organisationers arbete 

med CSR stärker deras identifiering genom Perceived external prestige. Hypotesen behandlar 

liksom Hypotes 2 endast en beroende variabel, nämligen Perceived external prestige. Således 

är studiens tredje hypotes:  

Hypotes 3: Personalens uppfattningar av organisationens arbete med CSR stärker 

deras identifiering genom Perceived external prestige.  

För att testa huruvida hypotesen ska förkastas eller inte förkastas, är tillvägagångsättet samma 

som för Hypotes 2. I korrelationstestet prövades sambandet mellan den beroende variabeln 

Perceived external prestige och de sex oberoende variablerna som behandlar personalens 

uppfattningar av organisationers arbete med CSR. Korrelationstestet visade att alla oberoende 

variabler utom en var signifikanta på signifikansnivån fem procent. Ytterligare en indikation 

på att Perceived external prestige ökar genom organisationers arbete med CSR är det faktum 

att alla signifikanta oberoende variabler erhöll åtminstone ett medelstarkt positivt samband 

mot den beroende variabeln (Se bilaga 5).  För att vidare undersöka om organisationers arbete 

med CSR stärker Perceived external prestige ska även regressionsanalysens resultat beaktas. 

Av analysen tydliggörs att endast en variabel är signifikant och innehar ett högt Beta-värde. 

Utfallet kan tyckas ge en indikation på att hypotesen bör förkastas. Dock anses resultatet av 

korrelationsmatrisen och det faktum att en variabel var signifikant och innehar en stark 

självständig påverkan vara bevis för att Perceived external prestige stärks genom 

uppfattningar om organisationers arbete med CSR. Genom vår tolkning väljer vi således att 

inte förkasta Hypotes 3.  

5.5.4 Hypotes 4, 5 & 6 

Föreliggandet av ett samband mellan personalens identifiering och deras uppfattningar av 

organisationers arbete med CSR framkom i föregående hypoteser. Lauring och Thomsen 
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(2009) påpekar även sambandet mellan identifiering och CSR, men menar även att 

organisationers CSR-initiativ har stort inflytande på personalens faktiska identifiering. Utifrån 

studien gjord av Lauring och Thomsen (2009) utvecklades våra hypoteser för att undersöka 

vilka aspekter av CSR som upplevs som väsentliga för personalens identifiering med en 

organisation. Hypoteserna är även baserade på de aspekter som presenteras i CSR-pyramiden 

av Carroll (1999). Vi har här valt att diskutera utfallet av alla hypoteser tillsammans eftersom 

prövningen av hypoteserna genomförs med samma metod. Hypoteserna är följande:  

Hypotes 4: Den ekonomiska aspekten upplevs av personalen som väsentlig för deras 

identifiering med en organisation.  

Hypotes 5: Den etiska aspekten upplevs av personalen som väsentlig för deras 

identifiering med en organisation. 

Hypotes 6: Den filantropiska aspekten upplevs av personalen som väsentlig för deras 

identifiering med en organisation. 

För att undersöka hypoteserna utfall tar vi stöd från resultatet av regressionsanalyserna. 

Analysen gör det möjligt att se om där föreligger större påverkan från någon av CSR-

aspekterna på personalens identifiering. Tillvägagångssättet bidrar således till möjligheten att 

undersöka om någon av hypoteserna ska förkastas. Av resultatet går det att utläsa att den 

filantropiska CSR-aspekten inte är signifikant i någon av regressionsanalyserna. Således 

förkastas Hypotes 6. 

Gällande den etiska aspekten framgår det i modellerna att det endast är en variabel som är 

signifikant, nämligen variabeln Organisationen agerar i enlighet med de sociala 

ansvarstagande som de kommunicerar. Variabeln är dock endast signifikant i 

regressionsmodellen rörande Self-evaluation (Se bilaga 8). Slutsatsen blir således att vi inte 

finner tillräckligt med motiv för att styrka den etiska aspektens väsentlighet för personalens 

identifiering. Därför förkastas Hypotes 5.  

Till skillnad från aspekterna som behandlas i hypotes fem och sex visar resultatet av analysen 

den ekonomiska aspektens väsentlighet. Detta tydliggörs i regressionsanalyserna där den 

oberoende variabeln som behandlar den ekonomiska aspekten är signifikant mot både Self-

evaluation och Perceived external prestige. Den oberoende variabeln är Organisationen tar 

socialt ansvar som är utöver målsättningen på maximal vinst och har en unik påverkan på 
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identifieringen via låg signifikansnivån och högt Beta-värde. Resultatet av analyserna påvisar 

därför att den ekonomiska aspekten upplevs av personalen som väsentlig för deras 

identifiering. Följaktligen förkastas inte Hypotes 4. 
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6 Diskussion och slutsats  

I slutsatsen kommer studiens resultat att diskuteras och vidare kommer slutsatser att dras. 

Utöver detta kommer förslag till fortsatt forskning, implikationer samt självkritik att 

presenteras. 

Ämnesvalet i studien är inspirerat av tidigare forskning inom CSR som till stor del fokuserar 

på det externa perspektivet. Därför valde vi istället att utgå ifrån det interna perspektivet, med 

personalen som fokus. För att undersöka personalens attityder till CSR valde vi i uppsatsen att 

uppmärksamma om personalens identifiering påverkas av organisationers arbete med CSR. 

Studiens syfte utmynnade således i att utreda om det föreligger ett samband som visar att 

anställdas uppfattningar av organisationers arbete med CSR påverkar deras identifiering med 

organisationer, och vidare hur de anställda identifierar sig. Vid förekomsten av ett samband 

ville vi även klargöra vilka aspekter av CSR anställda upplever som väsentliga för deras 

identifiering. Därav blev problemformuleringen följande ”Hur påverkas de anställdas 

identifiering med organisationen av uppfattningen om dess arbete med CSR?” och ”Vilka 

specifika CSR-aspekter influerar en anställds identifiering med en organisation?”. För att 

besvara studiens syfte och problemformulering har material samlats in via en 

enkätundersökning för att sedan analyseras statistiskt.  

I litteraturgenomgången framgår det av tidigare studier att ett samband mellan CSR och 

personalens identifiering med en organisation existerar (Lee mfl 2013; Lauring & Thomsen 

2009; Bhattacharya mfl 2009). Detta var basen till studiens första hypotes som inte 

förkastades i analysen. Innebörden av detta är således att det tycks föreligga ett samband 

mellan personalens identifiering och deras uppfattningar av organisationers arbete med CSR. 

Däremot är det i vår studie svårt att uppskatta hur stor inverkan arbetet med CSR har på 

personalens identifiering. Anledning är att resultatet kan vara missvisande, då vi endast 

testade huruvida identifiering påverkas av CSR. Förklaringen till att resultatet skulle vara 

missvisande är att andra faktorer som vi i studien utelämnat eventuellt kan ha en betydande 

inverkan på personalens identifiering. Därför bör resultatet av regressionsanalyserna beaktas 

med försiktighet trots att vi exempelvis erhöll en hög förklaringsgrad av CSRs påverkan på 

Self-evaluation. Vidare hade studiens bortfall kunnat påverka resultatet. Genom 
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bortfallsanalysen påvisar vi dock att fördelningen mellan kön inte bör påverka resultatet i 

studien. 

Faktumet att studien erhöll samma resultat som tidigare studier inom ämnet tyder på att där 

faktiskt föreligger ett samband mellan CSR och personalens identifiering. Även om studiens 

resultat inte med säkerhet fastställer sambandet, ger analysen en indikation på det som både 

Bhattacharya mfl (2008) och Lee mfl (2013) konstaterar, nämligen att personal identifierar sig 

med organisationer som tar ansvar i samhället.  

Kim mfl (2010) beskriver att personalen kan identifiera sig genom två olika sätt, Self-

evaluation och Perceived external prestige. I studien gjord av Kim mfl (2010) presenteras en 

modell där Perceived external prestige däremot agerar som en utomstående faktor som 

påverkar Self-evaluation. Eftersom CSR omfattar handlingar som påverkar samhällets åsikter 

ansågs de externa åsikterna om organisationers arbete som mer än en faktor som påverkar den 

faktiska identifieringen. Ur vår tolkning utvecklades istället synsättet att individer identifierar 

sig via antingen Self-evaluation eller Perceived external prestige. Således ville vi i studien 

urskilja om arbetet med CSR ökade identifieringen genom Self-evaluation eller Perceived 

external prestige.  

Av resultatet i studien framgick det att personalens uppfattningar om organisationers arbete 

med CSR stärker deras identifiering genom både Self-evaluation och Perceived external 

prestige. Vilket bidrog till att Hypotes 2 och Hypotes 3 inte förkastades. Trots det positiva 

sambandet i analysen framkommer en tydlig skillnad gällande vilket sätt personalen 

identifierar sig på. Exempelvis kan organisationers arbete med CSR förklara förändringen i 

Self-evaluation med 51,1 procent och förändringen i Perceived external prestige med 27,3 

procent (Se bilaga 8 & 9). Skillnaden är markant vilket kan tyda på att det resonemang som 

fördes i studien av Kim mfl (2010), där Perceived external prestige ses som en 

påverkansfaktor till Self-evaluation, var korrekt. Detta är något vi är medvetna om men det 

faktum att analysen visar på ett positiv samband mellan Perceived external prestige och 

organisationers arbete med CSR går inte att bortse ifrån. Således stöds vårt synsätt där vi 

skiljer Perceived external prestige och Self-evaluation åt som olika sätt för personalen att 

identifiera sig genom. 

Flera studier som behandlar CSR och anställda, understryker det faktum att ett företags 

engagemang för att främja samhället är av vikt för att personalen ska identifiera sig med 
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organisationen. Lauring och Thomson (2009) förklarar att organisationers arbete med CSR 

påverkar de anställdas identifiering. Även Bhattacharya mfl (2009) argumenterar för att 

organisationer genom CSR-engagemang kan komma att påverka de anställdas identifiering. 

Dock framgår det inte tydligt vilka CSR-aspekter ur den anställdes synvinkel som är 

väsentliga för deras identifiering. Med denna problematik i åtanke och hänsyn tagen till 

Carrolls (1999) CSR-pyramid skapade vi Hypotes 4, Hypotes 5 och Hypotes 6 för att 

undersöka vilka aspekter av CSR som anställda bedömer som väsentliga för deras 

identifiering.  

Ur analysen framkom det att den ekonomiska aspekten ansågs som mest väsentlig eftersom 

det enbart var Hypotes 4 som inte förkastades. Detta är i sin tur intressant då aspekter som etik 

och filantropi förväntades ha en inverkan på identifieringen. Förväntningarna härstammar från 

ett resonemang av Carroll och Shabana (2010) där aspekterna omnämns som kärnan i vad 

CSR står för. I analysen framkommer alltså att de anställdas identifiering inte påverkas av mer 

än en CSR-aspekt vilket kan ses som anmärkningsvärt. Viktigt att beakta är dock det faktum 

att aspekten ekonomi är grunden i CSR (Carroll 1999). Vår studie påvisar således 

väsentligheten, för personalens identifiering, att organisationer tar ett socialt ansvar som 

överstiger maximal vinst. Dock ska hänsyn tas till resultatet då en generalisering inte är 

möjlig.  

Anledningen till att studiens resultat inte går att generalisera är det faktum att representativ 

data saknas eftersom ett sannolikhetsurval inte har genomförts. Studiens storlek bör även 

beaktas och ses som förhållandevis liten. Detta gör att vårt resultat inte går att applicera 

genom att påpeka att folk i allmänhet tycker som studien visar. Trots svårigheterna att 

generalisera och fastslå resultatets dignitet, är utfallet i studiens analyser intressant, eftersom 

resultatet ger en indikation på följande:  

• Ett samband mellan personalens identifiering med en organisation och deras 

uppfattningar av organisationens arbete med CSR föreligger. 

• Personalens identifiering stärks genom att företag tar ekonomiskt ansvar. 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Det har i tidigare studier påvisats att det föreligger ett samband mellan CSR och personalens 

identifiering, dock framkommer det inte vilken CSR-aspekt som faktiskt har störst inverkan 

på personalens identifiering. Därför skulle en intressant fråga, för vidare forskning, vara att 
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utgå ifrån studiens resultat gällande CSR-aspekterna. En studie som belyser denna fråga 

skulle vara intressant eftersom det är ett relativt outforskat perspektiv.  

Vidare skulle det vara intressant att fastslå varför en speciell aspekt inom CSR har påverkan 

på personalen. Dock skulle en studie som behandlar detta gynnas av en annan metod. Vi 

föreslår här att användandet av djupintervjuer skulle vara aktuellt, eftersom det möjliggör 

erhållandet av både en större insikt i vad som påverkar personalen samt en djupare förståelse 

för utfallet.  

Som tidigare nämnts kan det eventuellt finnas andra faktorer än CSR som påverkar anställdas 

identifiering. Studiens resultat visade att en stor del av förändringen i personalens 

identifiering kan förklaras av organisationers arbete med CSR. Eftersom vår studie endast 

kartlägger identifieringens påverkan av CSR skulle det vara intressant att addera ytterligare 

faktorer för att se om studiens höga förklaringsgrad var rättvisande.  

6.1.1 Självkritik 

Studiens utförande är genomfört med hjälp av en webbaserad enkätundersökning, dock går 

det att diskutera huruvida det var den bästa metoden. Eftersom våra huvudbegrepp, CSR och 

identifiering är komplexa, så hade möjligtvis en kvalitativ metod varit att föredra. Detta 

förklaras genom att intervjuer motverkar missuppfattningar och bidrar med en djupare insikt i 

respondenternas svar. För att öka möjligheten till en djupare insikt genom en kvantitativ 

metod, hade vi kunnat inkludera fler påstående om CSR i enkäten och således täckt in 

begreppet bättre. 

Vi bör även vara kritiska mot studiens urval, då ett sannolikhetsurval hade bidragit till ett mer 

representativ urval. Viktigt att poängtera här är det faktum att insatser gjordes för att erhålla 

ett representativt urval av respondenter. Detta genomfördes genom att kontakt togs med ett 

flertal större företag för att genomföra undersökningen, dock avslogs förfrågan av samtliga. I 

brist på andra alternativ fick vi istället utnyttja våra kontakter i företagsvärlden för att nå en 

önskad målgrupp. Detta bidrog till att vårt urval inte var ett sannolikhetsurval där alla i 

populationen således haft samma möjlighet att medverka. Det bör även tas hänsyn till att detta 

påverkade antalet medverkande i studien samt vår möjlighet till generalisering. 

Gällande studiens innehåll bör det även framhållas att studien endast undersökte CSRs 

påverkan på identifiering. Med facit i hand skulle ett större antal faktorer inkluderats för att ge 
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ett mer rättvisande resultat av den påverkan organisationers arbete med CSR har på 

identifiering.  

6.2 Sociala implikationer 

Studien behandlar företags arbete med CSR, vilket är ett viktigt ämne i samhället. I utbyte 

mot organisationers existens förväntar sig samhället att företag tar ansvar i sina handlingar. Vi 

har i studien fokuserat på organisationers olika handlingar inom CSR och hur dessa påverkar 

personalens identifiering. Av resultatet framkommer det att det föreligger ett samband mellan 

organisationers arbete med CSR och personalens identifiering med en organisation. 

Åskådliggörandet av sambandet visar väsentligheten ur personalens perspektiv och ger en 

indikation på att anställda anser att organisationers arbete med CSR är viktigt i samhället. 

Sambandet som studien framhåller visar på att organisationer bör engagera sig i CSR för att 

öka personalens identifiering. Om organisationer agerar i enlighet med personalens vilja, bör 

organisationers engagemang i CSR att öka. Följden blir således att arbetet med CSR beaktas i 

större utsträckning, vilket är väsentligt för hållbar utveckling.  

Studiens resultat bör även vara intressant för organisationer i allmänhet eftersom en indikation 

ges på hur organisationer kan arbeta för att tillfredsställa sin personal. Som studien belyser 

påverkas anställda i en positiv riktning av arbete med CSR. Sambandet som åskådliggörs ger 

således en möjlighet för organisationer att både främja samhället och sin verksamhet genom 

CSR.  
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Bilaga 1: Enkäten 

Bakgrund 
1. Kön 
 
Man 
Kvinna 
2. Ålder 

 
 
 

3. År på din nuvarande arbetsplats 
 
 
 

Var god ta ställning till hur dessa påstående angående CSR överensstämmer med 
dina åsikter rörande företag och organisationer i allmänhet: 
Förklaring av skala, 1 = Instämmer inte alls, 7 = Instämmer helt 
 
4. Jag känner väl till innebörden av organisationers arbete med CSR 

1 2 3 4 5 6 7 
       

5. Jag anser att det är mycket viktigt att företag i sitt arbete bidrar till att göra 
samhället bättre 

1 2 3 4 5 6 7 
 

6. Jag anser att det är mycket viktigt att företag engagerar sig i välgörenhet 
1 2 3 4 5 6 7 

 
7. Jag anser att det är mycket viktigt att företag agerar i enlighet med det 
sociala ansvarstagande de kommunicerar 

1 2 3 4 5 6 7 
 
8. Jag anser att det är mycket viktigt att företag arbetar aktivt med miljöfrågor 

1 2 3 4 5 6 7 
 
9. Jag anser att det är mycket viktigt att företag inte endast fokuserar på 
maximal vinst 

1 2 3 4 5 6 7 
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Var god ta ställning till dessa påstående angående överensstämmelsen i värderingar 
mellan dig och företaget där du är anställd: 
Förklaring av skala, 1 = Instämmer inte alls, 7 = Instämmer helt 
 
 
10. Jag känner stark samhörighet med organisationen jag arbetar i 

1 2 3 4 5 6 7 
 
11. Jag identifierar mig mycket med organisationen jag arbetar i 

1 2 3 4 5 6 7 
 
12. Organisationens värderingar överensstämmer väl med mina värderingar 

1 2 3 4 5 6 7 
 
13. Det är mycket viktigt för mig att organisationen jag arbetar i beaktar mina 
värderingar som anställd 

1 2 3 4 5 6 7 
 
14. När jag pratar om organisationen jag arbetar i säger jag ”vi” istället för ”de” 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Var god ta ställning till dessa påstående angående hur du upplever andras åsikter 
om organisationen du arbetar i: 
Förklaring av skala, 1 = Instämmer inte alls, 7 = Instämmer helt 
 
15. När någon kritiserar organisationen jag arbetar i tar jag det som en 
personlig förolämpning 

1 2 3 4 5 6 7 
 
16. När någon talar gott om organisationen jag arbetar i tar jag det som en 
komplimang 

1 2 3 4 5 6 7 
 
17. Jag är väldigt intresserad av vad andra tycker om organisationen jag 
arbetar i 

1 2 3 4 5 6 7 
 
18. Det är väldigt viktigt för mig att organisationen jag arbetar i har ett gott 
rykte 

1 2 3 4 5 6 7 
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Var god ta ställning till dessa påstående avseende organisationen du arbetar i: 
Förklaring av skala, 1= Instämmer inte alls, 7 = Instämmer helt 
 
19. Organisationen bidrar aktivt med att främja samhällets utveckling 

1 2 3 4 5 6 7 Vet ej 
 
20. Organisationen tar socialt ansvar i en utsträckning som är utöver 
målsättningen på maximal vinst 

1 2 3 4 5 6 7 Vet ej 
  
21. Organisationen engagerar sig mycket i välgörenhet 

1 2 3 4 5 6 7 Vet ej 
 
22. Organisationen arbetar aktivt med miljöfrågor 

1 2 3 4 5 6 7 Vet ej 
 
23. Organisationen agerar i enlighet med det sociala ansvarstagande som de 
kommunicerar 

1 2 3 4 5 6 7 Vet ej 
 
24. Ledningen i organisationen uppmuntrar sina anställda att engagera sig i det 
sociala ansvarstagandet 

1 2 3 4 5 6 7 Vet ej 
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Bilaga 2: Utskick till respondenterna 

Hej!  
 
Vi är två studenter från Kristianstad Högskola som skriver vår C-uppsats och önskar er 
medverkan i vår studie. Vi genomför en undersökning angående företags arbete med CSR och 
hur detta inverkar på er identifiering med företaget ni jobbar på. 
 
CSR står för Corporate social responsibility och inbegriper företags arbete med socialt ansvar, 
miljöfrågor och etikfrågor. Kort sagt handlar företags arbete med CSR om att främja 
samhällets utveckling i olika avseenden. Därmed är det ett aktuellt ämne inom 
företagsvärlden. 
 
Här är en länk till undersökningen: 
[Länk] 
 
Denna länk är unikt knuten till den här undersökningen och er e-postadress. Vidarebefordra 
inte detta meddelande. 
 
Vi vore mycket tacksamma om ni ställde upp och besvarade enkäten som består av 24 frågor 
och endast tar någon minut att genomföra. Självklart kommer era svar behandlas 
konfidentiellt, och ni får ta del av resultatet om så önskas. 
 
Er medverkan är högt uppskattat. 
Tack för att du deltar! 
 
Mvh 
 
Filip Johansson och Fredrik Hansson 
 
Obs! 
Sista datum för deltagande i enkäten är måndagen den 19 maj. 
 
Om du inte vill ha fler e-postmeddelanden från oss klickar du på länken nedan så tas du 
automatiskt bort från vår e-postlista. 
[Länk] 
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Bilaga 3: Frekvenstabell 

 Påstående, Frekvenstabell 1 2 3 4 5 6 7  * 
4 Jag känner väl till innebörden av organisationers 

arbete med CSR 
12 9 11 14 10 9 6  

5 Jag anser att det är mycket viktigt att företag i sitt 
arbete bidrar till att göra samhället bättre 

0 3 2 5 10 27 24  

6 Jag anser att det är mycket viktigt att företag 
engagerar sig i välgörenhet (Filantropi) 

1 3 9 20 15 13 10  

7 Jag anser att det är mycket viktigt att företag agerar i 
enlighet med de sociala ansvarstagande de 
kommunicerar (Etik) 

0 2 1 4 11 24 29  

8 Jag anser att det är mycket viktigt att företag arbetar 
aktivt med miljöfrågor (Etik) 

2 1 1 5 9 27 26  

9 Jag anser att det är mycket viktigt att företag inte 
endast fokuserar på maximal vinst (Ekonomi) 

1 1 2 7 18 15 27  

10 Jag känner stark samhörighet med organisationen jag 
arbetar i 

1 8 6 9 10 18 19  

11 Jag identifierar mig mycket med organisationen jag 
arbetar i 

3 10 5 14 10 14 15  

12 Organisationens värderingar överensstämmer väl 
med mina värderingar 

1 8 5 13 8 22 14  

13 Det är mycket viktigt för mig att organisationen jag 
arbetar i beaktar mina värderingar som anställd 

0 2 1 5 15 24 24  

14 När jag pratar om organisationen jag arbetar i säger 
jag ”vi” istället för ”de” 

2 4 1 5 7 19 33  

15 När någon kritiserar organisationen jag arbetar i tar 
jag det som en personlig förolämpning 

11 9 11 15 10 12 3  

16 När någon talat gott om organisationen jag arbetar i 
tar jag det som en komplimang  

3 4 4 7 20 22 11  

17 Jag är väldigt intresserad av vad andra tycker om 
organisationen jag arbetar i 

3 5 10 11 13 17 10  

18 Det är väldigt viktigt för mig att organisationen jag 
arbetar i har ett gott rykte 

1 0 1 10 9 23 27  

19 Organisationen bidrar aktivt med att främja 
samhällets utveckling 

2 3 6 5 18 14 17 6 

20 Organisationen tar socialt ansvar i en utsträckning 
som är utöver målsättningen på maximal vinst 
(Ekonomi) 

4 6 12 10 11 8 12 8 

21 Organisationen engagerar sig i välgörenhet 
(Filantropi) 

6 10 16 11 10 7 0 11 

22 Organisationen arbetar aktivt med miljöfrågor (Etik) 3 9 10 9 12 11 10 6 

23 Organisationen agerar i enlighet med det sociala 
ansvarstagande som de kommunicerar (Etik) 

1 4 5 9 15 14 14 8 

24 Ledningen i organisationen uppmuntrar sina 
anställda att engagerar sig i det sociala 
ansvarstagandet 

4 9 6 17 11 11 6 6 
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Bilaga 4: Korrelation Self-evaluation 

Korrelationsanalys Self-evaluation 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 .Self-evauation Pearson 
Correlation 
Sig (2-tail) 

1       

2. Organisationen 
bidrar aktivt med 
att främja 
samhällets 
utveckling 

Pearson 
Correlation 
Sig (2-tail)  

,569** 
 
,000 

1      

3. Organisationen 
tar socialt ansvar 
i en utsträckning 
som är utöver 
målsättningen på 
maximal vinst 
(Ekonomi) 

Pearson 
Correlation 
Sig (2-tail) 

,557** 
 
,000 

,435** 
 
,000 

1     

4. Organisationen 
engagerar sig 
mycket i 
välgörenhet 
(Filantropi) 

Pearson 
Correlation 
Sig (2-tail) 

,341** 
 
,004 

,302* 
 
,011 

,332** 
 
,005 

1    

5. Organisationen 
arbetar aktivt med 
miljöfrågor 
(Etik) 

Pearson 
Correlation 
Sig (2-tail) 

,365** 
 
,002 

,520** 
 
,000 

,130 
 
,282 

,300* 
 
0,12 

1   

6. Organisationen 
agerar i enlighet 
med det sociala 
ansvarstagande 
de kommunicerar 
(Etik) 

Pearson 
Correlation 
Sig (2-tail) 

,644** 
 
,000 

,614** 
 
,000 

,385** 
 
,001 

,401** 
 
,001 

,444** 
 
,000 

1  

7. Ledningen i 
organisationen 
uppmuntrar sina 
anställda att 
engagera sig i det 
sociala 
ansvarstagandet 

Pearson 
Correlation 
Sig (2-tail) 

,531** 
 
,000 

,482** 
 
,000 

,464** 
 
,000 

,565** 
 
,000 

,327** 
 
,006 

,591** 
 
,000 

1 

** Correlation is significant at level 0,01  
* Correlation is significant at level 0,05 
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Bilaga 5: Korrelation Perceived external prestige 
 

Korrelationsanalys Perceived external prestige 

  1 2 3 4 5 6 7 

1. .Perceived 
external prestige 

Pearson 
Correlation 
Sig (2-tail) 

1       

2. Organisationen 
bidrar aktivt med 
att främja 
samhällets 
utveckling 

Pearson 
Correlation 
Sig (2-tail)  

,364** 
 
,002 

1      

3. Organisationen 
tar socialt ansvar 
i en utsträckning 
som är utöver 
målsättningen på 
maximal vinst 
(Ekonomi) 

Pearson 
Correlation 
Sig (2-tail) 

,539** 
 
,000 

,435** 
 
,000 

1     

4. Organisationen 
engagerar sig 
mycket i 
välgörenhet 
(Filantropi) 

Pearson 
Correlation 
Sig (2-tail) 

,318** 
 
,008 

,302* 
 
,011 

,332** 
 
,005 

1    

5. Organisationen 
arbetar aktivt med 
miljöfrågor 
(Etik) 

Pearson 
Correlation 
Sig (2-tail) 

,235 
 
,054 

,520** 
 
,000 

,130 
 
,282 

,300* 
 
0,12 

1   

6. Organisationen 
agerar i enlighet 
med det sociala 
ansvarstagande 
de kommunicerar 
(Etik) 

Pearson 
Correlation 
Sig (2-tail) 

,405** 
 
,001 

,614** 
 
,000 

,385** 
 
,001 

,401** 
 
,001 

,444** 
 
,000 

1  

7. Ledningen i 
organisationen 
uppmuntrar sina 
anställda att 
engagera sig i det 
sociala 
ansvarstagandet 

Pearson 
Correlation 
Sig (2-tail) 

,362** 
 
,002 

,482** 
 
,000 

,464** 
 
,000 

,565** 
 
,000 

,327** 
 
,006 

,591** 
 
,000 

1 

** Correlation is significant at level 0,01  
* Correlation is significant at level 0,05 
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Bilaga 6: Partiell korrelation Self-evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiell Korrelation Self-evaluation 

Varibler Self-

evaluation 

CSR PersonalenCSR 

 Self-

evaluation 

Correlation 

Sig (2-tail) 
1   

 CSR Correlation 

Sig (2-tail) 

,700 

,000 
1  

 Personalen

CSR 

Correlation 

Sig (2-tail) 

,308 

,009 

,393 

,001 
1 

Personalen-CSR Self-

evaluation 

Correlation 

Sig (2-tail) 
1 

,661 

,000 
 

 CSR Correlation 

Sig (2-tail) 

,661 

,000 
1  
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Bilaga 7: Partiell korrelation Perceived external prestige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiell Korrelation Self-evaluation 

Varibler Self-

evaluation 

CSR PersonalenCSR 

 Perceived 
external 
prestige 

Correlation 

Sig (2-tail) 1   

 CSR Correlation 

Sig (2-tail) 

,515 

,000 
1  

 Personalen

CSR 

Correlation 

Sig (2-tail) 

,232 

,055 

,393 

,001 
1 

Personalen-CSR Self-

evaluation 

Correlation 

Sig (2-tail) 
1 

,474 

,000 
 

 CSR Correlation 

Sig (2-tail) 

,474 

,000 
1  
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Bilaga 8: Regressionsanalys Self-evaluation 

Multipel regression för Self-evaluation 

Påstående Beta-värde Signifikans VIF 

6 0,177 0,113 1,672 

7 -0,053 0,626 1,640 

8 0,043 0,687 1,560 

9 -0,135 0,171 1,313 

19 0,077 0,557 2,330 

20 0,313 0,004 1,506 

21 -0,083 0,442 1,612 

22 0,125 0,295 1,952 

23 0,383 0,004 2,265 

24 0,095 0,445 2,144 

Modellens totala signifikans: 0,000 
R2: 0,583 
Adjusted R2: 0,511 
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Bilaga 9: Regressionsanalys Perceived external prestige 

Multipel regression för Perceived external prestige 

Påstående Beta-värde Signifikans VIF 

6 0,177 0,199 1,685 

7 -0,07 0,596 1,576 

8 0,142 0,273 1,506 

9 -0,065 0,582 1,249 

19 -0,116 0,476 2,385 

20 0,459 0,001 1,509 

21 -0,049 0,715 1,628 

22 0,114 0,443 1,974 

23 0,203 0,203 2,260 

24 -0,024 0,877 2,215 

Modellens totala signifikans: 0,01 
R2: 0,383 
Adjusted R2: 0,273 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


