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   kännedom 

Under en lång tid har företags ansvarstagande diskuterats och frågan har allt mer fått en 

högre prioritering, vilket lett till att mer eller mindre alla större företag arbetar med någon 

form av ansvarstagande. En del företag använder sig utav begreppet Corporate Social 

Responsibility (CSR) men det finns andra benämningar som används såsom miljö- och 

ansvarsarbete. Allt fler företag arbetar med ansvarstagande rörande miljö och sociala 

problem men trots detta uppkommer brister kring arbetssätten. Det är inte helt 

oproblematiskt att få in ett ansvarsfokus i verksamheten, något som också försvåras då 

företag ibland helt omedvetet förmedlar ett arbetssätt utåt medan det finns ett annat sätt 

inom organisationen.  

Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka hur individerna inom företaget förhåller sig till 

den rådande miljö- och ansvarspolicyn i sitt dagliga arbete. Då vi ser det som att företaget 

redan har försökt att implementera CSR i verksamheten så har vi valt att se på hur de 

anställdas kännedom, delaktighet och engagemang kan förklara deras förhållningsätt till 

företagets miljö- och ansvarspolicy.  

Vi har genom en kvalitativ undersökningsmetod valt att undersöka hur företaget säger sig 

arbeta med CSR och sedan titta på hur de anställda uppfattat och förhåller sig till detta. 

Genom att använda oss av ett konfidensavtal fick vi tillgång till företagets interna dokument 

och sedermera tillgång till anställda vid två olika avdelningar att intervjua. Utifrån den 

insamlade empirin har vi granskat och analyserat hur det rådande förhållningssättet ser ut 

inifrån företaget, något som har genererat en trovärdig bild över arbetssättet. 

Slutsatsen vi dragit efter att analyserat empirin är att de anställda förhåller sig på ett sätt 

som inte alls är förenligt med den rådande policyn samt de uppdragna styrdokumenten. Vi 

kom också fram till att förhållningssättet kan förklaras genom att sätta samman de 

anställdas delaktighet, kännedom och engagemang till en påverkande faktor. 
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Abstract 

Title:                                                                     CSR, never heard about it!                                                                 

                                                                               A study about the employees approach to CSR.  

 

Author:   Jonathan Eklund 880320 

   Henrik Sandholm 860110 

   Mikael Simonsen 900103 

Supervisor:   Love Börjesson 

Examinator:   Cecilia Lindh 

Subject/course:  Bachelor thesis in business administration FÖA300 

Key words:   CSR, implementation, involvement, engagement, 

   knowledge 

Corporate responsibility have been discussed over a long  period of time and the issue has 

increasingly been given a higher priority. More or less all major companies are involved in 

working with some form of accountability. Some companies use the concept of Corporate 

Social Responsibility (CSR) but there are other terms used such as environmental- and 

responsibility work. Even though more companies are working with responsibilities relating 

to environmental and social problems new revelations of flaws in the working methods 

arises. It is not entirely unproblematic to implement a responsibility focus into the business, 

something that is even more difficult when companies sometimes unconsciously conveys a 

way of working externally and have another working method internally. 

Our purpose of this study was to examine how individuals within the company relates to the 

prevailing environmental and liability policy in their daily work. As we see it, the company 

has already  tried to implement CSR in the business and we have chosen to look at how the 

employees' knowledge, involvement and engagement may explain their approach to the 

company's environmental and liability policy.  

We have chosen to use a qualitative research method to investigate how the company 

claims to be working with CSR. Through the use of a confidence agreement we got access to 

the company's internal documents and subsequently access to employees at two different 

departments to interview. Based on the gathered empirical data, we examined and analyzed 

how the current approach looks like from inside the company, which has generated a 

credible picture of the approach.  

The conclusion we reached after analyzing the empirical data is that the employee behaves 

in a manner that is not consistent with the current policy and the policy documents. We also 

found that the approach can be explained by putting together employee participation, 

knowledge and commitment to one combined influencing factor. 
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Inledning 

I detta avsnitt ger vi läsaren en inblick i vad som kommer att studeras och undersökas i 

denna uppsats. Här redogör vi även för studiens syfte och problemformulering samt studiens 

fokus och avgränsning. Slutligen presenteras läsaren för vad begreppet CSR innebär samt en 

beskrivning av det valda företaget och dess två avdelningar som studeras i denna uppsats.  

Debatten om företags ansvar är inte ny, den har gått i vågor under en lång tid. Den har dock 

under senare år fått ett än starkare fäste och mer eller mindre alla större företag arbetar 

med någon form av ansvarstagande. De gör det under olika former och med olika stor 

frenesi. Vissa företag använder sig utav moderna termer så som Corporate Social 

Responsibility (härefter benämnt CSR) för att beskriva sitt arbetssätt medan andra 

exempelvis väljer att benämna det som sitt miljö- och ansvarsarbete. Oavsett vilken 

benämning de olika företagen ger sitt arbete så är de inte sena med att skylta med det utåt. 

Om inte genom klassisk marknadsföring så väl genom deras egna hemsidor där de beskriver 

på vilket sätt och inom vilka områden som just deras företag är ett föredöme.  

Företag idag kan knappt ens själva välja om de vill jobba med socialt ansvar och miljöfrågor, 

det krävs snarare av dem. Pressen kommer såväl inifrån den egna organisationen som 

utifrån, då i form av olika intressenters krav. Det positiva med arbetet kring dessa frågor är 

att det ger företag legitimitet, vilket gör dem mer attraktiva hos intressenter såsom kunder 

och leverantörer. På samma sätt kommer företaget tappa i legitimitet, och bli mindre 

attraktiva, om det kommer fram att företaget inte håller vad det lovat. Det är inte bara 

arbetet med dessa frågor som har ökat, det har också granskningen utav företagen gjort. 

Ofta sker den via intresseorganisationer som utför arbetet och sedan publicerar sin kritik på 

hemsidor, något som i slutändan når de traditionella medierna.  

Att företag allt mer utger sig för att arbeta med frågor som rör miljö och sociala problem 

samtidigt som det fortsätter att komma fram nya skandaler är en paradox som vi finner 

mycket intressant. De är intressant att se hur företag, ibland omedvetet, förmedlar ett 

arbetssätt utåt medan det finns ett annat sätt inom organisationen.  

Problembakgrund 
När ett företag väljer att implementera ett nytt arbetssätt, en ny organisationsstruktur eller, 

som i den här uppsatsen, ett nytt förhållningssätt till miljö och sociala problem finns det 

svårigheter. En av dessa, den vi finner extra intressant och fokuserar uppsatsen på, är 

personalens inställning. Ett implementeringsförsök, som är tänkt att leda till ett förändrat 

arbetssätt, är mer eller mindre dömt att misslyckas om inte personalen är villiga att ta till sig 

förändringen. Om så sker kan det resultera i att företagets policy inte överensstämmer med 

det som sker i praktiken. Det är således intressant att undersöka på vilket sätt personal 

förhåller sig till dessa frågor i praktiken och hur olika faktorer kan komma att påverka detta 

förhållningssätt. 
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Syfte 
Att undersöka hur individer inom ett företag förhåller sig till den rådande CRS policyn i sitt 

dagliga arbete. 

Frågeställning 
På vilket sätt kan engagemang, kännedom och delaktighet förklara de anställdas 

förhållningssätt till företagets CSR policy? 

Studiens fokus 
Då vi på företagets hemsida fann att de externt förmedlar en CSR policy så fick vi 

indikationer på att företaget hade implementerat CSR i verksamheten. Efter att sedan 

granskat en stor mängd interna dokument på företagets intranät fann vi att företaget även 

har en intern miljö- och ansvarspolicy samt ett flertal olika styrdokument kopplade till 

denna. Vi har således valt att utgå ifrån att implementeringen av CSR redan skett i företaget. 

Detta innebär således att vi inte berör frågor som behandlar varför en implementering av 

CSR bör genomföras. Däremot behandlar vi frågor som rör hur väl företaget har lyckats, 

alternativt misslyckats, med implementeringen. Studiens fokus riktas därmed mot rådande 

arbete med CSR inom företaget och hur de anställda väljer att förhålla sig till detta. 

Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss till den delen av företaget som är beläget i Västerås, dock nämns 

ibland kortfattat sådan information som rör hela koncernen. Detta gäller framförallt under 

presentationen av företagets CSR policy. Vi har även valt att avgränsa oss till att undersöka 

två specifika avdelningar på företaget, vilka är fältavdelningen samt 

projektledningsavdelningen. Vi beskriver företagets CSR policy i stort men fokuserar 

sedermera mer på de bitar som berör de utvalda avdelningarna.  

Corporate Social Responsibility 
Ett utav de begrepp som behandlar företags värderingar och ansvar, och som fått stor 

genomslagskraft i företagsvärlden, är CSR. Begreppet är mycket väletablerat men har starka 

kopplingar till andra liknande begrepp som innefattar samma typ av frågor rörande 

företagens samhällsansvar, bland dessa kan exempelvis corporate citizenship, affärsetik och 

sustainability nämnas (Grafström, Göthberg, & Windell, 2008). Grafström et al (2008, s. 38) 

hävdar att det inte finns någon generell definition utav vad begreppet CSR innebär eller 

omfattar och att det finns varierande tolkningar av vad CSR innebär i praktiken. Den 

definition av CSR som dock ofta nämns är den som EU-kommissionen har tagit fram: 

A concept whereby companies integrate social and environmental concerns in 

their business operations and in their interaction with their stakeholders on a 

voluntary basis. (European Commission) 

Även om det inte finns någon allmänt vedertagen definition så kan det ändock slås fast att 

CSR handlar om ett frivilligt ansvar som sträcker sig utöver det som lagen föreskriver och 
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som framför allt syftar till att företagen ska ta ett ansvar för hur deras verksamhet påvekar 

det omgivande samhället och miljön (Grafström et al 2008, s. 39). Löhman och Steinholtz 

(2004, s. 15) nämner att den ökade internationaliseringen och de växande avregleringarna 

inneburit att politiker tappat sitt inflytande och att den direkta påverkan på företagen 

därifrån således minskat. Detta tillsammans med att företagens värderingar har gått från 

materiella till immateriella värden betyder att det inte längre räcker för företagen att ha de 

bästa produkterna. Värderingar och ansvar har istället blivit en stor del utav 

konkurrensmedlet (Löhman & Steinholtz, 2004, s. 15). Idag är det upp till företagen själva att 

göra tolkningar av vad detta sociala ansvarstagande kan innebära och omfatta (Grafström, et 

al 2008, s. 38). Detta formas utifrån varje företags förutsättningar samt utifrån de krav som 

deras intressenter ställer på dem. Företagens sociala ansvarstagande kan således ses som en 

konstruktion av såväl företagens egen praktik som omgivningens förväntningar (Grafström, 

et al 2008, s. 63). 

Inom området CSR har det växt fram en stor mängd med olika regler, dessa regler är dock 

frivilliga för företagen att följa och ta hänsyn till (Grafström et al 2008, s. 92). Bland alla 

dessa regler går det att generellt identifiera fyra olika kategorier, vilka är generella regler för 

företagsbeteende, branschspecifika uppförandekoder, regler för formatet för social 

redovisning och regler för granskningen av de sociala redovisningarna (Grafström et al 2008, 

s. 94). De frivilliga reglerna saknar rättsliga påföljder och upprätthålls istället framför allt 

genom deras jämförbarhet. När företag och organisationer jämför sina aktiviteter 

sinsemellan får vissa frivilliga regler fotfäste och blir över tid normgivande, vilket resulterar i 

att de kan bli svåra att välja bort. De organisationer som väljer att inte bry sig om dessa 

frivilliga regler får oftast försämrad legitimitet i jämförelse med företag som följer dem. 

Legitimitet kan därför ses som en utav de centrala förklaringarna till varför många företag 

väljer, alternativt känner sig tvingade till, att följa de frivilliga reglerna inom området CSR 

(Grafström et al 2008, s. 103).  

CSR arbetet i ett företag kan organiseras på en mängd olika sätt och detsamma gäller även 

för hur ansvaret placeras ut. Detta beror på att frågorna spänner över en mängd olika 

områden och således inte har någon självklar organisatorisk hemvist (Grafström et al 2008, s. 

48). Det finns dock primärt två övergripande förhållningssätt till CSR, som välgörenhet och 

som inbäddat i kärnverksamheten. Det första förhållningssättet representeras av företag 

som likställer CSR med det som vanligtvis har benämnts som sponsring eller välgörenhet. Det 

andra förhållningssättet representeras utav företag som tar socialt ansvar genom att utgå 

ifrån dess kärnverksamhet. Dessa två förhållningssätt utesluter nödvändigtvis inte varandra 

utan det kan likväl finnas inslag utav dem båda inom ett företag (Grafström et al 2008, s. 

122).  
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Företagspresentation* 
Företaget är multinationellt och finns i ca 100 länder runt om i hela världen. Antalet 

anställda inom organisationen uppgår till omkring 100 000 stycken. Företaget bedriver sin 

verksamhet inom industri och riktar främst in sig mot tung sådan. Företaget kan sägas vara 

världsledande inom de områden där de är aktiva. Huvudkontoret finns i ett stort 

mellaneuropeiskt land och har ett av sina delkontor i Västerås, Sverige.  

Projektledning 

Projektavdelningen består av ca 6-10 anställda som alla jobbar med att leda projekt, de olika 

projektledarna ansvarar dock för olika stora projekt. Deras arbetsuppgifter är dock ungefär 

de samma och den största skillnaden handlar om hur länge projekten fortgår och hur pass 

mycket resurser de behöver använda under projektets gång. Den första processen som 

projektledarna behöver gå igenom vid uppstarten av ett projekt är överlämnandet, något 

som sker genom att säljarna lämnar över allt underlag för det kommande arbetet. Därefter 

ska projektledaren sammanställa dessa, ta fram resurser i form av personal och ha ett så 

kallat uppstartsmöte. Projektledaren är den, under projektets gång, som håller kontakten 

med kunden för att se till så att allt går som planerat och om det blir problem kunna tala 

med kunden om dessa bitar. Den viktigaste aspekten i projektledningen är framförallt att 

hålla tidsplanen men det är även viktigt att hålla kvalitén uppe samtidigt som kostnaderna 

hålls nere.  

Fältservice 

Avdelningen för fältservice består av 10-15 anställda. Det är denna avdelnings anställda som 

utför arbetet fysiskt när något ska inspekteras, monteras, demonteras och dylikt. Det finns 

flera olika kompetensområden på avdelningen för fältservice. Vissa jobbar mer med 

inspektioner som exempelvis kan beröra elmätningar eller rent visuella inspektioner. Andra 

arbetar mer med montage där det kan handla om att montera eller demontera en del, eller 

en hel, maskin. Trots detta så är processen för deras arbete ganska lika. I arbetsprocessen 

för ett nytt arbete är de med på det så kallade uppstartsmötet som projektledaren håller i 

för att bli informerad om vad som ska göras, när det ska göras och liknande viktiga detaljer. 

Efter mötet ska de utföra jobbet där de själva måste planera och förbereda hur arbetet 

sedermera ska fortgå. Slutligen ska en rapport skrivas över utfört arbete, vilken senare 

lämnas över till projektledaren. 

 
 

                                                             
*
 All information i detta avsnitt är hämtad från konfidentiellt material som företagets hemsida och interna 

dokument.  
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Disposition 
I detta avsnitt så presenteras uppsatsens olika delar tillsammans med en kort beskrivning av 

deras innehåll.  

Inledning 

I detta avsnitt ger vi läsaren en inblick i det som studeras och undersöks i denna uppsats. Här 

redogör vi även för studiens syfte och problemformulering samt studiens fokus och 

avgränsning. Slutligen presenteras läsaren för vad begreppet CSR innebär samt en 

beskrivning av det valda företaget och dess två avdelningar som studeras i denna uppsats.  

Metod 

I detta avsnitt redogör vi för hur vi har gått tillväga i denna uppsats. Vi redogör för vald 

undersökningsmetod, hur respondenter har valts ut samt hur data har samlats in och 

bearbetats. 

 

Teori 

I detta avsnitt presenteras de olika teoretiska bidrag som i uppsatsens analyserande del 

används som underlag för att ge svar på uppsatsen syfte och frågeställningar. I slutet 

presenteras även en teoretisk diskussion där vi diskuterar valet samt tillämpningen av de 

valda teorierna. 

  

Empiri 

I detta avsnitt redogör vi för den empiri som behandlar hur företaget kommunicerar sitt CSR 

arbete utåt samt hur företaget internt förmedlar och arbetar med dessa frågor. Vi redogör 

även för det material som vi erhållit via intervjuer med anställda inom företaget. 

Analys 

I detta avsnitt analyseras den empiri som vi erhållit från de två olika avdelningarna med 

utgångspunkt från den teori som vi tidigare redogjort för.  

Slutsats 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi dragit utifrån den utförda studien. 

Förhoppningen är att dessa slutsatser tillsammans svarar på frågeställningen samt ger en 

förståelse för hur uppsatsens syfte uppfylls. 

Diskussion 

Vi för i detta avsnitt en diskussion baserad på de iakttagelser vi gjort samt de slutsatser vi 

dragit i vår studie. Det är tänkt att denna diskussion ska ge en inblick för läsaren på vilket 

sätt en djupare mening kan ges denna studie.  
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Metod 

I detta avsnitt redogör vi för hur vi har gått tillväga i denna uppsats. Vi redogör för vald 

undersökningsmetod, hur respondenter har valts ut samt hur data har samlats in och 

bearbetats.  

Undersökningsmetod 
Vi valde att förhålla oss till en kvalitativ metod för att besvara vår frågeställning samt uppnå 

syftet med denna uppsats. Det kännetecknande för en sådan forskningsmetod är en närhet 

till själva forskningsobjektet. Det vill säga att forskaren försöker sätta sig in i den situation 

som undersöks för att på så sätt kunna se världen ur ett annat perspektiv. 

Forskningsobjektet ska således studeras inifrån med utgångspunkten att forskaren ska 

uppnå en djupare och mer fullständig uppfattning av den företeelse som studeras (Holme & 

Solvang, 1996, s. 92). Eftersom de problem vi ville belysa är av komplex karaktär samt svåra 

att förstå utan en förståelse för de interna förhållandena så valde vi att undersöka företaget 

inifrån, dels genom att granska dess interna CSR dokument men också genom att intervjua 

företagets anställda. Till skillnad från en kvalitativ metod så är målet med en kvantitativ 

studie att kunna sammanställa informationen till siffror och mängder för att sedan kunna 

analysera resultatet statistiskt. Dessa metoder har båda sina styrkor men måste väljas och 

anpassas efter studieobjektet (Holme & Solvang, 1996, s. 76).  I vårt fall så var frågorna och 

problemen, som nämnts, väldigt komplexa och skulle således varit svåra att besvara med 

statistiskt material. 

Konfidensavtal  
I överenskommelse med företaget beslutade vi oss för att behandla informationen om dem 

och deras anställda helt konfidentiellt. Detta innebär att varken företagets namn eller 

namnen på de anställda som intervjuats nämns i denna uppsats. De enda som har tillgång till 

denna information är vi själva samt vår handledare Love Börjesson.  Att all information 

behandlades konfidentiellt var främst för att företaget och dess anställda inte skulle känna 

oro för att bli uthängda. Förhoppningsvis ledde även konfidensavtalet till att respondenterna 

vågade vara ärliga under intervjuerna, något som vi tror är av stor vikt för att få en så verklig 

uppfattning som möjligt av situationen i företaget. 

Urval av respondenter 
Vår förhoppning var att intervjua sex olika personer, tre stycken från respektive avdelning. Vi 

fick, via företaget, tillgång till samtliga anställdas mailadresser på de berörda avdelningarna 

och skickade därefter ut förfrågningar samt en kortare beskrivning av syftet med intervjun. I 

meddelandet förtydligade vi även att allt som sägs under intervjun kommer behandlas 

konfidentiellt samt att intervjun, med respondentens godkännande, kommer att spelas in. 

Samtliga av de förfrågade var villiga att ställa upp på en intervju och datum, tid samt plats 

bokades in med vardera utav dem. Respondenterna som valdes ut representerades således 
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utav sex stycken anställda inom företaget med variation gällande ålder, kön samt 

anställningstid på företaget. 

Datainsamling 
Data som inhämtats består av både primär- och sekundärdata. Syftet med sekundärdata var 

att ge oss en ökad förståelse för den företeelse som studerades, något som således 

underlättade insamlandet av primärdata.  

Sekundärdata 

En granskning av företagets interna dokument genomfördes för att få en större inblick i, 

samt en större förståelse för, hur företaget har valt att arbeta med CSR samt vilka 

förutsättningar det föranleder för de anställda. De interna dokumenten är hämtade från 

företagets databas och behandlar den internt övergripande policyn för miljö och socialt 

ansvar, styrdokument samt interna utbildningar. För att få tillgång till detta material 

kontaktade vi den ansvariga för CSR på företaget, vilken därefter gav oss tillåtelse att söka i 

företagets databas och ta del av sådant vi fann användbart.  

Primärdata 

Vi utförde kvalitativa intervjuer med sex stycken utav de anställda på företaget, av dessa 

arbetade tre stycken inom fältservice och tre stycken inom projektledning. Styrkan i den 

kvalitativa intervjuformen ligger i att undersökningssituationen liknar ett vanligt samtal. Med 

detta menas att forskaren utövar den minsta möjliga styrningen vad gäller 

undersökningspersonerna och låter sedan dem forma samtalets utveckling. Forskarens 

uppgift är istället att ge de tematiska ramarna för samtalet (Holme & Solvang, 1996, s.99) Vi 

fick tillåtelse utav fyra respondenter att spela in intervjun medan två stycken, en från 

vardera avdelning, avböjde. Detta resulterade i att intervjuerna med de två sistnämnda 

respondenterna dokumenterades för hand. Anledningen till att vi ville spela in intervjuerna 

var för att undvika att viss information går förlorad samt för att få en så nyanserad bild som 

möjligt av samtalen. Den uppsättning av respondenter som hade tackat ja till att bli 

intervjuade ansåg vi uppfylla de krav som vi hade gällande en variation med avseende på 

ålder, kön och anställningstid på företaget. Vi beslutade således, trots att två utav 

respondenter inte ville bli inspelade, att behålla även dem. Det viktiga, enligt oss, var att 

respondenterna skulle känna sig avslappnade för att således kunna vara så ärliga som möjligt 

och vi gick därför med på de två sistnämnda respondenternas krav om att inte bli inspelade. 

Tiden för intervjuerna varierade mellan 40 och 60 min och samtliga utav oss var närvarande 

vid varje intervju. 

Intervjuerna som genomförts har utgått från en semi-strukturerad form. Forskaren har då en 

intervjuguide över förhållandevis specifika teman som ska beröras men intervjupersonen har 

stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman & Bell, 2003, s. 363). Vidare gäller 

även att samma frågor ställs till samtliga respondenter samt att respondenterna leds vidare 

med hjälp av följdfrågor för att på så sätt säkerställa att likvärdiga saker täcks in, vilket är 

aktuellt om någon utav de relevanta underrubrikerna inte spontant har tagits upp (Gillham, 
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2008, s. 103). Vi utformade två intervjuguider, en för respektive avdelning, bestående av sex 

huvudfrågor med tillhörande följdfrågor. (Se bilaga 1 och 2).   

Databearbetning 
Allt material från de inspelade intervjuerna transkriberades, vilket innebär att vi lyssnade på 

inspelningarna och samtidigt dokumenterade dem skriftligen på datorn. De två intervjuerna 

som dokumenterades för hand har sammanställts genom att vi sammanfogat våra 

anteckningar från intervjun i ett och samma dokument. Allt material som vi sedan inte fann 

relevant för att kunna besvara vår frågeställning och syfte reducerades bort. Datareduktion 

innebär att på ett systematiskt sätt välja, och därigenom även välja bort, information inför 

den fortsatta analysen samt att förenkla och abstrahera rådata (Lantz, 2007, s. 107). För att 

sedan göra intervjumaterialet ännu mera överskådligt till empiriavsnittet sorterade vi allt 

under gemensamma kategorier, vilket innebär att likheter och skillnader i respondenternas 

uttalanden ordandes under enskilda ämnesområden. Syftet med att kategorisera data under 

kategorirubriker är att verkligen lyfta fram egenskaperna hos de uttalanden som räknas dit. 

En risk med detta är dock att använda sig utav allt för snäva kategorier, något som kan leda 

till att kategorierna kan bli alldeles för många till antalet och således inte bidrar till någon 

överskådlig helhet. Kategorierna bör därför vara relativt breda (Gillham, 2008, s. 186). Vi 

utgick ifrån sex olika kategorier i vilka vi sorterade materialet från intervjuerna. Sådant 

material som vi inte ansåg kunde hjälpa till att besvara frågeställningen, och således inte 

hade någon relevans utifrån kategoriseringarna, reducerades bort. 

Kvalitet 
De svar vi fick ifrån intervjuerna var avgörande för att kunna besvara frågeställningen samt 

uppfylla syftet med denna uppsats. Vi såg dock att det fanns vissa risker med detta, vilka vi 

redogjort för nedan.  

I intervjuerna fanns det alltid en risk för att respondenten svarat på ett sätt som de trodde 

att vi förväntade oss utav dem. Detta gällde framförallt om respondenten blivit informerad 

om att intervjun kommer att äga rum samt att temat för den är CSR. Risken fanns då att 

personen förberett sig genom att läsa på företagets CSR policy för att på så sätt kunna 

framstå som insatt i ämnet under intervjun med oss. Vi var medvetna om denna risk men då 

det var så pass kort tid emellan informationen om intervjuerna och de faktiska intervjuerna 

så tror vi inte att de anställda har haft tiden att sätta sig in i frågorna.  

Det fanns även en risk att respondenterna kände att de inte vågade vara ärliga med sina 

svar, framförallt i frågor som rör hur väl de följde företagets CSR policy. Vår förhoppning var 

att konfidensavtalet ska ha motverkat detta och bidragit till att respondenterna vågat vara 

mer ärliga i intervjuerna. Eftersom det endast är vi samt vår handledare som kommer att 

veta vem som har sagt vad i intervjuerna så anser vi att detta borde ha lett till mer öppna 

och spontana intervjuer, vilket vi anser skapat en hög trovärdighet i den information som vi 

erhållit.  
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Teori  

I detta avsnitt presenteras de olika teoretiska bidrag som i uppsatsens analyserande del 

används som underlag för att ge svar på uppsatsen syfte och frågeställningar. I slutet 

presenteras även en teoretisk diskussion där vi diskuterar valet samt tillämpningen av 

teorierna. 

Implementering 
Enligt Löhman & Steinholtz (2004, s. 143) är ett företags definition utav sin roll, i relation till 

omvärlden, en icke-handling om den inte omsätts i praktiken. Att leva som man lär är 

således av avgörande betydelse (Löhman & Steinholtz, 2004, s. 143). Christensen & 

Askegaard (i Lauring & Thomsen, 2009, s.39) anser att många företag uttrycker ideal som 

inte alltid är antagna i praktiken. Vidare påpekar Dahlsrud (i Lauring & Thomsen, 2009, s. 45) 

att företagens stora utmaning inte är att definiera själva CSR konceptet utan istället är att 

förstå hur CSR ska implementeras i organisationen. Om det råder inkonsekvens mellan de 

uttalade värderingarna och det praktiska arbetet riskerar företaget att utsättas för negativ 

publicitet om detta uppdagas i media (Lauring & Thomsen, 2009, s. 38). Det innebär således 

att företag bör sträva efter att implementera CSR i hela företaget, det vill säga även i de 

dagliga rutinerna, så att inte policyn enbart blir ett tomt ideal (Lauring & Thomsen, 2009, s. 

38). För att en implementering ska kunna genomföras på ett sätt som i slutändan är positivt 

för företaget måste ett flertal olika aspekter tas i beaktning. Det finns en stor mängd 

teoretiska bidrag till vilka aspekter som är viktiga och på vilket sätt de bör sättas i fokus. 

Exempel på detta hittas i Lauring & Thomsen, (2009), Rocha, Searcy, & Karapetrovic, (2007), 

Maignan, Ferrell, & Ferrell, (2005) samt Maon, Lindgreen, & Swaen, (2009). 

Enligt Dawson (i Maon, Lindgreen, & Swaen, 2009, s. 72) kan implementeringen av CSR 

betraktas som en förändringsprocess i vilken företaget antar ett nytt sätt att arbeta och 

organisera sig på. Syftet är att anpassa företaget efter de föränderliga krav som 

intressenterna ställer på dem (Maon et al, 2009, s. 72). Dessa krav är företagen i stort sett 

tvingade att leva upp till för att på så sätt säkerställa ett fortsatt stöd från deras intressenter 

samt erhålla ett önskvärt rykte bland kunder, anställda, aktieägare och regeringar (Maignan, 

Ferrell, & Ferrell, 2005, s. 974). Rocha et al (2007, s. 88) påpekar att det viktigaste företaget 

måste göra är att utveckla och definiera vad ett socialt ansvartagande egentligen innebär i 

den kontext som deras företag befinner sig i. På ett liknande sätt beskriver Maignan et al 

(2005, s. 965) att det krävs att CSR programmet som ska implementeras anpassas till de 

värderingar, normer och mål som företaget har. Enligt Anderson och Barth (i Lauring & 

Thomsen, 2009, s. 39) finns det dock en viss problematik i att individer, trots att de befinner 

sig inom samma företag, inte uppfattar och accepterar de grundläggande värderingarna på 

samma sätt. Det är ledningen i företaget som tar de stora besluten om CSR direktiven och 

dess strategi, dock så hamnar utförandet och implementeringen av besluten på 

mellancheferna och de anställda under dem (Johnson & Scholes i Maon et al 2009, s. 81). 
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Lauring och Thompsen (2009, s. 46) påpekar att det är av stor vikt att ledningen ser CSR som 

en deltagande process och därigenom involverar alla i företaget vid utformningen av 

företagets CSR policy. Rocha et al (2007, s. 91) resonerar på ett liknande sätt och förklarar 

att en lyckad implementering kräver integrering på både vertikala och horisontella nivåer. 

Företagskultur och sociala entreprenörer 
Det är inte svårt för företag att sätta upp ett CSR arbete som utåt förmedlar på vilket sätt de 

tar ett socialt ansvar. Svårigheten ligger däremot i att leva upp till målbilden inom företaget, 

något som både kräver tid och resurser. För att arbetssättet ska få fäste krävs det dessutom 

att all personal tar ett eget moraliskt ansvar till företagets aktiviteter. Det personliga 

moralansvaret sträcker sig till aktiviteter som påverkar såväl det inre organisatoriska 

processerna som de yttre och är essentiella för att företagets CSR arbete ska verka i hela 

organisationen (Hemingway, 2005, ss. 233-244). Cheney, Thoger, Zorn och Ganesh (i Lauring 

& Thomsen, 2009, s. 39) anser att företagets identitet endast bestäms utav ett fåtal 

beslutsmakare. Detta kan enligt Lauring och Thomsen (2009, s. 39) leda till att anställda inte 

känner sig delaktiga i beslutsprocesser och kan således komma att sakna en relation till den 

nya identiteten och dess värderingar. För att denna process istället ska bli effektiv påpekar 

Hemingway (2005, ss. 233-244) att arbetet inte endast bör tilldelas enskilda chefer utan att 

samtliga anställda istället skall inbjudas att delta. 

Inom företaget får moraliska förkämpar stor betydelse då de driver på det befintliga, eller 

obefintliga, CSR arbetet. Dessa kan finnas på alla olika nivåer i företaget och kan agera 

pådrivare på olika sätt. Gemensamt för dessa är dock att de drivs av personliga värderingar 

som är likställda med ett stort samhällsansvar. Dessa individer har en kollektivistisk, istället 

för en individualistisk, inställning till såväl företagets interna aktiviteter som till hur dessa 

påverkar omvärlden (Hemingway, 2005, ss. 235-237). Hemingway (2005, ss. 235-237) 

förklarar vidare att denna individtyp besitter samma driv som entreprenören gör och väljer 

således att benämna dem som företagets sociala entreprenörer (Corporate Social 

Entrepreneurs eller CSE)  

Hemingway (2005, ss. 237-239) beskriver att kulturen inom en organisation kan vara 

antingen stödjande eller icke-stödjande när det kommer till arbete med CSR frågor, vilket 

inverkar på huruvida CSE individer kan påverka arbetssättet. Med kulturaspekten på ena 

axeln och individers kollektivistiska alternativt individualistiska synsätt på den andra kan fyra 

olika typer av anställda urskiljas, se figur 1. De aktiva och de frustrerade anställda är CSE ´s 

medan de konformistiska och de apatiska inte är det. Aktiva CSE´s kan ha en formell 

ledarposition i CSR frågor men kan lika gärna vara en anställd som frivilligt tar på sig 

åtaganden med fokus på dessa frågor. Det är kulturen på företaget och de personliga 

värderingarna som avgör hur individen agerar, inte var i hierarkin denne befinner sig. Den 

frustrerade CSE´n sitter inne med motivationen att agera utifrån sin moral men kulturen i 

företaget tillåter inte att denne arbetar med dessa frågor. Konformisten är individualistisk 

och arbetar endast med CSR frågor om det gagnar de egna intressena. Den apatiska har 
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inget intresse för CSR och vill att företaget skall ha fokus på sin grundverksamhet istället. Det 

kan till och med vara så att den apatiske aktivt motarbetar CSR direktiv även om de är 

sanktionerade av en chef eller liknande (Hemingway, 2005, ss. 237-239).  

 

Figur 1, egen bearbetning. 

Implementeringsbarriärer 
Garavan, Heraty, Andrew och Dalton (2010, s. 588) påstår att det kan uppstå barriärer på 

individnivå under implementeringen utav CSR inom organisationen. Dessa barriärer är 

psykologiska samt beteendemässiga och fokuserar på kognitionen hos de enskilda 

beslutsfattarna. Vidare beskriver Garavan et al. (2010, s. 589) att en effektiv implementering 

av CSR således är beroende av hur de anställda reagerar på, samt uppfattar, det nya 

arbetssättet. Forskning inom detta område belyser ett antal faktorer på individnivå som 

eventuellt kan utgöra hinder för företagens arbete med CSR (Daft, Murphy och Willmott i 

Garavan et al 2010, s. 589). Utifrån detta identifierar Garavan et al. (2010, s. 589) sex olika 

barriärer, vilka vi redogör för nedan.  

Kunskap och medvetenhet om CSR  

Garavan et al (2010, s. 589) förklarar att även om individer är medvetna om företagets CSR 

policy så behöver det nödvändigtvis inte innebära att de också förstår själva policyn i sig eller 

betydelsen av de frågor som den behandlar. Det finns ofta stora missförstånd hos de 

anställda gällande organisationens CSR policys samt en saknad av kunskap om miljöfrågor i 

stort. Detta, beskriver Coyle (i Garavan et al 2010, s. 589), är något som ofta leder till att de 

inte ser meningen med CSR och därigenom tappar motivationen till att arbeta med det. 
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Enligt Collier och Esteban (i Garavan et al 2010, s. 589) leder ofta en förståelse för CSR och 

miljöfrågor till det motsatta, det vill säga till ett högre engagemang hos de anställda. Löhman 

och Steinholtz (2004, ss. 143-145) uttrycker till och med att själva vetskapen och förståelsen 

hos de anställda för företagets CSR arbete är en förutsättning för att det ska kunna 

genomsyra hela organisationen. 

Passform av, och motivation till, CSR  

Garavan et al. (2010, s. 589) påpekar att de anställda måste kunna se någon slags korrelation 

mellan CSR aktiviteter och företagets värderingar samt strategier för att kunna förstå varför 

företaget har engagerat sig i CSR. Enligt Bhattacharya och Sen (i Garavan et al 2010, s. 589) 

är denna förståelse avgörande för hur väl motiverade samt engagerade de anställda är till att 

stödja företagets CSR aktiviteter. Vidare beskriver Collier och Esteban (i Garavan et al 2010, 

s. 592) att företagets sätt att hantera deras CSR aktiviteter således är av avgörande 

betydelse för hur motivationen hos de anställda utvecklas. 

Attityder till CSR 

Enligt Garavan et al (2010, s. 592) finns det alltid en risk i att de anställda helt enkelt 

bedömer företagets CSR aktiviteter som ineffektiva eller som ett slöseri på resurser och 

således inte accepterar dem. Peterson (i Garavan et al 2010, s. 592) skriver vidare att de 

anställdas syn och perspektiv på företagets CSR arbete är starkt kopplat till deras egen syn 

på, samt engagemang till, socialt ansvarstagande. På de arbetsplatser där de anställda har en 

positiv attityd gentemot CSR i stort är sannolikheten stor att det också förekommer 

ansvarstagande handlingar (Garavan et al. 2010, s. 592). 

Uppfattningen av organisatoriskt stöd 

Enligt Eisenberger, Hungtington, Hutchison och Sowa (i Garavan et al. 2010, s. 592) syftar 

organisatoriskt stöd till i vilken utsträckning organisationen värdesätter de anställdas 

bidrag samt bryr sig om deras välbefinnande. Garavan et al (2010, s. 592) förklarar att en hög 

grad av organisatoriskt stöd ofta leder till att sannolikheten för egna initiativ hos de anställda 

ökar, i vilket CSR initiativ kan inkluderas. Den närmaste chefens inställning till CSR kan därför 

spela en avgörande roll för hur de anställda förhåller sig till CSR och i vilken utsträckning de 

är benägna att ta egna initiativ. I många fall kan chefer ge kostnadseffektiva resultat en 

överordnad roll, vilket ofta leder till att CSR frågor får en låg prioritet (Garavan et al. 2010, s. 

592).  

Personliga sociala insatser 

Ellis (i Garavan et al 2010, s. 592) definierar personliga sociala insatser som individuella 

handlingar som stöds utav företaget för att främja socialt ansvarstagande. Detta synsätt 

fokuserar främst på CSR aktiviteter som har en hög nivå av arbetstagarinflytande, det vill 

säga där de anställda har möjligheten att direkt engagera sig i personliga sociala insatser 

riktade mot samhället. Ett stöd för personliga sociala insatser ger således de anställda 

möjligheten att göra ett bidrag till samhället (Garavan et al 2010, s. 592). Rasmus och Steger 
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(i Garavan et al 2010, ss. 592-593) beskriver vidare att när de anställda är medvetna om 

företagets CSR policys och upplever att företaget stödjer dem i att ta egna initiativ så blir de 

oftast mer engagerade till att personligen främja ändamålen, vilket i sin tur leder till att de 

anställda kan identifiera sig med företagets värderingar än mer.  

Egocentrism och positiva illusioner 

Thompson och Loewnstein (i Garavan et al. 2010, s. 593) påpekar att enskilda individer ofta 

tänker utefter egennytta när det kommer till hur de uppfattar vad som är rättvist eller ett 

bra beslut. Enligt Garavan et al (2010, s. 593) kan detta skapa problem på en kollektiv nivå 

eftersom många av besluten kan strida mot företagets CSR mål. Garavan et al (2010, s. 593) 

förklarar att detta beror på att det uppstår en inkonsekvens mellan olika avdelningar i hur 

man uppfattar vad som är ett bra eller rättvist beslut. Frågor inom CSR är också extra 

känsliga för dessa problem eftersom de är oerhört öppna för olika tolkningar (Garavan et al. 

2010, s. 593).  

Kramer (i Garavan et al. 2010, s. 593) beskriver att enskilda individer också har en tendens 

att förhålla sig till positiva illusioner. De ser framförallt på sig själva, sin framtid samt miljön 

på ett sätt som framställer dessa att vara i ett bättre skick än vad de faktiskt är i. Dessa 

föreställningar får därefter ofta övertaget och projekteras framför verkligheten. Vidare 

påpekar Wade-Benzoni, Li, Thompson och Bazerman (i Garavan et al. 2010, s. 593) att 

individer, i samband med CSR, även har en tendens att hävda att de inte skadar miljön 

snarare än att hävda att de hjälper miljön. Enskilda individer utgår ofta ifrån ståndpunkten 

att deras handlingar är miljövänliga och som ett resultat känner de att de inte är tvungna att 

göra något mer för att hjälpa miljön, något Wade-Benzoni et al (i Garavan et al, 2010, s. 593). 

anser kan förklara en del av den tröghet som ibland finns kring CSR policys inom 

organisationer.  

Teoretisk diskussion 
De teorier som vi har redogjort för ovan är de som vi har funnit mest intressanta för att 

belysa hur individer på företaget väljer att förhålla sig till den av företaget uppsatta CSR 

policyn. Eftersom vi väljer att undersöka detta med utgångspunkt i att en implementering av 

CSR redan skett kommer teorierna att användas för att förklara rådande arbetssätt. Syftet är 

således att med hjälp av dessa teorier förklara hur kännedomen, engagemanget och 

delaktigheten hos de anställda kan påverka deras förhållningssätt gentemot företagets CSR 

policy.  

Vi ser det som att de anställdas kännedom, engagemang och delaktighet rörande företagets 

CSR kan förklaras utifrån teorierna var för sig, dock så anser vi att dessa teorier kan kopplas 

till varandra och därmed ge en ännu djupare förklaring. Vi menar att beroende på hur 

företaget valt att implementera CSR samt hur företagskulturen ser ut kan förutsättningarna 

för de anställdas förhållningssätt förändras, vilket kan leda till att de anställda antingen 

stödjer eller motarbetar arbetet med CSR. Hur de väljer att förhålla sig till företagets arbete 
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med CSR menar vi kan förklaras utifrån att undersöka vilka barriärer det finns på individnivå. 

Dessa barriärer är i sin tur beroende av hur företaget valt att implementera CSR samt hur 

den rådande företagskulturen ser ut och således menar vi att alla dessa påverkar varandra 

och tillsammans kan ge en djupare förklaring.  
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Empiri 

I detta avsnitt redogör vi för den empiri som behandlar hur företaget kommunicerar sitt CSR 

arbete utåt samt hur företaget internt förmedlar och arbetar med dessa frågor. Vi redogör 

även för det material som vi erhållit via intervjuer med anställda inom företaget. 

Företagets externa kommunicering av CSR** 
På koncernens hemsida presenteras den CSR policy som de olika delarna av koncernen skall 

förhålla sig till. Det är också genom hemsidan som intressenter och allmänheten i övrigt 

enklast tar del utav det ansvarsarbete som företaget företar sig. Ledningen för koncernen är, 

enligt koncernhemsidan, mån om att aktivt arbeta med frågor som rör ansvar, säkerhet och 

miljö. De har således valt att delta i ett antal olika globala, och regionala, program som 

främjar exempelvis skydd av miljön och jämlikhet på arbetsmarknaden.  

Koncernen sätter stort värde i sina anställda och arbetar med kärnvärderingar för att stärka 

samarbete, tillit och beslutsprocesser medarbetare emellan. Genom sin CSR policy förmedlar 

koncernen att de arbetar med att skydda och gynna sin egna personal. Samtidigt försöker de 

påverka alla led i leverantörskedjan att höja sina standarder rörande arbetsvillkor, miljö, 

hälsa och säkerhet. På så sätt vill koncernen vara med och förbättra samhällen och 

levnadsvillkor världen över.  

Koncernen har satt upp övergripande dokument som rör miljö, hälsa och säkerhet. I CSR 

policyn beskrivs det att dokumenten skall hjälpa till att förebygga skador och sjukdomar på 

arbetsplatsen, minimera negativ miljöpåverkan, skydda personer och tillgångar samt 

säkerställa att produkterna är säkra och ansvarstagande. Varje enhet inom koncernen kan 

själva välja hur deras interna program ska se ut och hur utbildningarna inom det ska ske. Det 

är dock av vikt att programmen följer de uppsatta mål som koncerndokumenten beskriver. 

Ansvaret för att de ska ske ligger hos de olika cheferna inom den delen av koncernen. Det är 

också upp till dessa att få arbetet förmedlat, förstått och implementerat hos de anställda.  

Den uppsatta CSR policyn fokuserar vid ett flertal tillfällen på de anställdas säkerhet och 

arbetsmiljö. Koncernen vill öka säkerheten på platsen där de anställda befinner sig och sätter 

således upp höga krav på ansvar hos platscheferna. En nollvision av allvarliga olyckor finns 

med i CSR policyn och koncernen vill sätta ett större fokus på hur de anställda bör agera vid 

extremt farliga situationer. 

Koncernen uttrycker i sin CSR policy att de genom sin kärnverksamhet bidrar till ett mer 

hållbart samhälle. Att koncernen utvecklas och genererar ekonomisk vinning är enligt CSR 

policyn då en win-win situation eftersom samhället i stort tjänar på denna utveckling. 

Innovation inom såväl koncernen som inom hela leverantörskedjan kan således anses vara 

                                                             
**

 Informationen som framkommer under avsnittet "Företagets externa kommunicering av CSR" är hämtad från 
konfidentiellt material som företagets hemsida och interna dokument. 
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mer än endast en tillväxtstrategi, den kan också agera som koncernens bidrag till en mer 

hållbar värld. För att främja innovativitet inom koncernen och innovationer som kan bidra till 

en ökad effektivitet belönas dessa bidrag av koncernen.  

I koncernens CSR policy beskrivs också viljan att minska den påverkan som de har på miljön. 

Koncernen strävar efter att minska sina utsläpp av växthusgaser, minska sin 

vattenförbrukning och samtidigt öka sin återvinning av all typ av restprodukter. Koncernen 

uppdaterar även ständigt arbetssätt på olika enheter för att anpassa sig till olika typer av 

standarder som rör miljö, säkerhet och kvalitetssäkringar. I Sverige finns det dessutom mer 

konkreta bestämmelser kring anställdas transport inom tjänsten där en viss procentsats 

måste vara tågresor och att hälften av bilarna som hyrs måste vara så kallade EcoCars.  

CSR inom företaget*** 
Företaget använder inte begreppet CSR internt när de förmedlar sitt arbete och sina mål. De 

använder istället en egen version av begreppet. I de interna dokumenten sätts det upp mål 

som speglar de utåt sett satta genom det egna begreppet. Dessa mål utmynnar sedan i ett 

antal olika styrdokument som personalen ska förhålla sig till och följa. Dessa styrdokument i 

sig hänvisar väldigt lite till de interna målen utan är mer som mallar för hur arbetsprocessen 

ska fortgå. I framtagandet av dessa styrdokument så har istället de interna målen tagits i 

beaktning. Ett annat sätt för företaget att uppnå de interna målen är att utbilda de anställda 

inom vissa områden för att skapa en kompetens och en medvetenhet om vad som ska göras 

och varför. Flertalet utav dessa utbildningar är obligatoriska och de som tidigare bara var 

obligatoriska för vissa har bantats ner för att även de som inte lika ofta kommer i kontakt 

med det som utbildningarna berör ska lära sig. Som exempel finns det en utbildning som är 

en vecka lång med tillhörande slutprov som är obligatorisk för alla medarbetare på 

fältavdelningen, denna utbildning har gjorts i en kortare obligatorisk version på en heldag för 

de på projektavdelningen. Det förekommer även kommunikation ut till de anställda, via det 

interna intranätet och även via mail, vad företaget förmedlar utåt och vilka visioner och mål 

de har. Det förekommer även seminarier där företaget berättar om sitt CSR arbete och vad 

som förmedlas utåt sett.  

Fältservice 
Här redogör vi för den information som vi erhållit i de intervjuer som genomförts med tre av 

de anställda inom fältservice. Materialet är uppdelat i kategorierna kännedom kring CSR, 

interna utbildningar, attityder till miljö och socialt ansvartagande, miljö och socialt 

ansvartagande i praktiken, delaktighet samt hierarkiska problem. 

Kännedom kring CSR 

Företaget beskriver sitt arbete på två olika sätt, ett som förmedlas externt under begreppet 

CSR och ett som förmedlas internt under ett helt annat namn. Ingen av respondenterna från 

                                                             
***

 Informationen som framkommer under avsnittet "CSR inom företaget" är hämtad från konfidentiellt 
material som företagets hemsida och interna dokument. 
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fältservice vet vad CSR står för eller att företaget använder sig utav det begreppet på sin 

hemsida. Överlag anser respondenterna att företaget inte informerar de anställda om vad 

som kommuniceras utåt i form av mål och policys rörande miljö, säkerhet och 

samhällsansvar. De har däremot en god inblick i hur företaget vill arbeta med denna typ av 

frågor internt. Genom att arbeta utifrån detta interna arbetssätt antar respondenterna att 

de uppnår det som företaget marknadsför till externa intressenter (A, 2011) (B, 2011) (C, 

2011). 

 

Respondent B (2011) tror att just externa intressenter och deras krav är anledning till att 

företaget nu allt mer agerar i frågor som rör miljö- och socialt ansvar. Vidare beskriver både 

respondent A (2011) och B (2011) att denna fokusering kan innebära en konkurrensfördel 

som företaget kan dra nytta av när nya kontrakt ska upphandlas. Att både kunna erbjuda 

kvalitet på produkterna samt ett miljö- och socialt ansvarstänk skapar mervärde för 

kunderna (B, 2011). Genom att samhället i stort blivit mer miljömedvetet påverkas också 

företag och respondent B (2011) tror att de är kraven utifrån som lett till att företaget 

exempelvis valt att miljöcertifiera sig på olika sätt.  

Interna utbildningar 

De tre respondenterna har alla genomgått den obligatoriska kurs som hålls under en veckas 

tid samt klarat det efterföljande provet. Respondent C (2011) anser att kursen inte gav 

någonting då den var allt för grundläggande. Vidare beskriver respondent C (2011) att kursen 

överlag hade ett dåligt upplägg där slutprovet endast bestod utav läsförståelse. Respondent 

B (2011) å andra sidan tror att denna form av utbildning leder till ett ökat säkerhetstänkande 

och att det var givande att alla skulle genomgå den. Då jobbet innebär risker och svårigheter 

som kräver erfarenhet anser respondent B (2011) att en kurs som den denne genomgått kan 

innebära att nya medarbetare blir mer observanta på arbetsplatsen. Respondent B (2011) 

påpekar att erfarenhet och sunt förnuft ändå kan ta en långt när arbete med denna typ av 

frågor sker. Att de anställda utbildas i frågor som rör miljö, säkerhet och samhällsansvar är 

inget som kunderna till företaget kräver  (B, 2011). Ofta kräver dessa kunder istället att de 

som ska utföra arbetet går igenom deras egna, lite enklare, kurser i framförallt säkerhet (C, 

2011).  

Attityder till miljö och socialt ansvarstagande 

Företaget engagerar sig i frågor som rör miljö- och socialt ansvar allt mer, något som 

respondent A anser är en positiv utveckling (A, 2011). Dock påpekar respondenten vikten av 

att det inte får gå ut över verksamheten och dess anställda. Respondent A (2011) beskriver 

att de resurser som åsidosätts måste beaktas utifrån vad de gör för nytta, det vill säga om 

företaget genom resurserna håller vad de lovat, samt om företaget har råd att avsätta dem, 

annars får arbetet enligt respondenten fel fokus.  

Det aktiva arbetet som nu förs av företaget kring miljö och sociala frågor ser säkerligen, 

enligt respondent C (2011), väldigt bra ut utifrån. Det arbete som sker är dock väldigt inriktat 

på att utforma olika typer av mer eller mindre styrande dokument och respondent C (2011) 
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anser att det också borde satsas resurser på kompetensutveckling. Genom att kompetensen 

ökar hos såväl fältservice som projektledning kan säkerhets- och miljörisker minimeras, 

något som är ett uttalat mål för företaget (C, 2011).  

Sättet att arbeta ute på fältet, framförallt kring säkerhet, har enligt respondent B (2011) inte 

ändrats så mycket under den senaste tioårsperioden. Den största skillnaden ligger i att allt 

numer skall protokollföras och att det finns mer specificerade dokument kring de olika 

tillvägagångssätten (B, 2011). Dessa specificerade styrdokument har respondent C (2011) 

endast kommit i kontakt med någon enstaka gång och de styr inte heller arbetssättet för 

respondenten. Om de är så viktiga så borde projektledaren påpeka att styrdokumenten skall 

följas men det görs aldrig, vilket leder till att ingen bryr sig om dem (C, 2011).  Respondent B 

(2011) anser att styrdokumenten är bra men anger samtidigt att det finns så många att det 

inte går att följa dem och väljer snarare sunt förnuft framför styrdokument. På ett liknande 

sätt resonerar respondent A (2011) och deklarerar att de är alldeles för tungjobbade för 

mindre projekt. Alla tre respondenter förklarar att det inte finns tid till att följa alla 

styrdokument och att de således använder sig utav sin erfarenhet för att klara olika uppgifter 

(A, 2011), (B, 2011), (C, 2011). 

Respondenterna beskriver att grundidén och fokuseringen i stort är väldigt positiv men 

respondent B (2011) anser att storleken på koncernen leder till svårigheter med att nå de 

anställda. Även om samme respondent beskriver att styrdokumenten under åren blivit 

bättre så finns det saker som helt missas. Som ett exempel påpekar respondenten att 

styrdokumenten helt saknar instruktioner rörande hydraulverktyg, ett användningsmoment 

som är väldigt farligt där det till och med förekommit dödsfall. På samma sätt påpekar 

respondent C (2011) att styrdokumenten känns överdrivna i många fall. De fokuserar ofta på 

de delar av jobbet som inte alls är särskilt farligt och utelämnar samtidigt andra viktiga 

aspekter  (C, 2011). Respondent A (2011) beskriver hur den egna attityden gentemot arbetet 

med miljö och sociala aspekter förändrats med tiden. Från början kändes frågorna och 

arbetssättet jobbiga men med tiden har de växt sig fast och respondent A  (A, 2011) tänker 

knappt på dessa frågor längre.  

Miljö och socialt ansvarstagande i praktiken 

Det finns ett större fokus i företaget på frågor som rör miljö, säkerhet och socialt ansvar men 

trots det anser respondent B  (2011) att det inte är helt inbäddat i kulturen. Denna typ av 

frågor är inte det första som tas upp och anställda har svårt att definiera på vilket sätt de 

påverkas. Respondent B (2011) pekar exempelvis på att det i dennes arbetssysslor 

förekommer att miljöaspekter måste tas i beaktning men att det inte handlar om 

riskbedömningar, något förklarande exempel ger respondenten dock ej. Respondent A 

(2011) och C (2011) har en annan syn då de inte anser att deras arbete innefattar faktorer 

som kan påverka miljön. Respondent C (2011) beskriver att miljöproblem helt ligger i 

skymundan i hans arbete och respondent A (2011) pekar på att då förbrukningsvaror inte 

används så finns det heller ingen miljörisk. Respondent B (2011) berättar att det funnits 

diskussion kring företagets miljöpåverkan, exempelvis rörande transporter för såväl 
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anställda som produkter, men att de i slutändan beror på beslutsfattare. Tyvärr, enligt 

respondenten, är dessa oftast väldigt fokuserade på att hålla kostnader nere samt att klara 

deadlines, vilket leder till att miljöaspekter skjuts åt sidan. 

Innan arbetet startar ute på fältet skall en riskanalys göras som tar upp vilka farliga moment 

som finns och vad det går att göra för att minimera riskerna kring dessa moment (B, 2011). 

Respondent B (2011) förklarar att såväl nyss nämnda riskanalys samt den riskbedömning 

som görs ute på arbetsplatsen ska dokumenteras. Enligt respondent B (2011) skall det vid 

varje större arbete finnas en ansvarig som har hand om de frågor som rör just miljö, 

säkerhet och övriga sociala ansvarsfrågor. Det är dessa arbetsplatsansvariga som skall se till 

att dokumentationen kring riskerna sker på ett korrekt sätt (B, 2011). Respondent C (2011) 

beskriver en annan bild där riskanalyser sällan utförs och om de utförs sker de endast från 

kontoret. Väl ute på fältet inspekterar endast respondent C (2011) om det finns några 

uppenbara riskelement och om inga direkta faror upptäcks sätts arbetet igång. 

Respondenten är mån om sin egen säkerhet och litar på sitt omdöme i frågan vilket leder till 

att ingenting av bedömningarna dokumenteras (C, 2011).  

Respondent A (2011) förklarar att arbetet med frågor rörande miljö, socialansvar och 

säkerhet i praktiken innebär att sätta sig in i kundens säkerhets- och miljöföreskrifter. Detta 

sker muntligt och den riskbedömning som sker i och med arbetet på plats hos kunden görs 

på rutin, inte utifrån några styrdokument (A, 2011). Även respondent C (2011) har en 

liknande mening och beskriver det som att ingen använder sig utav de olika styrdokumenten 

för att veta hur de ska utföra sitt arbete ute på fältet. Både respondent A (2011) och C (2011) 

beskriver att styrdokumenten säkerligen består av en mängd användbar information men att 

det finns alldeles för många dokument och att det inte finns tid till att gå igenom allt. 

Det arbete som fältservice utför är många gånger väldigt farligt och respondent A (2011) 

nämner exempelvis högspänning, höga höjder, halkrisk och tunga lyft som riskmoment. Även 

respondent C (2011) pekar på det farliga arbete som fältservice utför och beskriver att 

huruvida de är väl förberedda eller ej inför jobbet till stor del beror på projektledaren. Om 

inte projektledaren har kunskap om vad som skall göras på plats så kan anställda med fel 

kompetens skickas ut (C, 2011). Vid snabba utryckningar påpekar respondent C (2011) att 

arbetet kan vara än mer rörigt och respondenten tror inte att kunderna skulle fortsätta 

använda sig utav företaget om de visste hur arbetet utfördes. 

Respondent C (2011) känner inte att företaget försöker trycka på kring säkerhetsfrågor utan 

de vill främst se resultat. De ser till att fältarbetarna har sin utbildning men de ser inte till att 

det följs i praktiken. Respondenten berättar att det ofta finns farliga situationer där 

arbetarna sinsemellan skojar om att sättet de löser situationen på inte alls stämmer 

överrens med säkerhetsföreskrifterna. Respondenten förklarar dessutom att säkerheten ofta 

styrs av respektive individs sunda förnuft och deklarerar att de då kan ske slarv som leder till 

olyckor. För ett par veckor sedan råkade respondent C ge sig själv en elstöt på 5000 volt, om 

skyddshandskarna inte varit på vet respondenten inte hur det hade gått (C, 2011). 
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Delaktighet 

Respondent C (2011) anser att det går att uttrycka sina åsikter rörande utformningen utav 

de tänkta styrande dokumenten men att dessa åsikter inte mynnar ut i någonting. Dessutom 

hävdar respondenten att då styrdokumenten inte är tvingande så kommer ingen använda 

dem, oavsett om det funnits delaktighet i utformandet. Respondent B (2011) upplever att 

det går att vara med och påverka vid utformandet av styrdokumenten men ger inga klara 

besked kring huruvida denne själv varit med vid utformandet. Respondenten anser dock att 

just delaktighet vid utformandet lett till att styrdokumenten nu är mycket bättre än tidigare. 

Denna åsikt delas utav respondent A (2011) men till skillnad från respondent B så har 

respondent A deltagit vid seminarier som haft som mål att förändra och förbättra 

styrdokumenten. 

Vid samtal med sin närmaste chef har respondent A fått möjlighet att sätta upp ett 

personligt mål rörande en säkerhetsförbättring, något som inneburit att denne respondent 

känner sig mer delaktig i företagets arbete med säkerhetsfrågor (A, 2011). Även respondent 

C (2011) nämner den närmaste chefen som en viktig person i delaktighetsprocessen men 

inte på ett lika positivt sätt. Respondent C (2011) förklarar istället att det är helt okej att 

komma med synpunkter men att dessa stannar hos den närmaste chefen och att när inget 

händer så sjunker motivationen till att engagera sig. Respondent B (2011) ser inte att 

företaget uppmuntrar till delaktighet utan anser att de mest ser till sina egna ekonomiska 

behov. Till viss del vädrar respondent C (2011) samma åsikt när denne beskriver att det 

saknas tid till kompetensutveckling och att det uttalas många tomma löften från företagets 

sida. Dock anser respondent C (2011) att företaget inte står i vägen om anställda vill utbilda 

sig, det krävs dock att de enskilda individerna själva letar upp intressanta utbildningar. 

Respondent B (2011) tror att engagemanget och motivationen till att arbeta med miljö, 

säkerhet och sociala frågor skulle öka om delaktigheten hos de anställda också ökade. I stora 

företag krävs det att förändringar också sker nerifrån och upp för att de anställda skall känna 

en förankring i besluten (B, 2011). Enligt samme respondent har företaget tidigare haft 

belöningssystem där uppfinningsrika lösningar på problem kunde generera ekonomisk 

vinning för upphovsmakaren. Ett liknande forum saknas idag och respondent B (2011) tycker 

att det är synd då denna typ av verksamhet leder till att anställda sporras att vara kreativa. 

Hierarkiska problem 

Respondent C (2011) beskriver att när uppstartsmötet hålls inför ett nytt projekt så är väldigt 

mycket oklart, ofta blir fältarbetaren ombedd att göra som denne brukar. Enligt samma 

respondent finns det stora kompetensbrister hos såväl säljavdelningen som hos 

projektledarna och anser att informationen vid uppstartsmötena talar sitt tydliga språk (C, 

2011). Både respondent B (2011) och C (2011) beskriver att allt för få som säljer och leder 

projekten har koll på vad företaget egentligen arbetar med, det vill säga kraftgenerering.  

Respondent C (2011) anser att allt endast handlar om att sälja så mycket som möjligt och 

hålla nere kostnader så mycket det går. Ingen är i slutändan intresserad utav säkerheten på 

fält eller om det uppstått komplikationer under arbetet som kan vara av vikt i framtiden(C, 
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2011). Det som är av betydelse enligt såväl respondent B (2011) som C (2011) är hur mycket 

plus företaget går på ett visst projekt. Att företaget använder sig utav fina ord för att 

beskriva sitt miljö- och sociala engagemang spelar ingen som helst roll för när allt kommer 

till kritan är det ekonomisk vinning som räknas enligt ledningen (B, 2011).  

Projektledning 
Här redogör vi för den information som vi erhållit i de intervjuer som genomförts med tre av 

de anställda inom projektledning. Materialet är uppdelat i kategorierna kännedom kring CSR, 

interna utbildningar, attityder till miljö och socialt ansvartagande, miljö och socialt 

ansvartagande i praktiken, delaktighet samt hierarkiska problem. 

Kännedom kring CSR 

Ingen av de tre projektledarrespondenterna har hört talas om begreppet CSR och visste inte 

heller att företaget använder sig utav det begreppet för att utåt förmedla sitt arbete med 

miljö, säkerhet och socialt ansvar. Detta till trots anser både respondent D (2011) och F 

(2011) att det går att ta del utav vad företaget förmedlar ut till externa intressenter genom 

intranätet. De påpekar dock att det inte finns tid till att sätta sig in i det fullt ut och 

engagerar sig således inte särskilt mycket i den informationen. Respondent E (2011) förklarar 

att det viktigaste är att vara insatt i hur företaget vill att arbetet ska ske internt, något som 

respondenten anser sig vara. 

Respondent F (2011) har inte märkt av att kunder sätter som krav att företaget skall 

engagera sig i miljö och sociala frågor men ser nog ändå att detta kan vara någon form av 

konkurrensfördel. Även om respondent F (2011) tror att denna typ av frågor är viktigare i 

detaljhandeln så beskriver respondenten att företag inte överlever om de inte engagerar sig 

i ansvarsfrågor. Även respondent E (2011) tror att överlevnaden för företaget kan vara 

beroende utav arbetet med miljö och sociala frågor men påpekar också att det inte räcker 

med löften, det måste gå att se resultat också. Respondent D (2011) tror att samhället i stort 

kräver ett ökat engagemang från företag i frågor som rör miljö och sociala problem. Att 

världen dessutom ser ut som den gör leder till att även kunder uppskattar att deras 

leverantörer tar sitt ansvar, respondenten tror dock inte att kunderna är villiga att betala ett 

högre pris för detta (D, 2011).  

Interna utbildningar 

Företagets projektledare behöver ej ta del av den veckolånga utbildningen men eftersom de 

kommer i kontakt med fältarbete är det obligatoriskt att de går den komprimerade 

endagsutbildningen samt klarar tillhörande prov (F, 2011). Respondent D (2011) och E (2011) 

har gått denna utbildning men respondent F (2011) har ännu inte haft tillfälle att göra det. 

Förutom denna obligatoriska, och lite större, utbildning finns det också kortare och mindre 

omfattande kurser att ta del av. En del av dessa sker genom seminarier medan andra endast 

sker via det intranät som finns inom företaget (F, 2011). Respondent D (2011) känner att den 

obligatoriska utbildningen var nyttig och att den till viss den öppnade upp för nya perspektiv. 



Mälardalens Högskola    Kandidatuppsats 
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling  Vt-11  

22 
 

Respondent D (2011) beskriver dessutom att utbildningen kommit till praktisk nytta alldeles 

nyligen när en auditering utfördes på ett utav respondentens projekt. I och med denna 

auditering tvingandes respondent D redogöra för hela projektet och en hel del handlade då 

om just miljöproblem, säkerhetsrisker och andra typer av problem som ett projekt kan 

kantas utav (D, 2011). Respondent F (2011), som alltså endast genomgått de icke-

obligatoriska kurserna, har en helt annan uppfattning kring dess användbarhet. 

Respondenten beskriver att denna typ av kurser oftast hålls vid nyanställning och att de 

glöms bort successivt då det finns viktigare detaljer att komma ihåg. Vidare anser samme 

respondent att det är genom att arbeta med projekt som lärdomar dras, inte genom 

halvdagsutbildningar och dylikt (F, 2011). 

Attityder till miljö och socialt ansvarstagande 

Respondent E (2011) beskriver att frågor som rör miljö, säkerhet och socialt ansvar fått ett 

större fokus inom företaget under de senaste åren. Tyvärr anser samme respondent att det 

finns för mycket information inom företaget kring dessa frågor, vilket leder till att 

respondenten inte hinner sätta sig in i dem.  Det är positivt, enligt respondent F (2011), att 

företaget satsar stora resurser på att förbättra sitt arbete kring ansvarsfrågor men tyvärr 

märks inte arbetet av så mycket i praktiken. Som det fungerar nu så anser respondent F 

(2011) att det måste till en förändrad satsning för att det praktiska arbetet skall förbättras. 

Om de anställda följer styrdokument som företaget dragit upp så kommer det leda till att de 

övergripande målen också uppnås (D, 2011). Respondent D (2011) anser dock att det finns 

för många olika styrdokument och att det således är omöjligt att hålla reda på, samt förhålla 

sig till, samtliga av intresse. Respondent E (2011) anser att styrdokumenten är väldigt bra 

hjälpmedel för att leda arbetet mot de mål som företaget satt upp rörande miljö, säkerhet 

och socialt ansvar. Respondenten påpekar dock att denne själv inte följer styrdokumenten 

utan arbetar utifrån inarbetade rutiner (E, 2011). Styrdokumenten är, enligt respondent E 

(2011), av mer värde för de nyanställda eller de som ännu ej hunnit tillskansa sig rätt 

erfarenhet. Respondent F (2011) påpekar att styrdokumenten många gånger kan kännas mer 

som en arbetsbelastning än som ett hjälpmedel, något som leder till att de ofta inte 

används.  

Miljö och socialt ansvartagande i praktiken 

Det är omöjligt att ta in all information som finns i alla styrdokument förklarar respondent D 

(2011). Således anser samme respondent att det krävs att inläsningen sker över tid och att 

störst vikt måste läggas på de styrdokument som rör det respondenten vid tillfället ägnar sig 

åt i sina projekt (D, 2011). Respondent F (2011) beskriver att styrdokumenten kan vara 

nyttiga att följa i början då de innehåller mängder av regler och direktiv som kan agera som 

hjälpmedel. Efter att respondent F (2011) nu fått mer rutin i sitt arbete använder denne dock 

inte styrdokumenten lika frekvent. Inte heller respondent E (2011) använder sig aktivt utav 

styrdokumenten i sitt arbete utan förlitar sig istället på att de egna erfarenheterna 

underlättar i projektets gång. Att det finns många styrdokument leder till att respondent E 
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(2011) inte kan komma ihåg alla av vikt i huvudet men om respondenten är i behov utav ett 

specifikt dokument går det att söka fram i databaserna. 

Respondent F (2011) förklarar att det finns avdelningar på företaget som hanterar 

transporter, val av kemikalier och andra områden där det kan finnas problem som rör miljön. 

Respondenten väljer därför att inte lägga sig i detta arbete och väljer exempelvis val av 

transport utifrån de av inköp godkända transportfirmorna (F, 2011). Som projektledare är 

det, enligt respondent F (2011), viktigast att lägga energi på att hålla kostnaderna nere och 

att klara deadlines vilket innebär att val av transportsätt hamnar i skymundan. Samme 

respondent beskriver att arbetet med säkerhet och miljöfrågor är relativt nytt vilket leder till 

att det ännu ej är speciellt förankrat i jobbet (F, 2011). Vidare beskriver respondent F (2011) 

sitt arbetssätt rörande denna typ av frågor som ungefär detsamma som för 15 år sedan. 

Respondent E (2011) kan inte komma på några delar i arbetsuppgifterna där denne behöver 

ta hänsyn till miljöaspekter eller där det finns risker som kan påverka miljön. Respondenten 

påpekar vidare att kostnaderna alltid har prioritet före miljöfrågor vilket enligt respondenten 

själv kan ha lett till att denne inte kan se miljöaspekter runt sitt eget arbete (E, 2011). 

Respondent D (2011) beskriver det som att projektledning alltid är en strid mellan olika mål 

och då företaget värdesätter vinster och klarade deadlines före miljövänlighet så gör även 

projektledarna det. Om inte kostnaderna alltid måste gå först skulle respondent E (2011) 

antagligen välja det mer miljövänliga alternativet om det fanns ett sådant att välja, något 

som tyvärr inte är okej för företaget. Även respondent D (2011) beskriver att om det var 

möjligt att välja mellan två alternativ, där det ena var mer miljövänligt men lite mer 

kostsamt, så vill respondenten kunna välja det mer miljövänliga. Denna typ av val har aldrig 

legat på respondentens bord, vilket gör det svårt att spekulera men respondenten tror ändå 

att kostnaderna hade fått styra (D, 2011). 

Till varje projekt skall en riskanalys skrivas som tar upp de risker som kan förekomma i 

projektet. Den skall också innefatta en bedömning över sannolikheten att riskerna inträffar 

samt en plan för hur riskerna kan minimeras (D, 2011). Respondent F (2011) påpekar att 

huruvida dessa riskbedömningar utförs, och hur noggrant de i så fall sker, beror på storleken 

på projektet. Då respondent F (2011) mest hanterar försäljning utav hårdvara, det vill säga 

ingen installation eller service, anser respondenten att risker som rör miljö och säkerhet ej 

behandlas i projekten. Den riskbedömning som denne respondent utför handlar mer om 

tekniska risker samt risker kring den finansiella biten (F, 2011). Även respondent E (2011) 

beskriver att riskbedömningen mest handlar om tekniska risker då riskerna som rör miljö och 

säkerhet kan delegeras ned till den ansvarige ute på fält. Respondent D (2011) anser att det 

är fältservice som bäst besitter kunskaperna om riskerna kring säkerhet och miljö, vilket ofta 

leder till att respondenten för över ansvaret för riskanalysen till dem. Om dessa dokument 

hinns med av fältservice är lite oklart men respondent D (2011) hävdar att de alltid finns 

tillgång till support från projektledaren. 
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Respondent D (2011) uttrycker att det inte finns några bestämda regler kring vem som 

ansvarar för de olika delarna rörande säkerhet och miljö i de olika projekten. Ofta beror det 

på var det finns tid och vem som har resurserna och kompetensen att exempelvis utföra en 

riskanalys (D, 2011). Vidare förklarar respondent D (2011) att det ofta kan vara kort om tid 

mellan överlämnandet från säljaren till projektledaren och nästa överlämnande till 

fältservice, vilket givetvis försvårar ansvarsfrågan enligt respondenten. Respondent E (2011) 

anser att kraven som finns på säkerheten ute på fält också delegeras ned till den 

fältansvarige och detta gäller även miljö. Personligen går inte respondent E (2011) aktivt in 

för att ansvara för denna typ av frågor, vilket respondenten inser kan leda till att 

ansvarsfrågan faller mellan stolarna. På samma sätt resonerar respondent D (2011) kring 

riskanalysen som skall vara klar vid överlämnandet. Eftersom projektledaren har väldigt 

många åtaganden som måste vara klara till överlämningsmötet händer det ofta att 

riskanalysen inte hinns med (D, 2011). Enligt respondent D (2011) ökar då sannolikheten för 

att riskanalysen inte hinns med överhuvudtaget, vilket givetvis är ett säkerhetsproblem. 

Respondent F (2011) beskriver att Västerås-delen utav företaget är väldigt underbemannat, 

vilket innebär att projektledarna måste arbeta snabbt och effektivt. Det finns således inte 

tid, eller för den delen resurser, för att engagera sig i allt det företaget aktivt försöker 

förmedla internt om miljö och sociala problem (F, 2011). Om företaget vill att frågor rörande 

miljö och säkerhet ska få en högre prioritet på dagordningen så måste även ledningen trycka 

på hårdare och skapa utrymme för dem (F, 2011). Respondent F (2011) anser att det borde 

ske genom att frigöra tid till detta, oavsett om det handlar om att gå utbildningar eller sätta 

sig in i företagets interna dokument. Vidare klargör respondenten att om företaget vill lägga 

ned stora resurser på denna typ av frågor så måste de också lägga ned resurser på att 

minska arbetsbördan så att de anställda hinner med dem (F, 2011).  Som det fungerar nu har 

inte Västerås kunnat nyanställa eftersom andra länders avdelningar varit tvungna att varsla, 

något som respondent F (2011) finner väldigt störande. 

För att arbetet ska kunna fungera som det är tänkt måste också säkerheten vara hög och de 

anställda måste må bra, de är således bra och viktigt enligt respondent E (2011) att företaget 

satsar pengar på detta. Tyvärr anser respondent E (2011) inte att företaget jobbar utifrån 

detta synsätt utan det är istället fullt fokus på att vara så kostnadseffektiva som möjligt. 

Enligt respondent F (2011) har projektledare krav på sig från företagets sida att fokusera på 

tre aspekter som rör projektet, ingen av dem berör miljö eller sociala problem. Istället ska 

projektledaren fokusera på att hålla tidsplanen, hålla kvalitén uppe samt att hålla kostnaden 

nere (F, 2011). Respondent E (2011) uttrycker, precis som F redan gjort, att företagets 

inriktning i första hand är rent finansiell vinning. 

Delaktighet 

Respondent F (2011) känner att det går att påpeka bristerna i arbetssätt men känner 

samtidigt att allting går väldigt trögt internt. Den kritik eller de förbättringar som påpekas 

fastnar och det händer inte mycket i slutändan (F, 2011). Respondenten har dock 

förhoppningar om att det ska kunna tas fram styrdokument, i samarbete med 
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projektledarna, som är bättre anpassade till det arbete som avdelningen i Västerås utför (F, 

2011). Genom att diskutera med sin linjechef och på så sätt påpeka förändringsmöjligheter 

tror respondent D (2011) att det finns möjligheter att påverka arbetssättet. Om inte annat så 

tror respondenten att linjecheferna lyssnar och tar till sig förslagen, huruvida en förändring 

sker är respondenten inte lika säker på (D, 2011). När det handlar om styrdokumenten tror 

respondent D (2011) att det är svårt att påverka då dessa är relativt generella och skall 

fungera för en mängd olika typer av arbeten. Respondenten anser att det således vore 

konstigt om styrdokumenten kunde förändras utifrån att projektledare i Västerås klagade på 

dess upplägg (D, 2011). Respondent E (2011) känner att det är möjligt att vara med och 

påverka de styrdokument som berör denne men respondenten har än så länge inte försökt 

vara delaktig i processen. 

Respondenterna D (2011) och F (2011) ser inte att företaget direkt uppmuntrar till 

delaktighet men det känner respondent E (2011) att det gör. Respondenten kan dock inte ge 

några konkreta exempel på hur denne märker av detta men anser att företaget gärna ser att 

anställda tar egna initiativ (E, 2011). Respondent F (2011) tror att engagemanget och 

delaktigheten i arbetet med miljö och sociala frågor skulle öka om de anställda också fick ta 

del av resultaten som arbetet ger. Utan att se vad företaget åstadkommer genom sitt 

ansvarstagande så saknar det nedlagda arbetet mening för respondent F (2011). Det 

viktigaste för att främja kreativitet som kan ge lösningar på problem ligger inte i ett 

belöningssystem enligt respondenten. Det är istället arbetsbelastningen som måste minska 

för när den är så hög som den är nu orkar inte anställda engagera sig och vara kreativa (F, 

2011).  

Hierarkiska problem 

Respondenterna är eniga om att företaget i första hand prioriterar kostnader, även om de 

försöker bli bättre på miljö och sociala prioriteringsfrågor. Detta märks tydligt när den högsta 

ledningen kräver att produktion i första hand skall läggas internt (D, 2011) (E, 2011) (F, 

2011). Respondent F (2011) beskriver att de nyligen varit tvungna att låta en produkt 

produceras internt i Polen istället för externt här i Västerås. Det beslutet leder till att 

anställda från Västerås måste flygas ned till Polen för att övervaka produktionen samt att 

den färdiga produkten måste fraktas till Västerås (F, 2011). Respondent F (2011) anser att de 

direktiv som sätts upp på Europanivå många gånger kan försvåra arbetet för de lokala 

avdelningarna, något som inte uppskattas.  
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Analys 

I detta avsnitt analyseras den empiri som vi erhållit från de två olika avdelningarna med 

utgångspunkt från den teori som vi tidigare redogjort för.  

Kunskap och Medvetenhet 
Företaget väljer att benämna ansvarsarbetet på olika sätt internt och externt, något som kan 

leda till att missförstånd rörande CSR policyn uppstår. Samtliga tillfrågade från såväl 

fältservice som projektledningsgruppen medgav att de inte kände till det externa begreppet 

CSR. Respondenterna som tillhörde fältservice ansåg inte att företaget försökt förmedla det 

externa begreppet internt medan respondenterna från projektledningsgruppen hävdade att 

de gick att ta del av det via intranätet. Den bristande vetskapen om företagets externa 

arbete märks vid respondenternas beskrivning av varför företaget arbetar med frågor som 

rör miljö och socialt ansvar. Om företaget förmedlat sin externa policy till sina anställda och 

förklarat varför de arbetade på detta sätt torde svaren vara mer övertygande. De svar som 

respondenterna för de två avdelningarna ger nu är närmast svävande och inte särskilt 

överensstämmande. De missförstånd som kan uppstå på grund av detta kan enligt Coyle (i 

Garavan et al 2010, s. 589) leda till att de anställda inte ser någon mening med företagets 

ansvarsarbete och att deras motivation till att arbeta med detta således kan minska.  

 

De interna utbildningarna är tänkta att skapa en förståelse för CSR och på vilket sätt 

företaget vill att de anställda skall jobba med detta. De tillfrågade respondenterna på 

fältservice ser dock aningen olika på huruvida utbildningen ger något mervärde för dem. 

Respondent C (2011) kände att utbildningen inte gav någonting alls medan respondent B 

(2011) beskrev det som att den kunde skapa en större medvetenhet kring miljö och 

säkerhetsfrågor. Av respondenterna från projektledningsgruppen har endast två gått den för 

dem obligatoriska kursen och endast respondent D (2011) beskriver att den påverkat det 

egna arbetet. Att de tillfrågade till största del anser att de interna utbildningarna inte ger 

något kan innebära att dessa individer saknar förståelse för denna typ av frågor. Även detta 

kan enligt Coyle (i Garavan et al 2010, s. 589) innebära att motivationen till att följa policys 

kan avta för de anställda. 

 

Löhman och Steinholtz (Löhman & Steinholtz, 2004, s. 143) beskriver att förståelsen för och 

vetskapen om företagets policys rörande CSR hos de anställda är ett måste för att arbetet 

ska kunna genomsyra hela företaget. Det som redan är nämnt här ovan tyder på att denna 

vetskap och förståelse lider stora brister hos de anställda i detta företag. Det finns dock ännu 

tydligare exempel där vi anser att respondenterna för såväl projektledningen som fältservice 

påvisar en bristande förståelse för arbete med CSR. Respondenterna A (2011) och C (2011) 

från fältservice hävdar att deras arbete inte innefattar faktorer som påverkar miljön och 

respondent B (2011) ger inga exempel på hur miljöaspekter ingår i dennes arbete. 
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Projektledningsrespondenterna (D, 2011), (E, 2011), (F, 2011) beskriver att deras arbete inte 

alls innefattar miljöaspekter och att de risker som tas i beaktning snarare är av teknisk än 

säkerhets art. Att arbetet för dessa respondenter kan utföras utan inverkan av miljö- och 

säkerhetsaspekter är tämligen otroligt, något som gör att kopplingen till brister i förståelsen 

likt den Löhman och Steinholtz (2004, s. 143) nämner kan dras. 

 

Det finns också tydliga problem när det kommer till vem som bär ansvaret för utförandet av 

riskanalyser. Projektledarrespondent D (2011) beskriver att det handlar om vem som har tid 

att utföra analysen, vilket kan leda till att de hamnar på fältservice bord. Respondent C 

(2011) på fältservice nämner dock att om dessa riskanalyser någonsin utförs så sker de på 

kontoret, av projektledarna. Såväl respondent A (2011) som C (2011) på fältservice beskriver 

att de risker som tas i beaktning endast görs utifrån eget sunt förnuft samt de krav som 

kunderna ställer på dem. Även detta arbetssätt verkar stå i motsats till hur företaget vill att 

de anställda skall agera, något som kan kopplas till den bristande förståelsen som 

respondenterna verkar inneha. Som nämnt tidigare leder denna förståelsebrist, enligt 

Löhman och Steinholtz (Löhman & Steinholtz, 2004, s. 143), till att företagets CSR policy inte 

genomsyrar hela arbetsprocessen, något som är att önska vid implementering. 

Passform och Attityder 
De attityder som anställda uppvisar rörande miljö och socialt ansvarsarbete kan enligt 

Garavan et al. (2010) till stort kopplas till huruvida de tillfrågade ser aktiviteterna som 

effektiva eller ej. Det går att dra tydliga paralleller till detta teoretiska bidrag och svaren som 

respondenterna från företagets två avdelningar ger. Respondent A (2011) förklarar att 

satsningen på miljö och socialt ansvar är bra men att den inte får gå ut över verksamheten. 

Respondent C (2011) förstår att ansvarsarbetet ser bra ut utifrån sett men hävdar att arbetet 

är felriktat och att fokus borde förskjutas mot kompetensutveckling. Från 

projektledningsrespondenterna beskriver F (2011) att denne ser det som positivt att 

företaget satsar resurser på denna typ av frågor men att det inte märks av i praktiken. Dessa 

tre åsikter riktas mot just effektivitet samt resursslöseri och precis som Garavan et al (2010) 

beskriver verkar detta spela in på vilken attityd respondenten känner gentemot arbetet. 

Det finns respondenter från såväl fältservice som projektledning som ser kopplingar mellan 

de interna utbildningarna och det utförda arbetet. Respondent D (2011), som är 

projektledare, beskriver att utbildningen nyligen varit av nytta då en auditering utförts på ett 

projekt som denne höll i. Respondent B (2011) förklarar att då arbetet på fält kan vara farligt 

är det bra att nyanställda får ta del utav utbildningen eftersom de kan göra dem mer 

observanta ute på arbetsplatsen. Garavan et al (2010) förklarar att de är av stor vikt att 

anställda kan se en korrelation mellan just aktiviteter som rör CSR och de sätt företaget vill 

arbeta med frågorna, något som enligt Bhattacharya och Sen (i Garavan et al 2010, s. 589) är 

avgörande för engagemanget gentemot arbetet med detta. Att respondent D (2011) och F 

(2011) ser denna typ av kopplingar borde således öka deras engagemang men det verkar 

inte te sig så rakt igenom. Respondent F (2011) beskriver att även om utbildning kan vara bra 
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för nyanställda så är det erfarenhet och sunt förnuft som är viktigast för de anställda. Denna 

attityd lyser även igenom hos respondent C (2011), som inte ansåg att utbildningen gav 

någonting, och respondent F (2011), som beskrev utbildning som något som glöms bort 

successivt. Enligt Coyles (i Garavan et al 2010, s. 589) teoretiska bidrag kan denna attityd 

vara en inblick i att de anställda ser CSR aktiviteter som ineffektiva och resursslukande, 

något som enligt Peterson (i Garavan et al 2010, s. 592) kan innebära ett förminskat 

engagemang gentemot dem.  

Det är enligt Garavan et al (2010) av största vikt att de anställda förstår varför företaget 

engagerar sig i frågor som kan inbegripas under begreppet CSR samt ser att lämpliga 

strategier utförs och leder till någonting. Om så inte sker kan det, som tidigare nämnt, leda 

till minskat engagemang för dessa frågor enligt Bhattacharya och Sen (i Garavan 2010, s. 

589). Fältservicerespondenten B (2011) beskriver att företaget satsar pengar på frågor som 

rör miljö och socialt ansvar men att det är svårt att som anställd förstå hur det påverkar en 

själv. Respondenterna F (2011) och E (2011) från projektledningen anser att ett högre 

engagemang skulle uppnås om de anställda fick ta del utav resultat rörande arbetet med 

ansvarsfrågor. Båda dessa beskrivningar kan tolkas och sammankopplas med den ovan 

nämnda teorin, något som således kan vara en förklaringsgrad till det bristande 

engagemanget. 

Respondent B (2011) och C (2011) beskriver att fokus hos företaget ligger på att hålla nere 

kostnader för att således göra så stora vinster som möjligt. Respondent B (2011) beskriver 

att de fina utläggningar som företaget gör inte alls syns av i praktiken eftersom fokus då 

endast ligger på ekonomisk vinning. Det är här tydligt att respondenterna inte ser 

korrelationen mellan företagets CSR aktiviteter och dess värderingar, något som Garavan et 

al (2010, s. 589) beskriver som viktigt. I förlängningen anser Bhattacharya och Sen (i Garavan 

et al 2010, s. 589), som tidigare nämnts, att denna brist på korrelation kan leda till ett 

minskat engagemang hos de anställda rörande CSR arbete. Exakt samma kopplingar går att 

dra till det resonemang som projektledningsrespondenterna för rörande företagets fokus. 

Både respondent D (2011) och E (2011) anser att fokuseringen ligger på kostnadseffektivitet 

och att miljövänlighet samt andra sociala frågor hamnar i skymundan. Respondent F (2011) 

förtydligar resonemanget än mer när denne förklarar att företaget sätter tre krav på 

projektledarna men att inget av dem innehåller miljö eller sociala aspekter. Ett ännu 

tydligare exempel på att det inte finns korrelation uppdagas när samme respondent 

beskriver att företaget vill lägga produktion internt istället för externt, oavsett vad det 

innebär med transporter för produkt och personal (F, 2011). Dessa åsikter överensstämmer 

väl med det som fältservicerespondenterna uttrycker, vilket innebär att såväl Garavan et al 

(2010, s. 589) som Bhattacharya och Sen (i Garavan et al 2010, s. 589) kan ge intressant 

teoretisk förklaring till brister i engagemang. Resonemanget ovan vittnar även om att 

företagets vilja att minska dess påverkan på miljön, vilket beskrivs i den externa CSR policyn, 

inte är något som de anställda märker av att det fokuseras på inom företaget. 
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De uppsatta styrdokumenten är något som respondent C (2011) endast kommit i kontakt 

med vid något enstaka tillfälle men denne respondent använder sig inte utav dem i sitt 

arbete. Inte heller respondent A (2011) använder dem då denne respondent anser att de är 

för tungjobbade. Respondent B (2011) förklarar att styrdokumenten kan vara bra för nya 

medarbetare men att denne själv förlitar sig på sunt förnuft. Dessa uttrycka åsikter beskriver 

hur de anställda förhåller sig till de uppsatta styrdokumenten, det vill säga knappast alls. Det 

går att dra kopplingar till att denna attityd härrör från att dokumenten ej ses som effektiva 

och således väljer de anställda att inte använda dem. Det går också att se det som att dessa 

attityder i förlängningen kan bero på de problem som de anställda har att se korrelation 

mellan företagets värderingar och CSR aktiviteter, något som enligt Garavan et al (Garavan 

et al 2010, s. 589) kan leda till just bristande engagemang. Detta går att se tydligt när 

respondent B (2011) och C (2011) vädrar sina åsikter rörande innehållet i styrdokumenten. 

Respondent B (2011) beskriver att styrdokumenten missar viktiga och farliga bitar medan 

respondent C (2011) hävdar att de trycker på många ofarliga faktorer istället. På så sätt 

missar styrdokumenten att leva upp till de värderingar rörande säkerhet som företaget 

försöker förmedla. Attityden gentemot styrdokumenten ser ungefär densamma ut för 

projektledarna som inte heller använder sig utav dem. Respondent D (2011) beskriver att det 

finns alldeles för många styrdokument och att det således inte finns tid att sätta sig in i dem. 

De två andra projektledarna E (2011) och F (2011) beskriver att styrdokumenten kan vara 

användbara för nyanställda men att de själva förlitar sig på sin rutin och erfarenhet. 

Företagets nollvision om allvarliga olyckor, vilken beskrivs i deras externa CSR policy, ser 

således inte lovande ut i praktiken. Då ingen av respondenterna använder sig utav 

styrdokumenten uppkommer risken att inte heller säkerhetsföreskrifterna följs, något som 

leder till att nollvisionen blir något intetsägande. 

Företagskultur och Organisatoriskt stöd 

Respondenterna är samstämmiga när det kommer till att beskriva vart företagets fokus 

ligger, det ligger på kostnader och vinster. Både projektlednings- och 

fältservicerespondenterna pekar på att styrdokumenten är väldigt tungjobbade och kräver 

tid för att sättas in i, en tid som inte finns. Respondenterna (A, 2011), (B, 2011), (C, 2011) 

från fältservice är relativt eniga om att företaget måste frigöra tid för 

styrdokumentsinläsning om de vill att de anställda ska arbeta utefter dem. Respondenterna 

D (2011) och F (2011) påpekar också tidsbrist när det kommer till styrdokumentens 

användbarhet. Hemingway (2005, s. 233-244) påpekar att just tid och resurser är viktigt när 

det handlar om att skapa och leva upp till den av företaget uppsatta målbilden. Dessutom 

beskriver Hemingway (2005, s. 233-244) att det krävs att de anställda själva tar ett moraliskt 

ansvar för att arbetet ska få fäste, något som dock blir lidande om det råder tidsbrist som 

gör att de anställda måste prioritera andra frågor. 

Fokuseringen på ekonomi sker inte endast då det handlar om avsättning av tid. 

Fältservicerespondent B (2011) förklarar att kostnadseffektivitet är överordnat allt annat i 

företaget, vilket innebär att exempelvis diskussionen kring transporter fått minimalt 
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utrymme. Ett område inom vilket företaget, i dess CSR policy, hävdar att de har 

bestämmelser om att de anställdas transporter ska utgöras av en viss procentsats tågresor 

samt att hälften utav bilarna som hyrs ska vara EcoCars. Respondent C (2011) beskriver att 

företagets vinstintresse överskuggar prioriterandet av miljö och säkerhet, vilket givetvis 

skapar brister kring dessa frågor. Respondenterna på projektavdelningen beskriver en 

liknande företagsinriktning. Enligt respondent E (2011) spelar det ingen roll att företaget går 

ut med fina löften om miljö och socialt ansvar för i slutändan får i alla fall kostnaderna styra. 

De viktiga för företaget är enligt respondent F (2011) att deadlines och kvalité hålls samt att 

kostnaderna hålls så låga som möjligt. Även respondent D (2011) resonerar på ett liknande 

sätt när denne förklarar att projektledning innebär strider mellan olika mål men att företaget 

värdesätter kostnader och hållna deadlines högst, vilket leder till att miljöfrågor får en 

tillbakadragen ställning. Det som respondenterna vittnat om ovan tyder på att det 

organisatoriska stödet för arbete med CSR aktiviteter är lågt. Kostnadseffektivitetskrav 

kommer enligt Garavan et al (2010, s. 592) ofta från överordnade chefer vilket kan leda till 

en minskad benägenhet för egna CSR initiativ från de anställda, något som i sin tur kan bero 

på minskat engagemang.   

För att anställda skall känna sig delaktiga i beslut och värderingar behöver de också inbjudas 

att delta, något som enligt Hemingway motverkar ineffektivitet. När det kommer till 

styrdokumenten på företaget har fältservicerespondenterna B (2011) och C (2011) tydliga 

åsikter kring vad som är fel med dem men trots detta har ingen av dem aktivt varit med och 

bidragit till några förbättringar. Respondent B (2011) beskriver att företaget inte uppmuntrar 

till delaktighet utan istället fokuserar på ekonomisk vinning, något som är tidigare nämnt i 

denna analys. Respondent C (2011) beskriver att det går att vädra sina åsikter hos sin 

linjechef men att inget sedan sker, något som enligt denna respondent skapar en viss 

likgiltighet gentemot initiativtagande. Respondent A (2011) har istället en positiv syn på 

linjechefens uppmuntran och har tillsammans med denne dragit upp riktlinjer för en ny 

säkerhetsförbättring samt att respondenten inbjudits att deltaga vid seminarier som rör 

styrdokumentsförbättringar. Som synes visar dessa tre respondenter upp helt olika 

engagemang gentemot arbetet med frågor som rör miljö och sociala frågor.  Respondent A 

(2011) upplever det som Eisenberger et al (i Garavan et al 2010, s. 592) kallar organisatoriskt 

stöd, det vill säga hur företaget värdesätter anställdas bidrag, vilket leder till att egna initiativ 

främjas hos denna respondent precis som Garavan et al (2010, s. 592) hävdar att det skulle 

göra. Respondenterna B (2011) och C (2011) känner sig inte delaktiga i besluten och det 

leder till att de inte heller känner en relation till de av företaget utnämnda värderingarna, 

vilket också kan förklara varför de inte använder sig utav styrdokumenten. Att de ter sig 

såhär beskrivs av Lauring och Thomsen (2009, s. 39) men det går att motverka genom att öka 

det organisatoriska stödet samt bjuda in dem till att vara delaktiga. 

De projektledare som agerat respondenter i denna uppsats beskriver att de inte försökt vara 

med och påverka men har samtidigt en tro på att det skulle vara möjligt. Detta till trots 

beskriver respondent F (2011) den interna miljön som trög och respondent D (2011) 
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förklarar att linjechefer lyssnar på de anställda men att det är oklart om förändringar sker. 

De verkar således fortfarande ha en uppfattning om att ett organisatoriskt stöd finns men 

frågan är om den uppfattningen kommer bestå. Respondent F (2011) och D (2011) beskriver 

nämligen att egna initiativ inte uppmuntras och att de anställda alltid måste ta ställning till 

kostnader, inte miljö och sociala problem. Detta resonemang tyder på det Garavan et al 

(2010, s. 592) beskriver som att kostnadseffektivitet får en överordnad roll, något som i 

slutändan leder till att CSR frågor får en låg prioritet. Det låga engagemanget till att deltaga 

kan bero just på denna kostnadsinriktning och på så sätt samtidigt vara anledningen till att 

tron på delaktighet fortfarande finns kvar hos projektledningsrespondenterna. 

Företaget förmedlar utåt att de vill främja egna initiativ med exempelvis belöningsprogram 

för de anställda (Företagets hemsida). Enligt respondent B (2011) kan ett sådant 

belöningssystem gynna engagemanget men beskriver samtidigt att något sådant inte längre 

finns i företaget. Det har funnits tidigare och respondenten beskriver att det genom detta 

system gick att påverka företaget nerifrån, något som enligt respondent B (2011) är av stor 

vikt. Såväl Hemingways (2005, s. 233-244) teorier om företagskultur som Eisenberger et al (i 

Garavan et al 2010, s. 592) förklaring av organisatoriskt stöd styrker respondent B:s (2011) 

tro på delaktighetsfokus. Respondent F (2011) på projektledningen anser dock att det 

viktigaste för att främja kreativitet och delaktighet är tidstillgång. När arbetsbelastningen är 

så pass hög som den nu är kvävs engagemanget och de anställda fokuserar på andra 

faktorer. Hemingway (2005, s. 233-244) påpekar att om ett företag vill leva upp till sina 

målbilder så måste tid och resurser frigöras, något som understryker det respondent F 

(2011) beskriver. 

Av det ovan nämnda, med undantag för respondent A, tyder det på att delaktigheten är låg 

hos de tillfrågade respondenterna. Det kan således hävdas att företaget har misslyckats med 

det som Lauring och Thompsen (2009, s. 46) beskriver är mycket viktigt, det vill säga att 

ledningen ser CSR som en deltagande process och därigenom involverar alla i företaget i 

utformningen av arbetet med CSR. Att involvera alla i företaget, på såväl vertikala som 

horisontella nivåer, är också något som Rocha et al (2007, s. 91) beskriver som en 

förutsättning för att uppnå en lyckad implementering, något som således tyder på att 

företagets nuvarande arbete med CSR riskeras att misslyckas. 

Personliga sociala insatser 
Ellis (i Garavan et al 2010, s. 592) beskriver personliga sociala insatser som individuella 

aktioner som främjar det sociala ansvarstagandet. För att de anställda skall hänge sig åt 

personliga sociala insatser krävs det enligt Rasmus och Steger (i Garavan et al 2010, ss. 592-

593) att de måste ha en god kännedom kring företagets CSR policy samt att de för stöd utav 

företaget att ta egna initiativ. På så sätt ökar sannolikheten att de anställdas engagemang 

kring frågorna stiger. Av de tillfrågade respondenterna på företaget kan endast en personlig 

social insats urskiljas. Den utförs av respondent A (2011) rörande säkerhet, och stöds utav 
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dennes chef, något som överensstämmer med Rasmus och Stegers (i Garavan et al 2010, ss. 

592-593) krav på stödjande kultur. 

Det går att se brister i kännedomen om CSR och den stödjande karaktären på företaget som 

kan förklara varför övriga respondenter inte utför några personliga sociala insatser. När det 

handlar om kännedomen har vi redan tidigare i denna analys nämnt att den ser tämligen låg 

ut hos såväl fältservice som projektledningen. Respondenterna från fältservice beskriver att 

företaget inte försöker förmedla sitt externa ansvarsarbete internt och projektledarna 

uppvisar överlag en rätt låg förståelse kring de CSR aktiviteter som företaget vill företa sig. 

Som Rasmus och Steger (i Garavan et al 2010, ss. 592-593) resonerar kan dessa åsikter 

således vara en förklaring till varför egna initiativ är väldigt få hos respondenterna. 

För de anställda är bristen på delaktighet och stödjande struktur också påtaglig, vilket även 

det är nämnt tidigare i analysen. Både respondent A (2011) och B (2011), från fältservice, 

beskriver att företaget inte uppmuntrar till delaktighet och respondent B (2011) förklarar att 

en avsaknad av belöningssystem inte heller ökar engagemanget till egna initiativ. 

Resonemanget hos projektledarna kretsar kring samma dilemma där en avsaknad av 

resultatinsyn och brist på uppmuntran leder till ett bristande engagemang. De framförda 

åsikterna hos respondenterna tyder på att Rasmus och Stegers (i Garavan et al 2010, ss. 592-

593) krav på stöd för egna initiativ inte finns hos företaget, något som märks än tydligare när 

det kommer till egna initiativ som kan vara kopplade till kostnader. Respondenterna B (2011) 

och C (2011) beskriver att säkerhet och miljöfrågor alltid hamnar i skymundan för 

kostnadsfrågor, vilket leder till att initiativ kopplade till dessa frågor inte får något större 

utrymme. Projektledarna (D, 2011), (E, 2011), (F, 2011), beskriver samma problem när de 

förklarar att de inte själva kan välja alternativ som är mer miljövänliga om de samtidigt är 

dyrare än ett annat alternativ. Givetvis påverkar denna kostnadsinriktning engagemanget 

negativt och de anställda känner inget stöd i att utföra personliga sociala insatser. 

Egocentrism och Positiva Illusioner 
De tillfrågade respondenterna på fältservice beskrev att de inte använde sig utav de 

styrdokument som företaget dragit upp och som ska se till att de anställda förhåller sig till 

frågor som rör CSR på ett korrekt sätt. Respondent A (2011) och B (2011) förklarar att de 

istället för styrdokument förlitar sig på sitt sunda förnuft. Respondent C (2011) anser att 

någon annan måste påpeka att styrdokumenten skall följas annars väljer även denne 

respondent sitt egna sunda förnuft. Inte heller respondenterna från projektledningen 

använder sig utav styrdokumenten och respondent F (2011) förklarar att arbetssätt kommer 

med rutin, inte med styrdokument. Respondent E (2011) förtydligar sitt eget arbetssätt 

genom att klargöra att denne inte aktivt försöker sätta sig in i frågor som berör miljö och 

socialt ansvar. Thompson och Loewnstein (i Garavan et al 2010, s. 593) anser att enskilda 

individer ofta agerar utefter egennytta, något som tydligt går att se i respondenternas 

resonerande här ovan. Enligt Garavan et al (2010, s. 593) kan detta agerande komma att 

skapa problem på den kollektiva nivån eftersom besluten ofta inte överrensstämmer med 
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företagets värderingar. Det går även att dra paralleller till detta då företaget vill att de 

anställda skall använda sig utav styrdokumenten för att på så sätt uppnå de utsatta CSR 

målen. 

Enskilda individer har enligt Kramer (i Garavan et al 2010, s. 593) en tendens att se på sig 

själva och sitt agerande genom en positiv illusion som visar världen i ett bättre skick än 

verkligheten gör. Det finns en hel rad exempel på hur de anställda på företaget använder sig 

utav positiva illusioner för att rättfärdiga deras alternativa arbetssätt. När respondent C 

(2011) beskriver att sunt förnuft går före styrdokument är det en handling som pekar på 

egocentrism. När respondent C (2011) håller kvar vid sitt sunda förnuft trots att denne fått 

5000 volt igenom kroppen på grund av slarv kan det istället förklaras med positiv illusions 

teori. På samma sätt kan respondenterna F (2011) och E (2011) anses se på sig själva med en 

positiv illusion när de beskriver styrdokumentens användbarhet. De redogör för att 

styrdokumenten är bra för andra, exempelvis nyanställda, men att de själva arbetar utefter 

rutin. Detta blir än mer intressant när samma respondenter beskriver att de själva inte utför 

riskanalyser särskilt ofta utan istället, som respondent D (2011) beskriver det, flyttar ner 

ansvaret för dessa till fältservice. Genom att anta att någon annan kan göra detta bättre än 

de själva så kan de fortsätta leva i illusionen om att deras arbete inte påverkas av frågor som 

rör miljö, säkerhet och andra sociala frågor. Denna typ av illusion ser även respondent C 

(2011) från fältservice att projektledarna kan leva i. Respondenten anser att projektledarna 

ofta agerar utan att ha kompetensen, vilket kan leda till att fältservice skickas ut till jobb där 

denne i sin tur inte har kompetensen att utföra arbetet. Detta kan skapa stora problem för 

fältarbetaren, när det handlar om exempelvis säkerhet, men projektledaren är nöjd med att 

jobbet utförs. 

Det som nämns ovan, om att anställda inte ser att de påverkas av miljö och sociala frågor, 

kan kopplas till Wade-Benzoni et al (i Garavan et al 2010, s. 593) som hävdar att enskilda 

individer gärna hävdar att de inte skadar miljön istället för att påvisa hur de hjälper den. 

Detta resonemang från Wade-Benzoni et al (i Garavan et al 2010, s. 593) mynnar ut i att 

enskilda individer inte känner sig manade att göra mer för att hjälpa till eftersom de redan 

anser att deras handlingar är miljövänliga. Denna typ av positiva illusioner syns hos samtliga 

respondenter på fältservice som bestämt beskriver att miljöaspekter inte berörs i deras 

arbeten. De har inga tankar kring vilket sätt transporter, kemikalieanvändning eller dylikt 

påverkar miljön utan anser endast att deras elmätningar och tester inte är miljöfarliga. 

Genom att resonera på detta sätt försätter sig de anställda i en positiv illusion som kan leda 

till att engagemanget till förbättringar kring miljöfrågor minskar.  

Sociala entreprenörer 
Hemingway (2005, s. 233-244) definierar sociala entreprenörer som moraliska förkämpar, 

vilka driver på det befintliga eller obefintliga arbetet med CSR. Av respondenterna från såväl 

fältservice som projektledning finns det ingen som visar upp ett stort engagemang till att 

driva på företagets arbete med CSR. Respondent A (2011) är den som närmast kan klassas 
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som det Hemingway (2005, s. 233-244) benämner som en aktiv CSE. Denne respondent har, 

som tidigare nämnts, deltagit vid seminarier för att förbättra styrdokumenten och har även, 

tillsammans med sin närmaste chef, satt upp ett personligt mål rörande 

säkerhetsförbättringar. Enligt Hemingway (2005, s. 233-244) är CSE individers möjlighet att 

påverka arbetssättet beroende utav om kulturen inom organisationen är stödjande eller 

icke-stödjande. Överlag tyder samtliga respondenters uttalanden på att företagets inriktning 

i första hand är ekonomisk vinning och att CSR frågor således får en underordnad roll. Vidare 

beskriver respondent B (2011), E (2011) och D (2011) att företaget inte uppmuntrar till 

delaktighet och eget initiativstagande. Respondent C (2011), F (2011) och D (2011) påpekar 

också att det går att uttrycka sina åsikter, men att det sällan händer någonting. Detta tyder 

således på att kulturen inom företaget är av en icke-stödjande karaktär, vilket enligt 

Hemingway (2005, s. 233-244) kan leda till att individerna inom företaget inte tillåts att 

arbeta med CSR frågor. Ett tydligt exempel på detta är när respondent D (2011) och E (2011) 

uttalar sig om att företagets fokus på kostnader inte tillåter dem att välja mer miljövänliga 

alternativ, något som de båda säger att de antagligen skulle göra om möjligheten fanns. 

Utifrån detta finns det tecken som tyder på att respondenterna kan uppfattas som det 

Hemingway (2005, s. 233-244) benämner som frustrerade CSE. Det kan dock sägas att 

respondenternas uttalanden inte alltid samstämmer med det som Hemingway (2005, s. 233-

244) benämner som en frustrerad CSE. Dessa respondenter pendlar snarare mellan just 

frustration och, något som Hemingway inte tar upp i sin modell, likgiltighet. De rör sig i 

gränslandet mellan att vilja påverka utan att få tillfälle och att inte bry sig nämnvärt om 

frågor som rör miljö och sociala problem.  

Huruvida respondenterna på fältservice och projektledning har en kollektivistiskt, alternativt 

individualistisk, syn är svårt att avgöra. Hemingway (2005, s. 233-244) beskriver att en CSE 

har en kollektivistisk inställning till såväl företagets interna aktiviteter som till hur dessa 

påverkar omvärlden. Respondent A (2011) är den enda som aktivt arbetar mot ett personligt 

mål rörande en förbättring i säkerheten, dock är det svårt att urskilja om detta 

initiativtagande grundar sig i ett kollektivistiskt synsätt. Detsamma gäller även för övriga 

respondenter, även fast de inte nämner några direkta initiativtaganden utan snarare 

förhoppningar om att kunna påverka arbetet med CSR. Hemingway (2005, s. 233-244) 

beskriver dock att de med en individualistisk syn antingen är konformistiska, och endast 

arbetar med CSR frågor för egen vinning, eller att de är apatiska och därmed inte har något 

intresse för CSR över huvudtaget. Utifrån intervjuerna finner vi dock inga tydliga 

konformistiska eller apatiska drag hos någon utav respondenterna på vare sig fältservice 

eller projektledning. 
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Slutsats 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi dragit utifrån den utförda studien. 

Förhoppningen är att dessa slutsatser tillsammans svarar på frågeställningen samt ger en 

förståelse för hur uppsatsens syfte uppfylls. 

Uppsatsen har som utgångspunkt att en implementering utav företagets miljö och sociala 

arbete ska vara genomförd. Detta borde innebära att de anställda också arbetar och 

förhåller sig på ett sätt som överensstämmer med företagets rådande policys. Efter att 

genomfört intervjuerna och analyserat det empiriska materialet kan vi klart säga att 

implementeringen är ett misslyckande. De anställda förhåller sig i princip inte alls till de 

uppdragna riktlinjerna, vilket leder till att arbetet med miljö och socialt ansvar på företaget 

blir lidande. 

De tillfrågade respondenterna använder sig inte utav de styrdokument som är tänkta att 

leda dem mot de uppsatta övergripande målen rörande miljö och socialt ansvar. De förlitar 

sig istället på egna erfarenheter och den rutin som de tillskansat sig under de år de arbetat 

på företaget. I sig är inte detta ett stort problem om det rutinbaserade arbetssättet 

överensstämde med företagets målbild. Som arbetet ter sig idag verkar dock detta högst 

otroligt. Företaget jobbar exempelvis mot en nollvision för allvarliga olyckor och har således 

dragit upp styrdokument som ska hjälpa dem att uppnå detta. 

Projektledningsrespondenterna utför inte de tänkta riskanalyserna utan väljer att delegera 

ner ansvaret till fältservice eftersom de anser att de är dem som besitter kompetensen att 

utföra riskanalyserna. Fältservicerespondenterna beskriver dock att de inte utför några 

riskanalyser och att ingenting dokumenteras, vilket leder till att farliga situationer och 

olyckor kan uppstå. 

De syns även klart att respondenterna inte heller förhåller sig till miljöaspekter på ett sätt 

som överensstämmer med uppdragna styrdokument och övergripande CSR policy. 

Respondenterna beskriver i stort att miljöaspekter inte tas i beaktning i deras arbete, något 

som uttrycks av såväl fältservice- som projektledningsrespondenter. På samma sätt som 

kring säkerhetsansvaret läggs här ansvaret över på "någon annan" vilket leder till att 

miljöfrågor helt kan hamna i skymundan. Samtliga respondenter beskriver att de förhåller sig 

till kostnader i första hand eftersom det är de som företaget uttrycker att de måste 

prioritera, vilket givetvis kan förklara bristerna i förhållningssättet gentemot arbetet med 

miljö och sociala frågor. Om företaget vill att detta förhållningssätt ska förändras bör de 

också göra det klart för de anställda vart fokus ska ligga. 

Respondenterna på företaget har en relativt låg kännedom om arbetsområdet som rör miljö 

och sociala aspekter. Det syns dels i svaren rörande varför företaget jobbar med frågorna 

och på vilket sätt de gör det. Men det syns dels också när det kommer till det enskilda 

agerandet i arbetet, vilket tyder på att respondenterna har brister i kännedomen rörande 
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hur företagets miljö och sociala ansvarsarbete påverkar just dem. Den låga kännedomen kan 

också ses som en anledning till det tämligen låga engagemanget gentemot dessa frågor i 

företaget. Endast en av respondenterna visar upp ett engagemang som kan innebära att 

denne deltar i förändringsarbetet. Resonemanget går även att föra åt andra hållet, det vill 

säga att ett redan lågt engagemang gentemot frågorna kan ha påverkat den anställdes 

kännedom om frågorna. När det sedan handlar om delaktighet kan vi se att endast en 

respondent engagerar sig, något som tyder på att de anställda inte har ett tillräckligt högt 

engagemang för att agera personligen i dessa frågor. Givetvis är den bristande möjligheten 

att kunna vara delaktig en omständighet som kan leda till att respondenternas engagemang 

har sjunkit, vilket sedermera innebär att de inte längre försöker vara delaktiga. 

Som synes här ovan är de tre begreppen kännedom, delaktighet och engagemang tätt 

sammankopplade. Det ena kan bero på det andra som i sin tur är i behov av det tredje. Vi 

anser således inte att de var och en för sig kan ge en förståelse till varför individer i företaget 

agerar på ett visst sätt. Däremot ser vi att när de tre sätts tillsammans så skapas en tydligare 

bild som går att återkoppla till vår frågeställning. Fem utav de sex respondenterna, ej 

respondent A, visar upp ett rätt så samstämmigt förhållningssätt till företagets uppdragna 

styrdokument och den övergripande policyn. Dessa respondenter beskriver samtidigt en 

liknande bild utav hur företaget arbetar och vart fokus skall läggas, det vill säga mot 

kostnader. Vi ser att dessa respondenters bristande kännedom, låga engagemang och 

minimala delaktighet förklarar sättet de förhåller sig till företagets arbete med miljö och 

sociala frågor. På samma sätt kan vi se att möjligheten för respondent A att vara delaktig lett 

till ett högre engagemang, vilket har lett till att denne åtminstone när det kommer till vissa 

punkter förhåller sig till de övergripande målen på ett bättre sätt. 

Slutligen anser vi att förståelse för anställdas kännedom, delaktighet och engagemang kan 

hjälpa till att förklara de anställdas förhållningssätt gentemot CSR frågor, något som kan vara 

av stor vikt att känna till vid implementering utav en ny policy. 
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Diskussion 

Vi för i detta avsnitt en diskussion baserad på de iakttagelser vi gjort samt de slutsatser vi 

dragit i vår studie. Det är tänkt att denna diskussion ska ge en inblick för läsaren på vilket 

sätt en djupare mening kan ges denna studie.  

I denna studie finns en tydlig röd tråd, den visar från början till slut på brister och 

felaktigheter i anställdas arbetssätt om det kopplas till den rådande policyn rörande miljö 

och sociala frågor. Den implementering som vid en första anblick ser ut att vara genomförd 

är istället ett enda stort misslyckande. De anställda förhåller sig inte alls till de uppdragna 

styrdokumenten, visar inte upp något brinnande intresse och ingen vet riktigt vem det är 

som ansvarar för vad. Allt som en CSR policy bör förenkla har här helt enkelt försvunnit. Att 

de anställda förhåller sig på detta sätt gentemot företagets ansvarsarbete är i vår mening 

inte alls konstigt. Vi har i studien fått ta del utav de anställdas resonemang och har således 

kunnat visa på brister i såväl kännedomen som delaktigheten och engagemanget hos de 

anställda. Men är detta inte bara naturligt när företaget inte främjar delaktighet? När de inte 

frigör resurser och tid för anställda att sätta sig in i policyn och styrdokumenten?  

Att de anställdas engagemang sjunker när de inte känner att de kan påverka och vara 

delaktiga styrks inte bara i teorier, det känns också helt logiskt. Vi tror att anställda behöver 

se en mening med att utföra ett visst jobb på ett visst sätt. Ser de anställda inte 

korrelationen mellan sitt egna agerande och företagets målbilder kommer de heller inte att 

finna engagemanget att arbeta med frågorna. Policybeslut och uppdragandet av 

styrdokument sker till stor del på ledningsnivå i företaget. De tar besluten som de anställda 

sedan måste följa, något som skapar problem i företaget. Precis som en av respondenterna 

påpekar bör förändringar kunna ske nerifrån och upp också, något som vi tror kan skapa en 

bättre symbios i arbetssättet. 

Om och om igen påpekar respondenterna från såväl fältservice som projektledningen att 

fokus ligger på kostnader. Företaget ser till den egna ekonomiska vinningen i första hand. Så 

småningom, tveksamt om det ens är i andra hand, kommer fokuset på miljö och sociala 

frågor in. De anställda beskriver att de inte blir tvingade att förhålla sig till dessa frågor, de 

uppmuntras inte heller. De blir intalade att kostnaderna är det som styr, ingenting annat. 

Som vi ser det spelar det ingen roll om detta är företagets ståndpunkt eller ej, det är 

nämligen så här som de anställda uppfattar företagets värderingar. Om företaget vill ha ett 

större fokus på miljö och socialansvar måste de också förmedla detta till de anställda. Vi tror 

inte att det då endast räcker med en övergripande policy, de anställda måste se att företaget 

om och om igen trycker på vikten av policyn också. Att dessa frågor ska genomsyra allt som 

de anställda tar till sig. Det är rätt talande att de anställda inte kan komma på en enda 

aspekt som berör miljön i sitt arbetssätt. Projektledarna har hand om hela projekt med allt 

vad det innebär av transporter, kemikalieanvändning och så vidare. Det är således svårt för 
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oss att tro på respondenterna när de säger att de inte berörs av miljöaspekter. Det samma 

gäller för fältservicerespondenterna. De gör sitt arbete ute på plats men funderar inte på hur 

valet av transportmedel till denna plats kan vara en miljöaspekt. Om företaget hade 

förankrat sina värderingar rörande miljö på ett bättre sätt tror vi att de anställda lättare 

kunnat se på vilket sätt de själva kommer i kontakt med miljöaspekter. 

Företaget verkar ha ett klart kostnadsinriktat fokus men lägger ner stora resurser på att ta 

fram styrdokument, skicka anställda på utbildning och upprätta såväl externa som interna 

policys som kan kopplas till CSR. Det vore inget konstigt med det om de samtidigt såg till att 

arbetet gav någon form av positivt resultat, exempelvis ekonomisk vinning. Som arbetssättet 

ser ut nu investeras dessa pengar och arbetet fortgår som om i princip ingenting har hänt. 

Som vi ser det är dessa onödiga och dåligt spenderade utgifter som skulle kunna användas 

på annat sätt. Om företaget inte är intresserat av att se en förändring i arbetssätt borde de 

heller inte investera i ett förändringsarbete. Det finns teoretiska bidrag som pekar på att 

implementering inte är det enda sättet att gå tillväga på när det kommer till intressentkrav. 

Dessa teorier, samlade under begreppet nyinstitutionell teori med bidrag från exempelvis 

Brunsson (1990), beskriver istället att själva särkopplingen mellan vad som förmedlas och 

vad som utförs är den rätta vägen att gå. Genom att ta till sig och utforma sitt arbete utifrån 

dessa teorier slipper företaget stora utgifter, som vi sett inte gett någonting, och kan 

samtidigt behålla det fokus de nu har, det vill säga på kostnader. Väljer företaget denna linje 

bör de således göra det fullt ut, det vill säga helt frikoppla det externa intressentarbetet från 

det interna arbetssättet.  

Om företaget istället vill att arbetssättet ska förändras och samtidigt förändra de anställdas 

syn på företaget som enbart kostnadsinriktat måste också vägen dit förändras. Vill företaget 

att en implementering ska ske av policys rörande miljö och socialt ansvar måste de också ta 

vissa aspekter i betänkande. Som vi sett i denna studie styrs förhållningssättet till uppsatta 

policys samt styrdokument till mångt och mycket av enskilda individers engagemang 

gentemot dem. Får de anställda inte chansen att vara delaktiga kommer deras engagemang 

gentemot besluten sannolikt vara lågt. För att arbetssättet ska kunna förändras krävs att de 

anställda bjuds in att delta tidigt i beslutsprocessen. Företaget måste ta del utav de 

anställdas åsikter och förstå på vilket sätt beslut kan påverka dessa åsikter. Finns det 

kännedom om varför besluten tas, på vilket sätt det kommer påverka enskilda individer samt 

hur det går att vara med och delta i beslutsprocessen ser vi det som givet att engagemanget 

också kommer öka för dem. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

Intervjuguide - Fältarbetare 

Berätta lite om din yrkeskarriär och om dina arbetsuppgifter på företaget? 

Beskriv vad som sker när du kommer ut till ett nytt jobb och den fortlöpande processen 

- Vad förbereder du dig på och vad måste du ta i beaktning? 

- Finns det något du måste förhålla dig till? Behöver detta formuleras och dokumenteras på något 

visst sätt? 

- Görs det någon riskbedömning och i så fall hur görs den? 

- Behöver miljömässiga aspekter vägas in? När och på vilket sätt? 

- Känner du att något i processen måste förändras för att förbättra arbetet med säkerhet och miljö? 

Vad känner du till om företagets arbete med CSR? 

- Hur har du fått information om detta? Har du genomgått någon utbildning? 

Hur märker du av CSR i dina arbetsuppgifter? 

- Finns det interna processer, exempelvis VLS, som styr dig?  

- Pratas det om dessa frågor på arbetsplatsen? 

- Finns det någon aspekt av CSR du finner extra viktig/intressant? 

Vad tycker du om att företaget engagerar sig i CSR frågor? 

- Känner du att det ger något och är det väl spenderade pengar? 

- Vad tror du är anledningen till att företaget engagerat sig i CSR? 

- Anser du att företaget bör engagera sig i dessa frågor? Varför/Varför inte? 

- Är det tillräckligt eller borde det göras mer? 

Känner du dig delaktig i företagets CSR arbete?  

- Är detta frivilligt eller känner du dig tvungen? 

- Uppmuntrar företaget till delaktighet? Uppmuntras egna initiativ? 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide - Projektledare 

Berätta lite om din yrkeskarriär och om dina arbetsuppgifter på företaget? 

Beskriv vad som sker när starta ett nytt projekt och den fortlöpande processen 

- Vad förbereder du dig på och vad måste du ta i beaktning? 

- Finns det något du måste förhålla dig till? Behöver detta formuleras och dokumenteras på något 

visst sätt? 

- Görs det någon riskbedömning och i så fall hur görs den? 

- Behöver miljömässiga aspekter vägas in? När och på vilket sätt? 

- Känner du att något i processen måste förändras för att förbättra arbetet med säkerhet och miljö? 

Vad känner du till om företagets arbete med CSR? 

- Hur har du fått information om detta? Har du genomgått någon utbildning? 

Hur märker du av CSR i dina arbetsuppgifter? 

- Finns det interna processer, exempelvis VLS, som styr dig?  

- Pratas det om dessa frågor på arbetsplatsen? 

- Finns det någon aspekt av CSR du finner extra viktig/intressant? 

Vad tycker du om att företaget engagerar sig i CSR frågor? 

- Känner du att det ger något och är det väl spenderade pengar? 

- Vad tror du är anledningen till att företaget engagerat sig i CSR? 

- Anser du att företaget bör engagera sig i dessa frågor? Varför/Varför inte? 

- Är det tillräckligt eller borde det göras mer? 

Känner du dig delaktig i företagets CSR arbete?  

- Är detta frivilligt eller känner du dig tvungen? 

- Uppmuntrar företaget till delaktighet? Uppmuntras egna initiativ? 

 

 


