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SAMMANFATTNING 

 
 
Hållbar utveckling är numera inte ett revolutionerande koncept och ansvaret för att 
skapa en hållbar värld för kommande generationer ligger inte bara på stora globala 
organisationer utan andra samhällsaktörer, såsom företag, måste börja ta sitt ansvar. 
Litteraturen visar en ökad medvetenhet gällande hållbarhetsfenomenet där människan 
på allvar börjat föra diskussioner inom både forskningsfältet såväl som hos 
civilbefolkningen. I en företagskontext har FN ställt krav på företag att de bör engagera 
sig i Corporate Social Responsibility [CSR] och rapportera utvecklingen som sker. CSR 
i sin tur är ett begrepp i ständig utveckling och som strategi har CSR fått mycket 
uppmärksamhet de senaste åren men väldigt lite är känt gällande hur CSR påverkar 
medarbetarna inom företaget. Flertalet forskare efterfrågar därför studier på mikro-nivå, 
med medarbetaren i centrum och därför har vi valt att fokusera på individen i en 
företagskontext. Vår avsikt är att bidra med ett nytt perspektiv till forskningen genom 
att utgå från individens attityd till CSR med frågeställningen: 
 
Vad påverkar individens attityd till CSR? 
 
Vi utformade fem hypoteser [H1-H5] för att undersöka vad som påverkade individens 
attityd till CSR och hypoteserna bildade en konceptuell modell vilken testades 
empiriskt. Studien genomfördes med en kvantitativ metod och en deduktiv ansats, där 
110 svar samlats in från ett urval av Nordic Choice Hotels medarbetare.  
 
Resultaten visade empiriskt stöd för H1 och H4 vilket innebar att individens attityd till 
hållbarhet och företagets interna kommunikation påverkar individens attityd till CSR. 
Vidare bekräftades att individens attityd till CSR har en samverkan med individens 
faktiska CSR-beteende [H5]. Vilken position medarbetaren har var även signifikant där 
en lägre position resulterade i en starkare positiv attityd till CSR. Dock kunde vi inte 
finna empiriskt stöd för att företagets CSR aktiviteter [H2] och organisatoriskt åtagande 
[H3] påverkade individens attityd till CSR.  
 
Vårt resultat indikerar att organisationer har ett effektivt verktyg vilket kan användas för 
att skapa en lyckad CSR-strategi, den interna kommunikationen, och att 
respondenternas tidigare erfarenheter påverkar CSR-attityden som sedan leder till ett 
CSR-beteende. Vår bekräftade teoretiska modell kan användas som ett styrmedel hos 
företag med en uttalad CSR-strategi för att undersöka hur anställda uppfattar, tar emot 
samt hanterar CSR inom företaget. Slutligen har vår studie bidragit till samhället genom 
att organisationer har en möjlighet att påverka sina anställda att agera mer hållbart och 
på så vis få den lilla att se sin del i det stora hela, men även att anställda med ett 
hållbarhetsintresse i sin tur kan fungera som förändringsagenter för att påverka företag 
att agera mer hållbart. 
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1. INTRODUKTION 
1.1 Tidigare forskning och identifierat gap 

 
”Hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov” 
(WCED 1987, s. 41). 

 
Hållbar utveckling är numera inte ett revolutionerande koncept. Enligt en rapport från 
Världsnaturfonden [WWF] (WWF, 2014a, s. 5) har konceptet varit aktuellt i mer än 25 
år. Befolkningen på vår planet har på allvar börjat föra en diskussion om att det 
existerar en flerdimensionell utveckling; en social, en ekonomisk och en ekologisk. 
Trots detta visar det sig att en satsning på den ekonomiska dimensionen ofta motverkar 
den ekologiska. Människan är beroende av naturen, men i vår tid har vi snarare skapat 
en antropocentrisk världssyn där människan är den centrala faktorn i de ekologiska 
systemen (WWF, 2014a, s. 5). Detta uttrycks även av Waddock & McIntosh (2011, s. 
303) som presenterar att mänskligheten behöver en ny syn på kapitalism och ett nytt sätt 
att utöva företagande i en mer hållbar riktning. 
 
Mänsklighetens oförmåga att anpassa sig till planetens resurser har skapat en ny 
verklighet som bör uppmärksammas och hanteras för att en ohållbar situation inte ska 
fortgå. År 1983 bildades World Commission on Environment and Development 
[WCED] av FN:s Generalförsamling med målsättningen att öka förståelsen för hur 
planetens resurser måste hushållas, och hur engagemanget hos individer, 
organisationer/företag, institutioner och regeringar bör växa (WCED, 1987, s. 12). Fyra 
år senare publicerades Brundtlandrapporten med visionen att visa hur en ny era inom 
ekonomisk tillväxt kan uppstå, med fokus på att utveckla och skapa ett hållbart 
användande av naturens resurser (WCED, 1987). Sedan publikationen av 
Brundtlandrapporten år 1987 har FN ständigt arbetat med hållbar utveckling som en 
vägledande princip för deras arbete och för att omsätta visioner till handlingar har en 
rad konferenser anordnats (FN, 2012b). Vidare ställer FN (2012a, s. 8) krav på att 
företag måste erkänna sin delaktighet inom Corporate Social Responsibility [CSR] samt 
att de måste börja rapportera sina aktiviteter mot hållbar utveckling. CSR i sin tur är ett 
begrepp som vuxit fram sedan 1950-talet då Howard Bowen publicerade en bok vilken 
behandlar att företagare har ett socialt ansvar (Carroll, 1979, s. 497). Sedan denna 
publicering beskriver Carroll (1979, s. 499) att konceptet gradvis utvecklats och att nya 
definitioner av CSR ständigt skapas.  
 
Via vår litteraturgenomgång har vi sett en ökad medvetenhet gällande 
hållbarhetsfenomenet där människan på allvar börjat förstå problematiken genom 
substantiella diskussioner inom både forskningsfältet såväl som hos civilbefolkningen. 
Det är därför inte svårt att förstå varför begreppet CSR ständigt utvecklas. Stöd för vår 
åsikt finner vi hos Cavagnaro & Curiel (2012, s. 3) som beskriver hur och varför 
begreppet CSR började växa fram där de framställer att människor började inse 
begränsningar gällande tillväxten i samhället och att denna inte kunde pågå för all 
framtid. Med tanke på att flertalet vetenskapliga artiklar visar på olika definitioner av 
CSR (Carroll, 1979, s. 499; Carroll, 1999, s. 289; Du et al., 2011, s. 1528; Marrewijk, 
2003, s. 95) valde vi i denna studie en definition på CSR utifrån Du et al. (2011, s. 
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1528) där författarna framställer hur CSR involverar ett företags engagemang gällande 
strukturen i sina affärsmetoder med målet att främja det ekonomiska, samhälleliga och 
miljömässiga välbefinnandet. Denna definition på CSR är en premiss för vår fortsatta 
studie.  
 
Baumgartner (2013, s. 259) beskriver relevansen i frågan hur företag aktivt kan bidra till 
en mer hållbar värld genom sitt CSR-arbete. Det existerar även en rad studier i hur 
organisationer kan implementera hållbarhetsaspekter i sin strategi för att lyckas skapa 
ett incitament till CSR (Aguilera et al., 2007; Banerjee, S. B. 2002; Baumgartner, 2013; 
Broman et al., 2000; Elkington, 1994; Starik & Kanashiro, 2013) samt studier som 
sammanfattar hela CSR-området (Aguinis & Glavas, 2012; Ahmad et al., 2012; Carroll 
1999). Ytterligare forskning inom CSR-fältet visar på ett komplext problem där en del 
av problematiken ligger i hur företag kan kombinera ett finansiellt mål med en vision 
om att skapa en mer hållbar värld (Elkington, 1999; Hopwood et al., 2005; Marrewijk, 
2003; Marshall & Brown, 2003; Turker, 2009b). Denna problematik menar vi är en av 
orsakerna till varför organisationer förfaller vara mer benägna att stanna i sina 
nuvarande erkänt fungerande strategier och är motsträviga till en förändring mot 
hållbarhet.  
 
CSR som strategi har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren men väldigt lite är 
känt gällande hur CSR påverkar medarbetarna inom företaget (Bauman & Skitka, 2012, 
s. 63; Turker, 2009b, s. 189). Rupp et al., (2006, s. 537) framställer att CSR är ett 
begrepp som ofta används på makro-nivå och därför finns det endast ett fåtal studier 
som undersöker CSR på en mikro-nivå, vilket även styrks av Chen & Hung-Baesecke 
(2014, s. 210). Vidare beskriver Rupp et al. (2006, s. 537) att de anställda påverkas både 
positivt och negativt av organisationens attityd till CSR och det CSR-arbete 
organisationen genomför. Flertalet forskare (Bhattacharya, et al., 2007, s. 1; 
Schlegelmilch & Pollach, 2005, s. 278) påpekar vikten av att organisationers CSR-
arbete bör kommuniceras för att de interna intressenterna ska förstå vikten av och knyta 
an till det CSR-arbete organisationen genomför. Pollach et al. (2012, s. 205) skildrar i 
sin tur att det finns lite empirisk forskning om integrationen av kommunikation och 
CSR i organisationer. 
 
Vlachos et al. (2013, s. 578) undersöker hur företags initiativ till CSR kopplas ihop med 
de anställdas attityder och attribut till CSR och om de anställda känner en större 
tillfredställelse i ett arbete som inkluderar aspekter av CSR eller inte. Vidare skildras 
även hur den anställde har en roll när det kommer till implementeringen av en 
hållbarhetsstrategi (Vlachos et al., 2013, s. 578). Bauman & Skitka (2012, s. 63) 
framställer i sin tur vikten av att de anställda ses som företagets primära intressenter och 
att de bidrar till företagets framgång och författarna menar därför att det är centralt att 
förstå de anställdas reaktioner till CSR och hur de ser på effekten av CSR. Vi anser att 
detta styrker vår åsikt om att det idag finns ett behov att undersöka hur organisationers 
CSR-strategier påverkar individerna inom organisationen.  
 
Cavagnaro & Curiel (2012, s. 224) beskriver hur organisationer består av individer, där 
individerna är drivarna av idéerna och också får belöningen av processen där 
innebörden blir att hållbar utveckling måste drivas och ledas av individer. Vilket vi 
ansåg var en utveckling av Hopwood et al. (2005, s. 44) resonemang att individen har 
stor betydelse i organisationers förändringsprocesser och att förändringen bör starta hos 
individen. Vidare argumenterar Aguinis & Glavas (2012, s. 955) för att framtida 
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forskning bör fokusera på individen där de menar att om individen kan identifiera sig 
med företagets vision om att bidra till ett mer hållbart samhälle, kommer individen 
lyckas implementera visionen i sitt dagliga arbete. Mirvis (2012, s. 113) bygger vidare 
på det resonemanget och framställer att det finns många obesvarade frågor angående 
hur de anställda ska engageras inom CSR. Vi anlade ett mikro-perspektiv i vår studie, 
där vi genom vårt bidrag hade avsikten att skapa mer klarhet gällande individens roll i 
CSR-arbetet med förhoppningen att minska det gap som presenteras i CSR-litteraturen.  
 
Vi tog steget från det breda perspektivet till ett smalare där vi såg organisationen som en 
separerad enhet där vi ämnade undersöka vad som påverkar individens attityd till CSR, 
där individen i organisationen representeras i form av medarbetare. Det finns krav från 
dagens forskare att fler studier på mikro-nivå måste genomföras där fokus bör ligga på 
förståelse för den anställdas uppfattning och relation till företagens CSR-arbete 
(Bauman & Skitka, 2012, s. 78; Glavas & Kelley, 2014, s. 187; Mirvis, 2012, s. 113). 
Med stöd i tidigare presenterad forskning, som framställer ett behov av studier på 
mikro-nivå, argumenterar vi för att placera medarbetaren i centrum och undersöka dess 
perception av CSR för att kartlägga nya samband. Det med förhoppningen att generera 
nya teoretiska kopplingar samt praktiska bidrag, både till samhället i stort, men även till 
den företagsekonomiska sfären. 

1.2 Frågeställning 
 
Vad påverkar individens attityd till CSR? 

1.3 Syfte 
 
Syftet med vår studie var att undersöka om det finns empiriskt stöd för en påverkan 
mellan faktorerna företagets CSR-aktivitet, organisatoriskt åtagande, företagets interna 
kommunikation och individens attityd till CSR och hur de eventuella sambanden ser ut. 
Delsyfte ett var att undersöka om det fanns en samverkan mellan individens generella 
attityd till hållbarhet och individens attityd till CSR. Delsyfte två var att fastställa om 
individens attityd till CSR leder till ett faktiskt CSR-beteende.  
 
Ytterligare eftersträvade vi att skapa ett teoretiskt bidrag där vi såg bidra med ytterligare 
dimensioner till redan befintlig forskning och generera ett praktiskt bidrag som kan 
möjliggöra för företag att skapa en större förståelse för hur de påverkar individens 
attityd till CSR och huruvida denna attityd medverkar till ett aktivt beteende där 
individen agerar för miljöns skull samt om individen i sin tur kan påverka företaget att 
agera mer hållbart.  
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2. BRANSCH OCH FÖRETAG 
2.1 Val av studiens företag 
 
För att avgränsa urvalet av företag presenterar Fink (1995a, s. 27) att kriterier kan 
användas för att säkerställa att de respondenter som deltar i studien är kvalificerade för 
att mäta det som avser att mätas. Fink (1995a, s. 28) argumenterar emellertid också för 
att metoden att sätta upp olika kriterier kan begränsa studiens generaliserbarhet. Vi 
valde, trots kritiken, att upprätta två kriterier för att finna ett företag som skulle lämpa 
sig för vår studie. För att kvalificera sig behövde företag ha en uttalad CSR-strategi 
vilken är tillgänglig för allmänheten samt bedriva kedjeverksamhet. Förklaringen till 
varför vi valde just dessa två kriterier härrörs till att vi dels ansåg att vårt valda företag 
behöver ha en tydligt uttalad CSR-strategi för att medarbetarna ska vara insatta i vad ett 
CSR-arbete innebär, förstå enkätens frågor och påståenden samt att det ska finnas 
utrymme för att respondenterna genom sina svar bidrar till ett svar på vår studies syfte 
samt frågeställning. Kedjeverksamheten härrörs till urvalet och vår enkätundersökning, 
vi ansåg genom att ställa ett kriterie som innebar att endast organisationer med en 
kedjeverksamhet kan delta i studien avsåg vi garantera att urvalet skulle vara tillräckligt 
omfattande för att generera en tillräckligt stor andel deltagande respondenter för att 
kunna dra relevanta slutsatser utifrån empirin.  
 
Vi hade därmed en grund för att sedan kontakta flertalet ansvariga på företag som 
uppfyllde våra två kriterier. Via mailkontakt och telefonsamtal föll vårt val sedan på en 
organisation, Nordic Choice Hotels, som är en stor aktör inom hotellbranschen med en 
verksamhet i Norden, vilket innebär att organisationen uppfyllde vårt krav om 
kedjeverksamhet. Vidare har organisationen en uttalad CSR-strategi som finns 
tillgänglig för allmänheten via deras webbsida och där uppfyllde de vårt andra kriterie 
gällande en uttalad CSR-strategi. Våra kontaktpersoner på Nordic Choice Hotels 
utgjordes av Gustav Stenbeck som arbetar som CSR-direktör och Erik Killie som 
arbetar som miljöchef och dessa kontakter hanterades via telefon och mail där kontakten 
inleddes i slutet på mars. Via våra två kontaktpersoner fick vi en inblick i hur Nordic 
Choice Hotels arbetar med miljörelaterade frågor och de bistod med ett urval av 
medarbetare inom Nordic Choice Hotels som de ansåg kunde delta i studien.  

2.2 Nordic Choice Hotels 
 
Nordic Choice Hotels är en av Nordens ledande hotellkedjor och under år 2014 omsatte 
de runt sex miljarder norska kronor [NOK] (Nordic Choice Hotels, 2014a). Genom sin 
affärsidé vill Nordic Choice Hotels vara det första valet för resande med ett brett 
tjänsteerbjudande för alla och erbjuda en hög service till sina gäster (Nordic Choice 
Hotels, 2014b). Det framgår av Nordic Choice Hotels webbsida hur de går tillväga i sin 
CSR-strategi och de framställer att de vill vara ett hållbart hotell som tar ansvar för både 
miljön och samhället, vilket de väljer att integrera i sin affärsidé (Nordic Choice Hotels, 
2014b). Hotellets CSR-engagemang är brett och delar upp sig i kategorierna 
samhällsansvar, miljöengagemang, socialt engagemang, etiska riktlinjer, matrevolution 
samt hållbar hotellvistelse (Nordic Choice Hotels, 2014c). I dessa kategorier arbetar 
Nordic Choice Hotels med att minska användningen av el, vatten och kemikalier 
samtidigt som hotellet vill servera bra och ekologisk mat och stödja utsatta grupper i 
världen genom Unicef (Nordic Choice Hotels, 2014c).  Via ett telefonsamtal med Erik 
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Killie som är Nordic Choice Hotels miljöchef fick vi ytterligare information gällande 
hur organisationen arbetar med miljörelaterade frågor inom organisationen. Vi fick veta 
att Nordic Choice Hotels har en specifik grupp, de benämner dessa som 
miljökoordinatorer, som till stor del arbetar med miljörelaterade frågor på hotellen men 
de har även andra ansvarsområden i sitt dagliga arbete (E. Killie, personlig 
kommunikation, 31 mars, 2015). Ytterligare information vi blev tilldelade angående 
miljökoordinatorerna var att denna grupp genomgått en kortare miljöutbildning samt att 
de är engagerade i miljöarbetet hos Nordic Choice Hotels (E. Killie, personlig 
kommunikation, 31 mars, 2015). 
 
Avslutningsvis vill vi belysa den praktiska relevansen vår studie kan bidra med till 
Nordic Choice Hotels men även andra företag som faller inom ramarna för våra kriterier 
och därmed kan applicera den praktiska relevansen i sin organisation. Dels vill vi 
kartlägga hur de anställda upplever och uppfattar CSR-strategin för att organisationer i 
ett senare skeede ska veta hur de ska få de anställda mer engagerade i CSR-arbetet. Vi 
presenterade i kapitel 1 hur viktigt det är att individen, medarbetaren, är engagerade för 
att CSR ska möjliggöras inom organisationen. Exempelvis presenterar flertalet forskare 
(Bauman & Skitka, 2012, s. 78; Glavas & Kelly, 2014, s. 187; Mirvis, 2012, s. 113) att 
det finns ett behov av studier där de anställda är i fokus och deras relation till CSR bör 
kartläggas. Det menar vi belyser relevansen av vår studie där vi avser komma fram till 
dels hur individen uppfattar CSR-arbetet men dels även hur organisationen i sin tur kan 
påverka individen, i vårt fall medarbetaren, att ta ett större ansvar gällande hållbara 
frågor. Vidare har vår studie avsett ge Nordic Choice Hotels en inidikation på hur deras 
anställda uppfattar organisationens CSR-arbete och även se om det finns 
förbättringsmöjligheter i Nordic Choice Hotels hantering av CSR-strategin inom 
företaget på en mikro-nivå. För att uppnå den praktiska relevans vi presenterat ovan har 
vi valt ut flertalet variabler som presenteras under vårt syfte, avsnitt 1.3, för att se vad 
som påverkar individens attityd till CSR och hur den senare påverkar individens 
faktiska CSR-beteende. Vi anser att om organisationer lyckas med att få de anställda 
engagerade i CSR-relaterade frågor kan det skapa en synergi effekt där samhället i 
slutändan gynnas.  
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3.  VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 
3.1 Förförståelse och ämnesval 
 
Anledningen till att vi, två studenter på Handelshögskolan vid Umeå Universitet, valt att 
fördjupa oss inom hållbarhet och CSR är enkel. Vi har genomgående under cirka fyra 
års studier på olika sätt berört ämnet hållbarhet och CSR. Emellertid upplevde vi inte att 
vi fått möjlighet att fördjupa oss i området till den grad vi önskat. Vi anser att hållbarhet 
och CSR tillsammans är två av de mest aktuella och angelägna områdena inom 
företagsekonomisk forskning idag. Med vår inledning har vi ämnat belysa ämnets 
aktualitet genom en kortfattad återgivning av evolutionen inom hållbarhet samt 
historien bakom CSR och dess utveckling.  
 
Thurén (2007, s. 60) beskriver hur människans uppfattning av verkligheten beror på 
hennes förförståelse, vilken innefattar tidigare uppfattningar och kunskaper. Vi ansåg 
därför att det krävdes en beskrivning av vår förförståelse samt vår verklighetssyn för att 
underlätta för läsaren att kritiskt bedöma vår uppsats. Enligt Johansson Lindfors (1993, 
s. 10) handlar verklighetssynen om hur den verklighet som ska studeras uppfattas och 
Bryman & Bell (2013, s. 42) beskriver hur objektivismen är en ontologisk ståndpunkt 
och verklighetssyn som innebär att sociala företeelser existerar oavsett sociala aktörer. 
Vidare beskriver Thurén (2007, s. 60-61) hur förförståelsen kan leda tanken på olika sätt 
och hur den hjälper individen att tolka olika situationer genom ökad kunskap och fler 
erfarenheter.  
 
För att visa vilken förförståelse vi fann relevant valde vi att dels presentera erfarenheter 
och kunskaper vi erhållit under vår studietid men även vår ståndpunkt gällande 
ämnesvalet. Efter en kurs på C-nivå där hållbarhet primärt behandlades ur ett etiskt- 
samt marknadsföringsperspektiv, väcktes en önskan att kartlägga området ytterligare. 
Vidare incitament skapades då redovisning studerades på D-nivå, en kurs som gav insikt 
i hur företag kan integrera ett hållbarhetsperspektiv i sin strategi och hur aktuell frågan 
är hos företag idag. Vår utbildning har således bidragit med små fragment av kunskap 
inom ett komplext område. Kurserna har belyst vikten i hållbarhetsområdet och visat på 
frågor som är högst aktuella. Det samhälle vi lever i idag är ytterligare en bidragande 
faktor, ett samhälle där hållbarhet och CSR ständigt diskuteras. Vidare har vårt 
personliga engagemang för ämnesvalet tagit sig uttryck i att vi väljer att gå eller cykla 
framför att åka buss eller bil, vid matinköp väljer vi i större utsträckning ekologiska 
produkter, vi har valt att minimera vår köttkonsumtion, vi källsorterar och är noggranna 
med vår el- och vattenförbrukning.  
 
Vi har genomgående i vår studie hanterat objektivismen, vilken är vår verklighetssyn 
och vi har tillämpat den genom att kritiskt granska våra källor, försökt förhålla oss 
objektiva till vår egen förförståelses påverkan på studien samt i största mån tolkat 
resultatet utifrån den empiri vi samlat in. De akademiska kunskaper vi erhållit har gett 
oss en större förståelse för hur frågan om hållbarhet faktiskt påverkar oss människor 
idag, men lämnade också många obesvarade frågor och funderingar. Det är dessa 
obesvarade frågor och funderingar i kombination med vårt personliga engagemang och 
attityder som ligger till grund för vår uppsats och utifrån dem har vi, genom en 
diskussion med vår handledare, mottagit ytterligare incitament som styrt oss i 
uppbyggnaden av vår studie och det vi avsett undersöka.  
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3.2 Studiens perspektiv 
 
Hartman (2004, s. 29) och Thurén (2013, s. 85) belyser vikten av att förklara forskarens 
perspektiv i relation till studien där Hartman (2004, s. 29) presenterar att varje individ 
har sitt eget perspektiv och uppfattar ting på olika sätt medan Thurén (2013, s. 85) 
beskriver hur fakta behöver sättas i förhållande till det perspektiv de är initierade i, 
resultatet kan annars uppfattas som ett sammelsurium av information. Därför ansåg vi 
att det var viktigt att förtydliga vårt perspektiv i relation till studien för att klargöra för 
läsaren hur vårt valda problem, vetenskapliga utgångspunkter, teoretiska referensram 
samt slutliga diskussion hänger samman. 
 
Vår studie har undersökt individens attityd till CSR. Genom de vetenskapliga 
utgångspunkter antog vi ett förhållningssätt till hur ackumulationen av teori och empiri 
skulle gå till, för att utifrån det medverka till ett teoretiskt och praktiskt bidrag. Vi kan 
därmed argumentera för att studien har en akademisk utgångspunkt i och med det 
teoretiska bidraget, där vi främst medverkat till sammansättningen av en ny konceptuell 
modell genom vår litteraturgenomgång och bidragit med ny kunskap till 
forskningsfältet. Modellen visar vilka samband och faktorer som har en inverkan på 
individens attityd till CSR. Det teoretiska bidraget har verkat som grund för det 
praktiska, där studien undersökt CSR i en företagskontext med fokus på de anställda 
och deras attityd. Följaktligen menar vi att denna studie är kopplad till ett 
individperspektiv där individen representeras av medarbetaren, verksam i en 
organisation. 

3.3 Verklighets- och kunskapssyn 
 
Gilje & Grimen (2007, s. 20) presenterar att det är viktigt för en studies relevans att 
läsaren tidigt informeras om studiens kunskapssyn för att urskilja vidare tankegångar i 
arbetet och för att undvika missförstånd i ett tidigt skede. Vi ansåg att det var viktigt att 
förklara hur studiens uppbyggnad och genomförande har påverkats av vår verklighets- 
och kunskapssyn samt hur det verkat som grund för de tankar och argument vi 
fortsättningsvis presenterar. 
 
Varje studie har en ontologisk inriktning som avser beskriva hur verkligeheten tolkas. 
Enligt Bryman & Bell (2013, s. 49) kan den ontologiska inriktningen antingen vara 
objektivism eller konstruktionism. Den förstnämnda inriktningen innebär att sociala 
företeelser existerar oberoende av de sociala aktörerna medan den andra inriktningen, 
konstruktionismen, innebär att forskaren tolkar den sociala verkligheten och att de 
sociala aktörerna formar den verkligheten forskaren studerar (Bryman & Bell, 2013, s. 
42-43). Ytterligare författare som belyser vikten av att förstå att verkligheten kan se 
annorlunda ut beroende på vem som studerar den är Eriksson & Wiedersheim-Paul 
(2006, s. 39-40). Författarna beskriver att verkligheten är konstruerad på olika sätt och 
att det är viktigt för forskare att tidigt i processen presentera sin ontologiska ståndpunkt 
för att tydliggöra för läsaren hur de uppfattar verkligheten (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 2006, s. 39-40). Utifrån Bryman & Bell (2013) och Eriksson & Wiedersheim-Paul 
(2006) har vår studie utgått från den ontolgiska inriktningen som benämns objektivism 
eftersom vi ämnat studera individens attityd utifrån insamlad data och senare objektivt 
tolkat den data som insamlats utan ytterligare påverkan från oss. Vidare skildrar 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006, s. 40) att forskaren ska agera som en objektiv 
iaktagare där föreställningarna är givna på förhand och är opåverkbara. Vi har 
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upprätthållit det objektiva synsättet genom att studera Nordic Choice Hotels 
medarbetare i en kontext där de utifrån dem själva uppskattat organsaitonens CSR-
arbete och den attityd de besitter till densamma, utan någon yttre påverkan från vår sida. 
Vår avsikt har konstant varit att agera som en objektiv iaktagare där vi utifrån den data 
vi samlat in tolkat och härlett analys och slutsats och återkopplat till tidigare studiers 
resultat.  
 
Den epistemologiska frågeställningen ämnar förklara hur den sociala verkligheten kan 
studeras genom en kunskapssyn (Bryman & Bell, 2013, s. 35) och i denna studie var 
utgångspunkten positivismen. Idén bakom positivismen är ambitionen att uppnå säker 
kunskap genom att fokusera på det som kan räknas ut genom vår logik samtidigt som 
iakttagelser undersöks kritiskt (Thurén, 2007, s. 17). Mårtensson & Nilstun (1988, s. 28-
29) spinner vidare på detta resonemang och beskriver hur positivismen bygger på tankar 
om mätbarhet och kvantitativa metoder. Ett resonemang som vidare styrks av Wallén 
(1996, s. 27) där han beskriver huvuddragen inom positivismen och nämner att 
bedömningar ska ersättas med mätningar, att kunskapen ska vara empiriskt testbar samt 
att forskare ska inta ett objektivt förhållningssätt.  
 
Den positivistiska kunskapssynen har målsättningen att exponera samband och 
orsaksförhållanden, ett utfall kan exempelvis vara att den insamlande informationen i en 
studie bidrar till förbättrade processer eller arbetsförhållanden (Johansson Lindfors, 
1993, s. 40). I vår studie avsåg vi undersöka om flertalet faktorer har en inverkan på 
individens attityd till CSR samt huruvida individens attityd till CSR leder till ett faktiskt 
CSR-beteende. En målsättning med vår studie var att bidra med användbar kunskap till 
vårt valda företag där de, via vår studie, kan utveckla sina processer för att skapa 
incitament för de anställda att ta fler initiativ till CSR.  
 
Det existerar emellertid kritik mot positivismen. Mårtensson & Nilstun (1988, s. 27) 
beskriver hur observationer utförda av observatörer kan skapa problem då 
observationerna aldrig kan klassas som fullständigt objektiv fakta. Vi vill poängtera att 
det existerade en medvetenhet att redan befintliga uppfattningar och synsätt kan ha haft 
en inverkan i senare empiriinsamling samt analys. Emellertid har vi, med problematiken 
i åtanke, i största möjliga mån försökt inta ett objektivt synsätt. Slutligen klargör 
Johansson Lindfors (1993, s. 53) att en redogörelse av kunskapssynen inte bara är till 
för studiens upphovsmän, utan också åsyftar underlätta för bedömaren av studien och 
dess granskning av vetenskapligheten i uppsatsen.  

3.4 Vetenskapligt angreppssätt 
 
För att etablera kontexten i vår studies epistemologiska utgångspunkt, har vi valt att 
förklara studiens angreppssätt. Datainsamlingen har skett genom en deduktiv ansats 
vilket enligt Bryman & Bell (2013, s. 31) innebär att teoriinsamlingen åsyftar mynna ut 
i hypoteser vilka testas i en empirisk studie. Hartman (2004, s. 159-160) kallar detta 
angreppssätt hypotetisk-deduktiv metod, vilket enligt honom innebär att en hypotes 
formas som sedan styr de observationer som utförs. Fördelen, enligt Hartman (2004, s. 
159-160) är att observationerna blir mer fokuserade och centreras kring hypotesen. Vårt 
argument för valet av metod grundar sig i det Bryman & Bell (2013, s. 30-31; s. 163) 
och Hartman (2004, s. 159-160) beskriver, och vi valde därmed att följa det deduktiva 
tankesättet vilket varit vår utgångspunkt i datainsamlingen. I och med vår valda 
kunskapssyn och deduktiva angreppsätt har vi, i linje med dessa, valt en kvantitativ 
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forskningsstrategi, där tillvägagångssättet innebär att olika företeelser mäts (Bryman & 
Bell, 2013, s. 49). Vår studie har eftersträvat att undersöka faktorer som påverkar 
individens attityd till CSR och därför ansåg vi att en kvantitativ forskningsstrategi var 
mest lämpad där vi ansåg att en kvalitativ ansats inte skulle bidra med samma mängd 
data för att kunna se de faktorer som påverkar individens attityd till CSR. 
Sammanfattningsvis har vi valt att utgå från teorier inom det företagsekonomiska 
forskningsområdet med inriktning mot CSR, organisation, kommunikation, attityder 
och psykologiska ansatser för att, via vår empiriska datainsamling, skapa hypoteser, 
diskutera och härleda slutsatser. 

3.5 Litteratursökning 
 
Hart (2001, s. 2) fastställer att en litteratursökning bör ses som ett grundläggande 
element när en studie ska genomföras samt att det krävs en genomgång av relevant 
ämnesspecifik och metodologisk litteratur. Vidare beskriver Hart (2001, s. 2-3) att en 
litteratursökning kan hjälpa till med att förstå hur och vilken typ av litteratur som är 
relevant när det kommer till studiens fokusområde. Aguinis & Glavas (2012, s. 933) 
presenterar i sin tur att sociala aspekter inom företagande har studerats i många 
generationer men påpekar samtidigt att hållbarhet och framförallt begreppet CSR har 
blivit mer uppmärksammat under 2000-talet. 
 
Givet det faktum att CSR har blivit än mer uppmärksammat under 2000-talet har vi valt 
att främst fokusera på att söka efter kunskap via Internet och diverse databaser. Thurén 
& Strachal (2011, s. 9) beskriver hur det finns stora för- och nackdelar med att söka 
information på internet; informationsflödet är större och mer lättillgängligt än tidigare 
vilket är en självklar fördel. Emellertid kan tillförlitligheten bli lidande eftersom det inte 
existerar samma kontroll över informationsflödet som i en erkänd tidskrift (Thurén & 
Strachal, 2011, s. 8-9). Den kritiken framställs även av Hart (2001, s. 128) som 
konstaterar att informationen som är tillgänglig på internet ibland kan vara opålitlig och 
ostrukturerad.  För att förhålla oss till kritiken valde vi att använda erkända sökmotorer 
som Ebsco Host och Google Scholar samt diverse databaser; Elsevier, Business Source 
Premier, Wiley Journals, Sage Journals, ScienceDirect, Springer och Emerald 
Journals.   
 
Sökord vi främst använt för att finna kollegialt granskade vetenskapliga artiklar är; 
attitude, behavior, communication, corporate environmentalism, CSR, CSR-activity, 
empirical studies, employee, environment, environmentalism, greenwash, leadership, 
management, measures, organizational commitment, recycling behavior, salespeople, 
salespersons, scales, sustainable development, sustainable/disposal, TBL och TNS. 
Sökorden har använts dels enskilt men även i kombination med varandra och som ett 
komplement, har vi även studerat relevant tryckt litteratur via Umeå 
Universitetsbibliotek. 

3.6 Källkritik 
 
Källkritik definieras som en samling metodregler för hur information kan bemötas med 
avsikten att avgöra vad som är sant eller högst sannolikt med den primära uppgiften att 
bedöma tillförlitligheten samt värdet i informationen (Thurén & Strachal, 2011, s. 7). 
En förutsättning och strävan från vår sida var att genomgående använda pålitliga källor i 
vår studie. Vi har därför utgått från de fyra källkritiska principerna: äkthet, tidssamband, 
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oberoende samt tendensfrihet.  Äkthet syftar till att källan till informationen ska vara 
den som den utger sig för att vara; tidssamband avser perioden som löpt mellan en 
begivenhet och källans rapportering om nämnda begivenhet; oberoende åsyftar källans 
självständighet, det vill säga genom hur många led har informationen passerat; 
tendensfrihet anspelar på den inneboende objektiviteten hos källan, huruvida 
verklighetsbilden är förvrängd av en individs personliga förnimmelser (Thurén, 2013, s. 
7-8).  
 
Utöver dessa fyra källkritiska principerna finns det ytterligare aspekter att ta i beaktande 
vid en kritisk granskning av diverse källor. Umeå Universitetsbibliotek (2015a) 
beskriver sex aspekter vilka anses viktiga att ha i åtanke vid en källkritisk bedömning: 
innehåll, auktoritet, informationens omfattning, tillförlitlighet, målgrupp och 
användarvänlighet. Innehåll innebär att särskild vikt läggs på granskning av 
Internetkällor och huruvida informationen är faktabaserad eller åsiktsgrundad (Umeå 
Universitetsbibliotek, 2015a). Auktoritet syftar till om det finns en erkänd författare 
bakom källan (Umeå Universitetsbibliotek, 2015a). Informationens omfattning medför 
att forskaren undersöker bredden och djupet hos informationen (Umeå 
Universitetsbibliotek, 2015a). Tillförlitlighet åsyftar om det existerar en samstämmighet 
mellan källor inom samma ämneskategori (Umeå Universitetsbibliotek, 2015a). 
Målgrupp går ut på att undersöka vilka som anses som mottagare till informationen 
källan erbjuder och användarvänlighet innebär att det förekommer en förteckning över 
informationen och hur ser strukturen ut (Umeå Universitetsbibliotek, 2015a).   
 
De fyra källkritiska principerna (Thurén, 2013, s. 7-8) och de sex aspekterna som Umeå 
Universitetsbibliotek (2015a) presenterar behandlar liknande perspektiv att ta hänsyn 
till. Vi anser att vi uppfyllt de fyra källkritiska principerna och de sex aspekterna genom 
att genomgående, i största möjliga mån, avstått från andrahandsreferering och använt 
kollegialt granskade artiklar. Vilket innebär att de artiklar som använts har granskats av 
andra sakkunniga inom området (Umeå Universitetsbibliotek, 2015b; Vetenskapsrådet, 
2011b). Att använda oss av artiklar som är kollegialt granskade menar vi stärker 
kvalitén i vår studie. Vidare har vi, i största möjliga mån, använt primärkällor, men i 
enskilda fall även sekundärkällor då åtkomsten till en primärkälla inte varit möjlig. 
Thurén & Strachal (2011, s. 16) menar att en primärkälla är mer tillförlitlig då denna är 
oberoende till skillnad från en sekundär källa som har traderats. Under vissa 
omständigheter är dock sekundärkällor att föredra eftersom de har analyserats i 
efterhand, vilket kan skildra verkligheten på ett tydligare sätt. Detta kan exempelvis 
vara fallet i vetenskapliga framställningar (Thurén & Strachal, 2011, s. 17). Till sist har 
en grundlig litteratursökning genomförts, där vi anser att vi lyckats mätta det område 
inom CSR och hållbarhet som innefattat vår studies perspektiv. 
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4. TEORETISK REFERENSRAM 
4.1 Hållbar utveckling 
 
Hållbar utveckling är ett debatterat fenomen bland såväl praktiker som akademiker 
(Menguc & Ozanne, 2005, s. 430). Debatten handlar främst om hur människan ska 
hantera den myriad av problem som uppstått till följd av en ökad population och 
industrialisering (Hopwood et al., 2005, s. 38). Idén bakom hållbar utveckling är enkel: 
en tillväxt i medvetenheten om de ekologiska problem mänskligheten står inför ska 
kombineras med socioekonomiska angelägenheter och medverka till att mänskligheten 
skapar en mer hållbar framtid (Hopwood et al., 2005, s. 39).  
 
Cavagnaro & Curiel (2012, s. 165) framställer i sin tur att företag idag måste integrera 
hållbara principer i organisationen för att skapa ett paradigmskifte. Genom att bedriva 
en mer ansvarsfull ekonomisk tillväxt, rättvis social utveckling och effektivt bevara vår 
planets resurser kan ett bättre liv skapas för kommande generationer. Emellertid 
skildrade vi i vårt inledande kapitel hur en del av problematiken ligger i hur företag kan 
kombinera de tre dimensionerna; den ekonomiska, den sociala och den ekologiska, för 
att skapa en mer hållbar värld. Svårigheten ligger alltså i hur, och inte om, de tre 
dimensionerna tillsammans kan kombineras till ett effektivt tillvägagångssätt där en 
hållbar värld främjas. Vilket framställs av såväl Bhattacharya & Sen (2004, s. 10) som 
Smith (2003, s. 55) där författarna framhåller vikten av att fokusera på hur, inte om, ett 
åtagande till CSR ska genomföras och skildrar vidare att det inte är en enkel fråga att 
besvara. 
 
Under 2000-talet har människans ekologiska fotavtryck växt markant vilket innebär att 
konsumtionen börjat överstiga nivåer för vad som anses vara hållbart och vad jorden 
kan producera (Belz & Peattie, 2012, s. 11). Hopwood et al. (2005, s. 38) bygger vidare 
på tanken om det ekologiska fotavtrycket. Författarna beskriver hur mänskligheten 
tidigare betraktat planeten och dess resurser som en externalitet där varje miljöproblem 
har setts som en lokal angelägenhet där kapitalism gick hand i hand med teknik som 
ansågs kunna lösa alla problem (Hopwood et al., 2005, s. 38). Hållbar utveckling måste 
ske i samråd, vilket innebär att ett problem inte kan flyttas till en annan del av världen 
utan hållbar utveckling ska ses som en global uppgift (Hopwood et al., 2005, s. 39).  
 
Hopwood et al. (2005. s. 41-42) presenterar även olika alternativ till vårt nuvarande 
konsumtions- och produktionsmönster och introducerar ett ramverk för hållbar 
utveckling innehållande tre synsätt; status quo, reform och transformation. Det status 
quo-orienterade synsättet innebär att människan är nöjd med sin nuvarande livsstil och 
vill stanna i ett oförändrat tillstånd (Hopwood et al., 2005, s. 42). Det reformorienterade 
synsättet medför att det finns stora problem med dagens produktions-, konsumtions- och 
levnadsmönster och hur dessa måste förändras (Hopwood et al., 2005, s. 43). Ett mer 
radikalt tillvägagångssätt presenteras av de som är transformationsorienterade, vilka 
menar att en fundamental och radikal förändring i världen behövs med målsättningen att 
skapa ett samhälle som är hållbart idag och i framtiden (Hopwood et al., 2005. s. 44).  
 
Detta ramverk diskuteras vidare av Belz & Peattie (2012, s. 13) som skildrar att det inte 
längre är försvarbart att befinna sig i status quo, utan handling krävs för att förändras 
med målet att nå en mer hållbar värld. Att förändras är aldrig enkelt och att ta steget 
från status quo upplevs som en intrikat fråga eftersom det synsättet ses som ett 
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normaltillstånd idag (Cavagnaro & Curiel, 2012, s. 165). Cavagnaro & Curiel (2012, s. 
168) skildrar vidare att vi människor måste börja se världen ur ett nytt perspektiv, vilket 
i sin tur kan skapa nya möjligheter inom både företags- och samhällsutvecklingen. För 
att ett paradigmskifte ska få genomslagskraft menar Cavagnaro & Curiel (2012, s. 168) 
att processen bör starta i ett skifte från traditionella till mer hållbara organisationer.  
 
Vi argumenterar i linje med det författarnas presenterar, att CSR bör vara en central del 
i organisationens verksamhet för att ett paradigmskifte ska möjliggöras. Vidare anser vi, 
som presenterats i vår inledning (se avsnitt 1.1), att medarbetaren har en central roll i att 
skapa en förändring, vilket vi finner stöd hos Aguinis & Glavas (2012, s. 955) och 
Hopwood et al. (2005, s. 44). Vi presenterade tidigare att Hopwood et al. (2005, s. 41) 
beskriver olika stadium en individ, en organisation eller till exempel ett företag kan 
befinna sig i, där mänskligheten idag, till största del, befinner sig i status quo. Vår 
studie har undersökt individens attityd till CSR och faktorer som påverkar denna attityd, 
vår förhoppning var även att kunna avgöra huruvida individen har börjat röra sig mot ett 
mer reform- eller transformationsorienterat stadium. 

4.2 Kopplingen mellan den teoretiska referensramen 
och studiens frågeställning 
 
I en undersökning utförd av McKinsey & Company (2006, refererad i Bhattacharya et 
al., 2009, s. 257) framkom det att högt uppsatta personer inom ledningen i företag tror 
att CSR- engagemang från företaget leder till önskvärda reaktioner från företagets olika 
intressenter. På samma linje skildrar Dawkins & Lewis (2003, s. 185) att CSR har fått 
ökad betydelse hos ett brett spektrum av aktörer, anställda inkluderade. Vi har också 
funnit forskning (Aguilera et al., 2007; Banerjee, S. B. 2002; Baumgartner, 2013; 
Broman et al., 2000; Elkington, 1994; Starik & Kanashiro, 2013) som undersöker hur 
företag arbetar med CSR relaterade strategier och studier som fokuserar på CSR från 
konsumentens perspektiv (Blom, 2014; Gilg et al., 2005; Hur et al., 2013; Lee et al., 
2013). Det finns tillika flertalet vetenskapliga artiklar (Bauman & Skitka, 2012; 
Dhanesh, 2014, s. 143; Glavas & Kelley, 2014; Lee et al., 2013; Singhapakdi, 2015) 
som visar att den mest aktuella forskningen efterfrågar ett större fokus på mikro-nivå för 
att kartlägga förhållandet mellan CSR och de anställda.  
 
Den argumentation vi framställer för valet av teoretisk referensram är grundad i tidigare 
studiers efterfrågan av undersökningar på mikro-nivå. Vi har genom vår 
litteraturgenomgång funnit en mängd faktorer som har ett inflytande på individens 
attityd till CSR. Med intentionen att finna de faktorer som är viktiga när det kommer till 
en inverkan på individens attityd till CSR valde vi ut följande faktorer: individens 
generella attityd till hållbarhet, företags CSR-aktivitet, organisatorisk åtagande, intern 
kommunikation samt individens faktiska CSR-beteende. Vidare anser vi att individens 
generella attityd till hållbarhet har ett samband med individens CSR-attityd. Därför 
valde vi att göra en indelning där den generella attityden till hållbarhet och attityden till 
CSR framställs i två olika avsnitt. Det första avsnittet avser visa vad respondenten har 
med sig, i form av attityder gällande hållbarhet sedan tidigare och det andra avsnittet 
behandlar individens attityd till CSR. Vidare var vår avsikt att undersöka om vi kunde 
påvisa ett samband mellan individens CSR-attityd och huruvida attityden leder till ett 
faktiskt beteende, vilket kommer presenteras mer under avsnitt 4.7. Slutligen har vi valt 
att skildra företags CSR-aktivitet, organisatoriskt åtagande samt intern kommunikation 
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för att presentera teorier och tidigare forskning som mynnat ut i hypoteser som 
empiriskt bekräftats eller förkastats. 

4.3 Individens attityd 
 
I följande avsnitt har vi definierat begreppet attityd och utvecklat vår syn på begreppet i 
relation till vår studie. Fishbein & Ajzen (1975, s. 16) presenterar att en individs 
attityder till att agera är förenat med individens övertygelse om att handlingen i sin tur 
kan innebära vissa påföljder och hur individen utvärderar effekten av påföljderna. I och 
med att vår studie ämnat behandla hur företagets CSR-aktivitet, organisatoriskt 
åtagande, intern kommunikation, individens generella attityd till hållbarhet och 
individens faktiska beteende påverkar individens attityd till CSR ansåg vi att det var 
relevant att presentera hur vi ser på begreppet attityd.  

4.3.1 Vad är en attityd 
Det finns mängder av olika definitioner och beskrivningar gällande vad en attityd 
faktiskt är och vad det innebär. Fishbein & Ajzen (1975, s. v) inleder exempelvis sin 
publikation med att beskriva hur svårt det är att klargöra vad en attityd är, hur den 
formas eller förändras samt vilken roll den spelar i våra beteenden. Därför ämnade vi 
definiera vår studies perspektiv gällande begreppet attityd.  
 
Vi har valt att utgå ifrån Fishbein & Ajzen (1975, s. v) som presenterar en 
sammanhängande och systematisk begreppsram vilken enligt dem ämnade användas 
inom litteratur som undersöker attityder. Vidare stöd för valet av Fishbein & Ajzen 
(1975) och deras teoretiska ståndpunkt finner vi genom att flertalet samtida forskare valt 
att referera till författarnas begreppsram (Glasman & Albarracín, 2006, s. 779; 
Hemingway, 2005, s. 241; Krantz Lindgren, 2001, s. 28; Valentine & Fleischman, 2008, 
s. 659). Fishbein & Ajzen (1975) avsåg klargöra att det existerade en tvetydighet när det 
gällde att definiera begreppet attityd men samtidigt hur flertalet forskare kan enas om 
vissa drag. Vidare redogör Fishbein & Ajzen (1975, s. 16) att en individs attityd till att 
agera är förenat med individens övertygelse om att handlingen i sin tur kan innebära 
vissa påföljder och hur individen utvärderar effekten av påföljderna.  
 
Följaktligen utgick vi från Fishbein & Ajzen (1975, s. 6) som förklarar att en attityd ses 
som en inlärd process i individens medvetande och är en förutbestämd handling som 
mynnar ut i hur individen handlar, reagerar och agerar mot ett specifikt föremål.  

4.3.2 Individens generella attityd till hållbarhet 
Lindén (1994, s. 38) presenterar att en individs attityd till miljön är komplex. 
Författaren beskriver att ett grundläggande element gällande attityder är att individen 
har kunskap om attitydobjektet och fortsätter med att förklara att olika individer har 
olika mängd kunskap när det gäller ett så pass komplicerat område som hållbarhet och 
miljö (Lindén, 1994, s. 38-39). En logisk följd blir därför, beroende på vilken individ 
som tillfrågas, att attityden till hållbarhet kommer skilja sig åt. Dobson (2003, s. 2) i sin 
tur skildrar hur människor är självcentrerade, vilket innebär att människor agerar för att 
skapa vinst eller för att undvika förlust. Ett argument som ämnar belysa hur människor i 
grunden har en egocentrisk attityd. Det är ett tankesätt som Dobson (2003, s. 2) anser är 
applicerbart på hållbarhetsfenomenet och författaren beskriver en paradoxal bild där 
människors attityd innebär att de vill agera för miljön men samtidigt inte vill betala för 
sina handlingar. Författaren exemplifierar detta genom att framställa ett scenario där 
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människor blir bötfällda om de inte källsorterar för att på så sätt framkalla en önskvärd 
attityd till hållbarhet. Ytterligare en aspekt Dobson (2003, s. 4) framför är att 
mänskligheten måste förändra sin attityd och sitt beteende och presenterar ett begrepp 
vilket benämns ecological citizenship, vilket innebär att människor strävar mot ett mer 
hållbart samhälle. Det kan uppnås genom att strukturera och ändra gamla tankemönster 
för att skapa nya förhållningssätt som i sin tur kan minska det ekologiska fotavtrycket 
(Dobson, 2003, s. 90; s. 99).  
 
Det finns idag en medvetenhet om att mänskligheten befinner sig i en akut situation där 
det krävs omedelbar handling för att inte en ohållbar situation ska fortgå men även om 
det har skapats en ökad medvetenhet kring miljön och klimatet i dagens samhälle menar 
Olausson (2009, s. 36) att individen i de flesta fall anses ha en oförmåga att agera. 
Författaren anser att individen har en stor kännedom om de miljöproblemen 
mänskligheten ställs inför, men att det finns flertalet anledningar till varför människor 
idag inte väljer att agera trots de påtagliga miljöproblemen (Olausson, 2009, s. 36). 
Attityder mynnar ut i tankar som försvarar ett beteende att inte agera.  
 
[...] “jag är inte intresserad av det här ämnet, jag har inte tid, jag tror inte förändring 
är möjligt och jag kan inte göra skillnad” [...] (Olausson, 2009, s. 36) 
 
Vi anser därför att det är av stor vikt att individen börjar ta mer ansvar, förändra sin 
attityd och får hjälp med att förstå att den lilla handlingen kan hjälpa det stora 
sammanhanget. Ett bra sätt att få individen att ta mer ansvar och förstå varför arbete 
mot hållbarhet är av stor vikt är att påpeka personliga fördelar relaterade till 
engagemanget (Olausson, 2009, s. 128). Dobson (2003, s. 2) påpekar också vikten av att 
individen har en förståelse om att dennes engagemang är central för att nå en mer 
hållbar värld. Det stärks ytterligare av Rodrigo & Arenas (2008, s. 274) som beskriver 
att deras studie visar att medarbetarens känsla av att göra gott för samhället förstärks när 
ett företag väljer att implementera ett CSR-program, men också att denna känsla kan 
förklaras av tidigare erfarenheter den anställda har med sig, exempelvis utbildning eller 
situationer där individen fått reflektera över etiska aspekter. Författarna talar därtill om 
att ett av deras tre viktigaste forskningsresultat är att individens världssyn och sociala 
status spelar en viktig roll när det gäller tillkomsten av en CSR-attityd (Rodrigo & 
Arenas, 2008, s. 279). Vidare undersöker Abdul & Ibrahim (2002, s. 10) vad som 
påverkar ledares attityd till agera mer CSR-inriktat, där resultatet visade att uppväxten 
har en stor påverkan på ledarens attityd till CSR. Vi menar därför att det finns ett 
samband mellan individens generella attityd till hållbarhet och att den attityden 
återspeglas i den attityd individen har gällande CSR. 
 
En annan aspekt vi vill framhäva är det empiriska resultat Marz et al. (2003, s. 8) 
presenterar; nämligen att egenskaperna som finns hos företaget överlag hade högre 
samstämmighet med CSR än vad de individuella egenskaperna visade sig ha. Ett 
intressant resultat som i sig bekräftar vår åsikt att det finns faktorer som påverkar 
attityden en individ har gentemot CSR, men det är tänkvärt att företagets egenskaper 
visade sig ha större samstämmighet än de individuella egenskaperna. Marz et al. (2003, 
s. 8) undersökte organisatoriska egenskaper såsom hierarki och aktiviteter som 
individen utför inom ramarna för företaget, de individuella egenskaperna var 
exempelvis kön och politisk hållning. Författarna förklarar resultaten med en bra 
företagskultur och att det därför kan vara svårt att generalisera resultatet de fick fram till 
andra kontexter (Marz et al., 2003, s. 8).  
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Dobson (2003, s. 2) konstaterade att människan är självcentrerad och Olausson (2009, s. 
36) argumenterade för att människor idag inte väljer att agera på grund av diverse 
attityder och tankar, vilka vi valt att citera ovan. Vidare argumenterar Abdul & Ibrahim 
(2002, s. 10) och Rodrigo & Arenas (2008, s. 274) för att tidigare erfarenheter, attityder 
och upplevelser påverkar individens attityd till CSR. Dessa tidigare studier kartlägger 
tillika hur individens attityd påverkas av tidigare erfarenheter, världssyn och sociala 
status. Vi tog därmed stöd i den tidigare forskningen och valde att se den som en 
utgångspunkt som format vår åsikt att individens generella attityd till hållbarhet 
påverkar individens CSR-attityd. För vi anser att individens attityd utanför arbetet även 
följer med till arbetet vilket mynnade ut i hypotes ett [H1]:  

 
H1: Ju starkare individens generella attityd till hållbarhet är, 

desto starkare är individens attityd till CSR 
 

4.3.3 Individens attityd till CSR 
Idag finns det stora företag, så som IBM och Unilever, vilka har genomfört 
framgångsrika CSR-satsningar och samtidigt lyckats påverka sina anställda att känna ett 
större engagemang i företagets CSR-arbete (Mirvis, 2012, s. 93-94). Collier et al. (2007, 
s. 22) framhäver i sin tur att det, för att skapa en effekt på det CSR-arbete ett företag 
genomför, krävs åtagande och öppenhet från de anställda. Vidare skildrar Mirvis (2012, 
s. 94) att CSR används som ett verktyg i dagens organisationer med målsättningen att 
rekrytera, behålla och engagera de anställda. Anledningen till varför företag väljer att 
satsa på CSR är enligt Mirvis (2012, s. 94) att unga människor idag söker en större 
meningsfullhet i sitt arbete, det vill säga något som bidrar till samhället i stort. 
 
CSR-aktiviteter i företag skapar en större lojalitet hos medarbetaren och på lång sikt 
även en större vinst och författaren menar att medarbetarens engagemang är en 
utgångspunkt som bidrar till att förstå hur anställda influeras av företagets CSR (Mirvis, 
2012, s. 94; s. 102). På liknande sätt, ur ett annat perspektiv, presenterar Haski-
Leventhal (2013, s. 116) att de fördelar ett företag upplever är resultatet av deras CSR-
aktiviteter är starkt korrelerat med det engagemang personalen visade till företagets 
CSR-aktiviteter. Sen et al. (2006, s. 164) undersöker i sin tur om och hur en 
medvetenhet om ett företags CSR-strategi påverkar medarbetarens tankar och attityder, 
kontexten de eftersträvade var huruvida individen kunde tänka sig att söka anställning, 
köpa produkter eller aktier hos företaget. Studien visade att medarbetare som var mer 
medvetna om företagets CSR-strategi i större utsträckning var mer positiva till företaget 
och kände en större samhörighet med företaget (Sen et al., 2006, s. 164). Emellertid 
framför Bhattacharya & Sen (2004, refererad i Sen et al., 2006, s. 164) kritik mot 
tidigare studier inom CSR-fältet och menar att medvetenheten om ett företags CSR-
initiativ i verkligheten är relativt lågt, vilket i sin tur kan ifrågasätta den verkan som 
tidigare studier presenterar att CSR har på attityder, beteenden och tankar.  
 
Rodrigo & Arenas (2008, s. 227) undersöker medarbetare och deras attityder till CSR 
och i studien presenteras olika typer av attityder de anställda har mot ett implementerat 
CSR-program. Författarna beskriver tre typer av anställda: den engagerade anställda 
som har miljön i fokus och visar sig entusiastisk till nya CSR-program, den likgiltiga 
anställda som har sin egen karriär i fokus men utför det som krävs av företaget i ett 
CSR relaterad kontext och den oliktänkande anställda som har ett större fokus på sig 
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själv och anser att pengar bör spenderas på något annat än CSR-program (Rodrigo & 
Arenas, 2008, s. 276-277). Studien visar att, beroende på individen, kommer en 
organisations CSR-arbete få olika utfall, där attityden spelar en central roll i hur 
individen reagerar och agerar (Rodrigo & Arenas, 2008, s. 226-227).  
 
Vi ser flertalet fördelar med att engagera medarbetare i företags CSR-aktiviteter och att 
företag aktivt arbetar med CSR och kommunicerar informationen vidare genom alla led. 
Vår beroendevariabel, individens attityd till CSR, är dock en variabel som genererat lite 
forskning idag. Den forskning vi funnit liknar Mirvis (2012, s. 93) och undersöker hur 
företags CSR-aktivitet kan engagera anställda och påverka deras motivation, identitet 
och meningsfullhet. Den dimension vi eftersträvat att undersöka, individens attityd till 
CSR, är alltså föga studerat idag. Mueller et al. (2012, s. 1186) skildrar exempelvis att 
det saknas forskning om effekten av CSR på de anställda ur ett psykologisk-
organisatoriskt hänseende. Det anser vi visar att vi valt en utgångspunkt i vår studie där 
vi kan skapa ett bidrag till ett konstaterat forskningsgap.  

4.4 Företagets CSR-aktivitet 
 
Vi nämner i introduktionen att världen har börjat inse vikten av att skapa en förändring 
där vi menar att CSR bör ses som ett centralt begrepp i organisationers 
förändringsarbete. Via vår litteraturgenomgång finner vi flertalet teorier (Belz & 
Peattie, 2012, s. 12; Broman et al., 2000, s. 14; Elkington, 1994, s. 90; Elkington, 1999, 
s. 384; Hopwood et al. 2005, s. 41; Robèrt, 1992, s. 31; Starik & Kanashiro, 2013, s. 9) 
som beskriver hur man skapar incitament till förändringar, dels i samhället i stort men 
även på en organisatorisk nivå. Intressant är hur och om företag faktiskt engagerar sig i 
CSR-aktiviteter idag.  
 
Bowen & Aragon-Correa (2014, s. 107) presenterar hur företag idag ständigt blir 
anklagade för att marknadsföra missledande information gällande vad de faktiskt gör i 
form av miljöfrämjande aktiviteter. Fenomenet kallas greenwashing och Bowen & 
Aragon-Correa (2014, s. 107) beskriver hur greenwashing är ett resultat som är en följd 
av svårigheterna företagen har med att utvärdera sina miljöfrämjande prestationer. 
Självklart är det en aktuell fråga om företag uttalar sig missvisande om deras CSR 
aktiviteter och vad de gör för att skapa en mer hållbar värld, men det är också intressant 
hur Bowen & Aragon-Correa (2014, s. 107) beskriver att det är svårt att mäta vad 
effekterna faktiskt är och hur tilliten placeras på företags kommunikativa aktiviteter i 
form av hållbarhetsrapporter och webbsidor. Global Reporting Initiative [GRI] har 
exempelvis skapat ett ramverk företag kan använda sig av för att rapportera sina 
hållbarhetsstrategier och de aktiviteter som utförs för att nå en mer hållbar värld 
(Governance & Accountability Institute, Inc, 2012).  
 
Ur ett globalt perspektiv tas steg för att skapa premisser för företag att rapportera och på 
så sätt mäta effekterna av miljöfrämjande aktiviteter och enligt oss är det en 
förutsättning för att komma tillrätta med vad företag faktiskt aktivt utför i form av CSR-
aktiviteter. I Sverige har regeringen, för att komma tillrätta med de miljömässiga 
utmaningar företag står inför, tillsatt en nationell miljömålssamordnare med syfte att 
visa och driva på miljöarbete och skapa förutsättningar för att strategiskt nå de miljömål 
som är uppsatta för utvecklas mot en mer grön ekonomi (Regeringskansliet, 2014). 



 17 
 

4.4.1 Hållbarhet i företag 
I en studie av McKinsey & Company (2014) studeras hur företagsledare ser på 
hållbarhet och studien skildrar att ledare på alla nivåer ser hållbarhet som ett viktigt 
område. Även om hållbarhet idag är ett uppmärksammat fenomen beskriver McKinsey 
& Company (2014) att det finns problem gällande hur företag ska verkställa sina CSR-
strategier och att företag har långt kvar i utvecklingen mot ett mer hållbart företagande. 
 
De senaste tre decennierna har det framkommit olika förslag på hur företag kan få hjälp 
med att implementera sociala och miljömässiga aspekter i sin affärsstrategi där till 
exempel Triple Bottom Line [TBL] eller The Natural Step [TNS] är två framträdande 
teorier. TBL är ett grundläggande koncept inom hållbar utveckling och innehåller tre 
perspektiv; ett ekonomiskt, ett miljömässigt och ett socialt (Elkington, 1999, s. 2). TBL 
har som mål att vägleda hur företag kan implementera en hållbarhetsaspekt i sin 
affärsidé och skapa en win-win-win effekt genom att hitta lösningar till utmaningar i 
marknaden (Elkington, 1994, s. 90; Elkington, 1999, s. 384). TNS i sin tur är ett 
ramverk vilket ska möjliggöra för företag att arbeta med hållbar utveckling, komma åt 
bristen på systemsyn och skapa en förståelse för hur varje individ och organisation ska 
inse hur sin lilla del passar in i det stora hela (Broman et al., 2000, s. 14; Robèrt, 1992, 
s. 31). Samtidigt ämnar TNS vägleda företag till att fatta realistiska beslut som förflyttar 
företaget mot en mer hållbar strategi (The Natural Step, 2013). 
 
Vi anser att TBL ses som en grundpelare inom forskningsområdet CSR men att teorin 
tillika är väldigt omfattande. Hubbard (2009, s. 180) skildrar hur TBL ibland ses som 
problematisk att implementera och vidare presenterar Linnenluecke & Griffiths (2013, 
s. 389) att TBL redan är ett kartlagt område där fokus ofta hamnar på att hållbar 
utveckling och sociala aspekter kopplas ihop med företagets finansiella prestation. 
Sammanfattningsvis valde vi att framställa att TNS och TBL anses vara viktiga teorier 
inom hållbarhetssfären men att vi fortsättningsvis valt att, med stöd i kritiken som 
presenterats, fokusera på CSR i sin helhet och frångå dessa två teorier.   

4.4.2 CSR inom företag 
Smith (2003, s. 52) skildrar hur CSR inte bör ses som ett nytt koncept då visionära 
företagsledare redan på 1800-talet insåg vikten av CSR. Konceptet och idéerna gällande 
CSR utvecklas ständigt och idag handlar CSR inte längre om organisationer och företag 
ska engagera sig i CSR utan hur de ska engagera sig (Smith, 2003, s. 58). Genom en 
ökad globalisering i världen har flertalet icke-statliga organisationer såsom International 
Business Leaders Forum [IBLF], Business for Social Responsibility [BSR] och 
Business in the Community [BITC] uppmanat till ett större fokus på företags CSR-
arbete och hur företagen förväntas ta sitt ansvar gällande sociala problem i samhället 
samt rätta till miljömässiga brister såsom utsläpp och föroreningar (Smith, 2003, s. 54-
55).  
 
Du et al. (2011, s. 1528) skildrar att dagens företag inte bara ser de etiska delarna i CSR 
utan väljer att implementera sociala och miljömässiga aspekter av CSR i sin strategi. 
Det kan innebära att företag engagerar sig lokalt i samhället och försöker förbättra 
välbefinnandet hos befolkningen samt att de stöttar sjukvård, säkerhet och miljö (Du et 
al., 2011, s. 1528). Smith (2003, s. 53) presenterar i sin tur att företag idag är bättre på 
att se den sociala aspekten av CSR men att det fortfarande finns en osäkerhet kring hur 
det ska hanteras och hur stor omfattning den sociala aspekten ska få inom företaget.   
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Vad CSR innefattar förändras med tiden och Armstrong & Green (2013, s. 1927) menar 
att det är viktigt för företag att vara tydliga med definitionen av CSR för att möjliggöra 
en gemensam förståelse hos alla intressenter i företaget. En enad definition av CSR 
saknas idag vilket kan ge upphov till att CSR inte uppfattas på samma sätt av alla och 
därför medför en viss förvirring över vad CSR faktiskt betyder (Armstrong & Green, 
2013, s. 1926). Vår definition av CSR, presenterad under avsnitt 1.1, är sprungen från 
Du et al. (2011, s. 1528) där författarna valt att definiera att CSR innebär ett företags 
engagemang gällande strukturen i sina affärsmetoder med målet att främja det 
ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga välbefinnandet.  
 
Aguinis & Glavas (2013, s. 314) påvisar att CSR är ett så pass vida känt begrepp inom 
diverse forskningsområden att det krävs en ny kategorisering av CSR. De menar att 
CSR antingen kan ses som en yttre angelägenhet eller inbäddat i en organisations 
kärnverksamhet där CSR bör integreras med företagets strategi, dagliga rutiner och 
tillvägagångssätt och därmed påverka alla anställda (Aguinis & Glavas, 2013, s. 314). 
För att exemplifiera beskriver Aguinis & Glavas (2013, s. 316) hur företag valt att 
implementera en eko-effektivitet i sina rutiner vilken medfört att kostnaderna har sänkts 
samtidigt som företagets miljöpåverkan har minskat, men också att denna omställning 
endast har lett till en förändring i företagets rutiner och inte inbäddats i 
kärnverksamheten. Detta är ett tydligt exempel på problematiken med att företag inte 
integrerar CSR-strategin i sin kärnverksamhet utan försöker addera ett CSR-perspektiv 
som ett tillägg till sin redan existerande affärsverksamhet. Smith (2003, s. 67) beskriver, 
liknande Aguinis & Glavas (2013, s. 316), att ett företags CSR-strategi bör vara unikt 
och avspeglas i organisationens mål och visioner för att det annars finns en risk att 
företaget misslyckas med sin CSR-strategi genom att det inte uppfattas som ett genuint 
åtagande. Vilket ytterligare stärks av Michailides & Lipsett (2013, s. 317). En annan 
viktig aspekt är att det, hos företag där CSR är tydligare relaterat till kärnverksamheten, 
skapas en ökad tydlighet angående vilka CSR-aktiviteter företag faktiskt utför (Aguinis 
& Glavas, 2013, s. 328; Smith, 2003, s. 67; s. 72). 

4.4.3 Individen och företags CSR-aktiviteter 
Det finns idag externa påtryckningar från diverse organisationer och organ på företag 
och hur företagen aktivt kan implementera hållbara lösningar i företagsstrategin. Lozano 
(2015, s. 32) resonerar kring hur företag kan använda interna och externa drivkrafter 
som katalysatorer för att gå från en ohållbar status quo position till ett mer 
hållbarhetsorienterat stadium. Aguilera et al. (2007, s. 844) argumenterar i sin tur att 
företag som vill bli mer hållbara i sina aktiviteter måste ge ledande positioner makten 
att driva igenom CSR-relaterade initiativ.  
 
I och med att vår avsikt var att undersöka CSR ur ett individperspektiv valde vi att 
fokusera på de interna faktorerna som påverkar individens attityd till CSR-aktiviteter 
inom företaget. Detta eftersom vi menar, i linje med vad Godemann & Michelsen 
(2011, s. 5) beskriver, att hållbar utveckling är en fråga som kräver större engagemang 
av individen och vi anser att medarbetaren är en nyckelfaktor till företags CSR-arbete 
mot en förändring från status quo.  
 
Fler forskare (Aguilera et al., s. 2007, 839; Turker, 2009b, s. 189) framställer att det 
saknas studier som mer djupgående undersöker företags CSR-aktiviteter och den effekt 
dessa aktiviteter har på ett företags anställdas. Raub & Blunschi (2013, s. 15) kom fram 
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till att företags CSR-aktiviteter kan ha gynnsamma effekter på de anställda. Aguilera et 
al. (2007, s. 842) presenterar i sin tur att den etiska ståndpunkt ett företag visar sig ha, 
reflekteras i det etiska tankesätt en medarbetare besitter, vilket i sin tur influerar 
medarbetarens beteende inom organisationen. Vårt antagande om att ett företags CSR-
aktivitet samverkar med individens attityd till CSR finner stöd i det Aguilera et al. 
(2007, s. 842) och Raub & Blunschi (2013, s. 15) skildrar där författarna argumenterar 
för att företagets CSR-aktiviteter har en effekt på de anställda samt att ett företags 
moraliska ståndpunkt reflekteras i medarbetarens moraliska synsätt. I analogi med det 
argumenterar vi för att ett företags CSR-aktiviteter reflekteras i individens attityd till 
CSR. Följaktligen valde vi att utveckla hypotes två [H2]: 

 
H2: Ju starkare individen uppfattar företagets CSR-aktiviteter,  

desto starkare är individens attityd till CSR. 
 

4.5 Organisatoriskt åtagande 
 
I och med att vår studie undersöker faktorer som påverkar individens attityd till CSR, 
anser vi följaktligen att det krävs en faktor som ser på medarbetarens association och 
koppling till företaget. Vi menar att företag kan skapa ett större engagemang hos 
medarbetaren genom att skapa en omgivning där individen upplever ett åtagande 
gentemot organisation. Lee et al. (2013, s. 1716) skildrar hur många företag vill försäkra 
sig om att deras anställda kan identifiera sig med organisationen och på så sätt skapa ett 
momentum där de anställda känner en tillhörighet till och därmed inte väljer att lämna 
organisationen. Ett åtagande som sträcker sig längre än att enbart arbeta för finansiell 
förtjänst.  
 
Organisatorisk åtagande [organizational commitment] är en teori som kort avser 
beskriva den anställdes relation till företaget (Jaramillo et al., 2005; Mowday et al., 
1979; Porter et al., 1976). Organisatoriskt åtagande definieras som styrkan i 
medarbetarens relation och åtagande till organisationen (Porter et al., 1976, s. 91). När 
individen upplever ett starkt organisatoriskt åtagande kommer denna att, i högre grad, 
vilja stanna i organisationen, vara mer villig att anstränga sig för organisationens bästa 
samt inneha en bestämd uppfattning och acceptans av organisationens mål och 
värderingar (Porter et al., 1976, s. 91). Vidare skildrar Mowday et al. (1979, s. 226) hur 
organisatoriskt åtagande sträcker sig över den vanliga lojalitet en individ kan känna till 
sitt företag och involverar en aktiv relation där medarbetaren är villig att ge mer av sig 
själv för att bidra till organisationens framgångar.      

4.5.1 Den tredimensionella modellen 
Allen & Meyer (1990) och Meyer & Allen (1991) presenterar en tredimensionell modell 
där de utvecklade idén om organisatorisk åtagande som grundlades av Mowday et al. 
(1979) och Porter et al. (1976). Modellen beskriver hur organisatoriskt åtagande består 
av tre element: affective commitment [AC], continuance commitment [CC] och 
normative commitment [NC] där den gemensamma nämnaren är hur åtagande ses som 
ett psykologiskt stadium hos individen (Allen & Meyer, 1990, s. 1-2; Meyer & Allen, 
1991, s. 67). Schoemmel et al. (2015, s. 287) presenterar att modellen Allen & Meyer 
(1990) och Meyer & Allen (1991) skapade betraktas som den mest dominanta modellen 
inom forskningen gällande organisatoriskt åtagande.  
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De tre elementen berör olika aspekter av organisatoriskt åtagande. AC används för att 
beskriva den anställdes emotionella identifikation till företaget samt hur hög grad av 
involvering och tillgivenhet den anställde upplever att denne har till sin organisation 
(Allen & Meyer, 1990, s. 2). Vidare beskriver Allen & Meyer (1990, s. 3) att när den 
anställda upplever en hög grad av AC kommer relationen till organisationen förbättras 
för att den anställde vill det. CC används för att belysa ett åtagande hos den anställde 
som är förenat med kostnader denne upplever är associerade med att lämna 
organisationen (Allen & Meyer, 1990, s. 3). Meyer & Allen (1991, s. 67) skildrar hur 
anställda som upplever att sin länk till organisationen enbart består av CC väljer att 
stanna kvar för att de upplever att de behöver stanna, eftersom de anställda upplever att 
alternativkostnaden att lämna organisation är för hög. NC i sin tur karaktäriseras av att 
den anställda upplever en känsla av ansvar mot och hängivenhet till organisationen 
(Allen & Meyer, 1990, s. 3). En anställd som besitter en hög grad av NC till sin 
organisation upplever en känsla av att de måste stanna kvar inom företaget (Meyer & 
Allen, 1991, s. 67). 
 
Det finns följaktligen tre dimensioner av organisatoriskt åtagande där AC har varit det 
element med störst fokusområde inom forskningen och det element som i störst 
utsträckning blivit kartlagt (Agarwal & Ramaswami, 1993, s. 49; Allen & Meyer, 1990, 
s. 2; Mathieu & Zajac, 1990; Meyer et al., 2002; Schoemmel et al., 2015, s. 287; 
Simintiras et al., 2012, s. 1379). Därmed kunde vi här valt att gå vidare med en av de tre 
dimensionerna och följt tidigare forsknings tycke och endast valt att fokusera på AC. 
Emellertid valde vi istället att se organisatoriskt åtagande som en enhet och frångick 
helt idén om att fokusera på ett element. Vi finner stöd för vårt val hos Allen & Meyer 
(1990) som anser att de tre elementen, AC, CC och NC, bör betraktas som 
gemensamma komponenter, vilka tillsammans bildar teorin om organisatoriskt 
åtagande. 

4.5.2 Individen och organisatoriskt åtagande 
Spector (2006, s. 239) diskuterar hur organisatorisk åtagande har varit framträdande i en 
mängd studier där relationen till varierande organisatoriska faktorer undersökts. Det 
bekräftats av Jaramillo et al. (2005) och Mathieu & Zajac (1990) som publicerat studier 
där de utfört meta-analyser av empiriska studier där organisatorisk åtagande varit ett 
fokusområde. Mathieu & Zajac (1990, s. 173) presenterar en rad faktorer som använts i 
studier för att undersöka eventuella samband med organisatoriskt åtagande där bland 
annat motivation, stress, kommunikation, ansvarsområde samt rollkonflikt nämns.  
 
Flertalet studier (Brammer et al., 2007; Collier et al. 2007; Farooq et al., 2013; Glavas 
& Kelley, 2014; Mueller et al., 2012; Turker, 2009b) kopplar ihop organisatoriskt 
åtagande och CSR, men det centrala i studierna är hur de anställda uppfattar CSR och 
hur det i sin tur har en påverkan på det organisatoriska åtagandet. Exempelvis 
presenterar Brammer er al. (2007, s. 1714) att deras empiriska undersökning resulterade 
i ett samband som visade att de anställdas CSR-uppfattning påverkade det 
organisatoriska åtagandet. Ett utfall som stöds av Farooq et al. (2013, s. 567) som 
påvisar att det organisatoriska åtagandet ökar i takt med att företaget CSR-initiativ 
tillåts växa. Turker (2009b, s. 198) kom fram till liknande resultat där han påvisade ett 
samband mellan CSR och organisatoriskt åtagande bland företagets intressenter. Vidare 
presenterar Turker (2009b, s. 200) att sambandet visade sig vara starkast hos de 
anställda och förklarar att det var ett förväntat resultat. Collier et al. (2007, s. 20; s. 22) 
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argumenterar i sin tur för hur komplicerat medarbetarens åtagande till CSR faktiskt är 
och att denna måste uppleva ett organisatoriskt åtagande till företaget för att hänge sig 
till organisations CSR-strategier.  
 
Vidare argumenterar Brammer et al. (2007, s. 1714) för relevansen av en 
implementering av CSR och effekten det har på det organisatoriska åtagandet. Deras 
empiriska studie visar på ett positivt samband mellan CSR och organisatoriskt åtagande 
och hur fördelarna sprunget ur detta positiva samband kan reflekteras i de anställdas 
beteenden (Brammer et al. 2007, s. 1715). Detta bekräftas av Mueller et al. (2012, s. 
1194) som konstaterar att deras empiriska studie tillika resulterar i ett positivt samband 
mellan CSR och organisatorisk åtagande.  
 
Tidigare studier presenterar således ett komplext förhållande mellan CSR och 
organisatoriskt åtagande, men likaväl uppvisas empiriska bevis för att det finns en 
samverkan mellan de två. Vi valde istället att se det ur ett annat perspektiv och åsyftade 
undersöka om individens organisatoriska åtagande har en effekt på individens CSR-
attityd. Vi valde att se det empiriskt bevisade förhållandet mellan CSR och 
organisatoriskt åtagande ur en annan synvinkel där vi eftersträvat påvisa att det 
organisatoriska åtagandet påverkar individens attityd till CSR. Frågan vi ställde oss var 
om den anställdes upplevda organisatoriska åtagande återspeglas i och visar sig påverka 
individens attityd till CSR. Vår argumentation har haft avsikten att påvisa vikten av att 
förstå bakomliggande faktorer som kan ha en samverkan med individens attityd till CSR 
och vi ansåg att organisatoriskt åtagande kan vara en av dessa faktorer. Vilket mynnade 
ut i hypotes tre [H3]: 

 
H3: Ju starkare organisatoriskt åtagande individen upplever,  

desto starkare är individens attityd till CSR 

 
4.6 Kommunikation 
 
Kommunikation är en viktig komponent inom en organisation när det gäller att sprida 
ett budskap, en vision eller målsättning. Det finns en mängd teorier inom 
kommunikationsområdet där Shannons & Weaver’s (1949) modell uppfattas som 
modern till dagens kommunikationsmodeller. Deras kommunikationsmodell resulterade 
i ett schematiskt diagram över det generella kommunikationssystemet (Shannon & 
Weaver, 1949) och anses än idag ligga till grund för hur forskningen ser på 
kommunikation mellan två parter (Hollnagel & Woods, 2005, s. 11). Kortfattat innebär 
kommunikation att en person sänder ett verbalt meddelande till en annan person med 
intentionen att få respons och skapa gemensam förståelse för informationens innebörd 
(Bloisi et al., 2007 s. 355; George & Jones, 2012, s. 429).  

4.6.1 Intern kommunikation 
Bloisi et al. (2007 s. 354) utgår från Shannon & Weaver (1949) och skildrar att 
kommunikationen utgör en viktig del för att möjliggöra ett informationsutbyte, att agera 
mot problem, skapa motivation samt bygga upp ett förtroende mellan människor för att 
skapa en fungerande organisation. Kommunikationen inom ett företag rör sig genom 
organisationens alla led, där den både informerar om nya aktiviteter, regler och 
processer, ger återkoppling på beslut och resultat, motiverar anställda samt skapar och 
sänder idéer och förslag (Bloisi et al., 2007 s. 362). George & Jones (2012, s. 430) 
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tillägger även att kommunikationen möjliggör kontroll och koordination av grupper 
samt hur den kan förmedla och skapa förståelse för organisationens mål, arbetssätt och 
förändringsarbete.  
 
Erikson (2011, s. 35) skildrar en brist i företags kommunikationskanaler där den externa 
kommunikationen har haft en snabbare växande trend än den interna kommunikationen 
vilket har resulterat i att flertalet företag inte lyckats utveckla sina interaktiva kanaler. 
Det har skapat ett informationsgap hos de anställda där företaget inte lyckats förmedla 
vilka aktiviteter de utfört och vad som sedan blir resultatet av de aktiviteterna (Erikson, 
2011, s. 35). Erikson (2011, s. 35) belyser vikten av att den interna kommunikationen 
prioriteras på samma sätt som den externa.  
 
För att stärka den interna kommunikationen beskriver Hallgren & Ljung (2005, s. 71-
72) att organisationer och individer som arbetar med komplexa frågor så som hållbar 
utveckling måste kunna förhålla sig till förändring då hållbarhet är en 
förändringsprocess. Företag bör inse att det krävs verktyg för att stärka den interna 
kommunikationen och hantera den komplexitet som faktiskt existerar. 
Kommunikationen internt i organisationen är, enligt oss, en förutsättning för att lyckas 
med en målsättning att förmedla en CSR-strategi som senare ska bli bekräftad av alla i 
företaget. Kommunikation ses tillika som en grundstomme när förhållningssätt till CSR 
behöver definieras.  

4.6.2 Miljökommunikation 
Under det senaste två decennierna har det uppstått en ökad medvetenhet kring 
miljöproblematiken i samhället vilket inneburit att allt fler studier publicerats och nya 
arbetssätt skapats (Hallgren & Ljung, 2005, s. 21). Det har tillika vuxit fram nya sätt att 
hantera problematiken kring hållbarhet, hur den ska bemötas samt hur människan på 
bästa sätt kommunicerar problemen samhället ställs inför (Hallgren & Ljung, 2005, s. 
21).  
 
Hallgren & Ljung (2005, s. 21) skildrar hur kommunikation möjliggör för individer att 
upptäcka och hantera problem. Vi har valt att utveckla den tanken och menar att 
kommunikationen är en central del när det kommer till att förmedla strategier som 
senare ska implementeras av de anställda. Godemann & Michelsen, (2011, s. 27) 
beskriver ett verktyg de benämner hållbar kommunikation och hur det är ett viktigt led i 
att komma tillrätta med de alarmerande globala problem mänskligheten måste bemöta. 
Verktyget har som målsättning att möjliggöra för individer och grupper att hantera den 
ofta komplexa information de är tvungen att bemöta och hur de ska manövrera och 
reagera på information för att i slutändan hantera de komplexa och långsiktiga 
utmaningar mänskligheten står inför (Godemann & Michelsen, 2011, s. 27).  
 
Kotler (2011, s. 133) beskriver hur organisationer som vill implementera en 
hållbarhetsaspekt i sina strategier måste förklara hur de ska driva igenom förändringen. 
En förutsättning är att organisationen är tydlig med vilka program som ska användas 
samt vilka investeringar i processer som krävs för att övertyga sina intressenter om att 
förändringen kommer skapa ett mervärde för organisationen (Kotler, 2011, s. 133). 
Olausson (2009, s. 42) skildrar i sin tur att människor reagerar olika på 
miljöförändringar, vissa kan uppleva känslor av motstånd medan andra är mer 
mottagliga. Vi vill med detta påvisa vikten av att tydligt informera intressenterna om 
vad, hur och varför organisationer väljer att implementera CSR i sin strategi. 
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4.6.3 Individen och intern kommunikation 
En kommunikationskanal som ofta är underskattad när företag ska marknadsföra sitt 
CSR-arbete är kommunikationen genom och till sina anställda (Dawkins, 2004, s. 116). 
Vidare beskriver författaren att en effektiv intern kommunikation kan leda till ökad 
motivation hos de anställda och även bidra till att företaget förbättrar den uppfattning 
företagets övriga intressenter har gällande företagets CSR-arbete (Dawkins, 2004, s. 
116; s. 118). Lacy et al. (2010, s. 10) argumenterar i sin tur för att CSR håller på att 
utvecklas till en prioritet hos företag och att det visar sig genom att CSR inte bara ses 
som ett separat strategiskt initiativ i företaget utan det börjar bli mer integrerat i 
företagets strategi och verksamhet. Det är följaktligen av stor vikt för företag att 
införliva och kommunicera CSR i den dagliga verksamheten för att en CSR-integration 
ska lyckas fullt ut (Lacy et al., 2010, s. 11).   
 
Michailides & Lipsett (2013, s. 313) framställer ytterligare ett incitament för att 
kommunikationen ses som ett viktigt verktyg när det kommer till att tydliggöra för 
medarbetarna vad företaget anser är viktigt gällande CSR. Författarna fann inte 
empiriskt stöd för att utbildningsnivå hade en effekt på CSR-attityden och förklarar att 
det kan bero på att företaget som studerades hade en tydlig och klar kommunikation 
gällande CSR (Michailides & Lipsett, 2013, s. 313). Pollach et al. (2012, s. 205) å andra 
sidan bidrar till forskningen genom en empirisk studie som visar att en nära relation 
existerar mellan företagets kommunikation och CSR samt vikten av att förstå hur de 
tillsammans ska integreras i företaget för att skapa ett förhållande där både faktorerna 
får chansen att fungera i verksamheten. Collier et al. (2007, s. 26) argumenterar i sin tur 
för att kommunikationen till de anställda gällande CSR måste baseras på en integration i 
beslutsprocesser och utföras i linje med de etiska principerna för att de anställda ska ta 
kommunikationen på allvar och inse relevansen av CSR-aktiviteterna. Med det avsåg vi 
skildra att tidigare studier undersökt förhållandet mellan ett företags kommunikation 
och CSR. Emellertid har vi valt att applicera ett annat perspektiv i vår studie. Vi ämnade 
enbart undersöka den interna kommunikationen som en påverkande faktor till 
individens CSR-attityd och tog därför avstamp i det Pollach et al. (2012) undersökte och 
bygger vidare på det förhållande mellan företagets kommunikation och CSR som 
studien resultat visade.    
 
Det finns stöd för att en lyckad intern CSR-kommunikation skapar en möjlighet för 
individerna att förstå vad och hur företaget arbetar med CSR samt att medarbetarna kan 
förmedla informationen vidare till andra intressenter (Smith, 2003, s. 63). Det bekräftas 
genom Guadamillas-Gómez & Donate-Manzanares (2011, s. 574) studie där författarna 
presenterar att en tydlig CSR-kommunikation bidrog till medarbetares deltagande i 
CSR-arbetet. Aguinis & Glavas (2013, s. 326) förespråkar i sin tur ett större fokus på 
medarbetaren och menar att det kan förklara när och varför CSR-aktiviteter leder till 
specifika resultat. Med stöd i forskningen kan en förståelse hos företag skapas och 
påvisa hur viktig den interna kommunikationen är. Vidare, om det finns en transparant 
kommunikation inom företaget angående CSR är det enklare att uppnå ett större 
förtroende mellan parterna (Aguinis & Glavas, 2013, s. 328).  
 
Vi har ämnat påvisa att företag har en chans att påverka de anställda med en bra och 
fungerande intern kommunikation, där budskapet bör tydliggöra vilka insatser företaget 
gör gällande CSR. Vår åsikt var att företagen kan påverka individens CSR-attityd via 
sin interna kommunikation, vilket mynnade ut i hypotes fyra [H4]:  
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H4: Ju starkare individen upplever företagets interna kommunikation,  

desto starkare är individens attityd till CSR. 
 

4.7 Individens beteende 
 
Fishbein & Ajzen (1975, s. 387) skildrar hur en förändrad attityd hos individen kan leda 
till ett förändrat beteende. Mer nutida forskning skildrar hur enskilda individer måste 
börja göra smartare val för att minska den klimatpåverkan som existerar idag och hur 
dessa val kan grundas i förändrade attityder (Larsson, 2015, s. 8). Larsson (2015, s. 51) 
menar att förändringar i individens värderingar och normer samt en ökad kunskap om 
hållbarhet kan möjliggöra en mer hållbar värld. Vi ser en parallell mellan vår studies 
företagsekonomiska kontext och det Fishbein & Ajzen (1975, s. 387) och Larsson 
(2015, s. 51) presenterar. Genom att skapa en större förståelse hos individen om vad 
företaget gör i form av CSR-aktiviteter, att möjliggöra ett organisatoriskt åtagande samt 
genom att kommunicera dessa aktioner på ett tydligt sätt menar vi att en mer positiv 
attityd till CSR kan skapas och att det i sin tur kan leda till ett mer aktivt CSR-beteende. 
För som Aguilera et al. (2007, s. 840) framställer det, tidigare forskning visar att 
individens uppfattning om företagets CSR-aktiviteter kan främja individens beteende 
och skapa incitament till att mer aktivt delta i arbetet med CSR-relaterade frågor. 

4.7.1 Expectancy-value modellen 
Fishbein & Ajzen (1975, s. 222) introducerade en modell de valde att namnge 
expectancy-value model. Modellen behandlar relationen mellan en individs attityd mot 
ett objekt och styrkan i tankarna om objektet. Syftet med modellen var att undersöka 
attityden individen besitter gentemot ett objekt, en aktion eller event, vilken eller vilka 
påföljder som objektet, aktionen eller eventet innebär samt hur individen utvärderar 
effekten av påföljderna (Fishbein & Ajzen, 1975, s. 223). Det existerar tillika bevis att 
modellen är användbar inom forskning gällande attityder, vilket Cohen et al. (1972, s. 
459) konstaterar. Vidare använder Krantz Lindgren (2001, s. 28) expectancy-value 
modellen för att beskriva hur individers tankar ligger till grund för deras attityder och 
beteenden. Fishbein & Ajzen’s modell (refererad i Krantz Lindgren, 2001, s. 31) gör 
därmed ett antagande om att individens attityd till verkligheten påverkar dess beteende. 
Ett antagande vi valde att undersöka i vår studies kontext för att påvisa ett eventuellt 
samband mellan individens CSR-attityd och faktiska CSR-beteende. Det är ett 
antagande som vidare stärks av Valentine & Fleischman (2008, s. 659) som 
argumenterar för att en individs uppfattning gällande CSR kan leda till handlingar.  

4.7.2 Individens faktiska CSR-beteende 
I och med att vi presenterat att en förändring bör starta hos individen anser vi att 
individens CSR-attityd är nyckeln till att skapa en strävan inom företaget mot en mer 
hållbar värld. Fishbein & Ajzen (1975, s 16) konstaterar att individens attityd till att 
agera är förenat med densammas föreställning om påföljderna som följer av den 
aktionen. En annan författare som lyfte fram kopplingen mellan attityd och beteende är 
Lindén (1994, s. 68) som framställer att attityden individen har till miljön är essentiell 
för de handlingar individen sedan genomför. Vi resonerar i liknande banor där vi gör ett 
antagande om att individer som förstår effekten av CSR också har en mer kraftfull 
attityd till att agera. Ett antagande som vi anser stöds av Ajzen & Fishbein (1977, s. 
889) som konstaterar att en individs attityd till en enhet representerar den utvärdering 
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individen har utfört av samma enhet och Lindén (1994, s. 68) som konstaterar att en 
attityd leder till ett faktiskt beteende.  
 
Följaktligen gjorde vi ett antagande om att företag kan påverka individens beteende som 
i ett senare skede kan möjliggöra en större aktivitet gällande företagets CSR-arbete. Vi 
hävdar att individens attityd till CSR, som vi menar har ett samband med företagets 
CSR-kommunikation, företagets CSR-aktivitet samt det organisatoriska åtagandet kan 
förbättra oddsen för att skapa ett mer framgångsrikt CSR-arbete. Det existerar 
emellertid kritik mot föreställningen om att en mer positiv attityd till miljön står i direkt 
förbindelse med ett faktiskt miljöbeteende (Kollmuss & Agyeman, 2002, s. 250). 
Författarna presenterar att flertalet forskare delar en uppfattning som innebär att endast 
en liten del av en individs miljöbeteende kan kopplas till individens attityd gällande 
miljön (Kollmuss & Agyeman, 2002, s. 250). Vidare argumenterar de för en intressant 
aspekt där exempelvis finansiell förtjänst ses som en bättre motivation till att agera mer 
miljömedvetet och att det i den situationen inte behöver betyda att individen agerar 
utifrån en hållbarhetsattityd, utan att ekonomisk vinning ses som en bättre motivator till 
ett faktiskt beteende (Kollmuss & Agyeman, 2002, s. 250). Ytterligare kritik gällande 
förhållandet mellan attityd och beteende framförs av Gardner & Stern (2002, s. 74) som 
skildrar att attityd, generellt, har liten effekt på ett faktiskt beteende. Det författarna 
presenterar i sin studie är motsägelsefullt mot det antagande vi gjort gällande att en 
attityd till CSR i ett senare skeende ska innebära ett faktiskt CSR-beteende. Emellertid 
ämnade vi dock, utifrån vår studies perspektiv, testa förhållandet mellan individens 
CSR-attityd och individens faktiska CSR-beteende. 
 
En fråga vi ställde oss var vad ett faktiskt CSR-beteende är. Genom vår 
litteratursökning fann vi diverse teorier som behandlar beteende ur ett konsument- eller 
individperspektiv, vilket innebar beteenden utanför arbetsplatsen (Antil & Bennet, 
1979; Leonard-Barton, 1981; Stone et al., 1995, alla refererade i Bearden & Netemeyer, 
1999). I och med att vi eftersträvat en företagsekonomisk kontext med ett 
individperspektiv valde vi följaktligen att söka efter studier som var mer inriktade på 
beteenden i en företagskontextuell miljö.  
 
Manika et al. (2013) studerar individers attityder och andra organisatoriska faktorers 
effekt på miljövänligt beteende på arbetsplatsen. De beskriver i sin studie hur de valt att 
dela upp miljöbeteende i tre grenar: återvinningsbeteende, energisparbeteende och ett 
beteende att minska antalet utskrifter (Manika et al., 2013, s. 664-665). Det finns 
dessutom studier som indikerar att anställdas uppfattning om företags miljöpolicies 
påverkar den grad av benägenhet den anställda har att delta i och bidra till hållbara 
initiativ (Aguilera et al., 2007, s. 840). Vidare fann Ramus & Steger (2000, s. 622-623) 
empiriska bevis för att en övertygande miljöpolicy mer än dubblade chanserna att en 
anställd tar miljömässiga initiativ. Forskning framställer följaktligen vikten av att 
företagen synliggör hur de valt att implementera CSR i den dagliga driften och effekten 
det kan ha på de anställdas CSR-initiativ. Scherbaum et al. (2008, s. 891) i sin tur 
presenterar att förändringar hos de anställda är en nödvändighet för att andra mer 
operationella förändringar ska drivas igenom och bli framgångsrika.  Emellertid 
presenterar Manika et al. (2013, s. 663) att de enbart finns fåtalet studier som faktiskt 
undersöker anställdas beteende inom en CSR-kontext. Därför förhöjdes vårt intresse för 
att undersöka huruvida individens attityd till CSR korrelerade med individens faktiska 
CSR-beteende och om attityden ledde till ett faktiskt beteende. Det intresset mynnade ut 
i hypotes fem [H5]:  



 26 
 

 
H5: Ju starkare individens attityd till CSR är,  

desto starkare är individens faktiska CSR-beteende. 
 

4.8 Konceptuell modell 
 
I vår teoretiska referensram har vi presenterat fem teoriblock: (1) individens attityd, (2) 
företags CSR-aktivitet (3) organisatoriskt åtagande (4) intern kommunikation och (5) 
beteende. Presentationen har ämnat påvisa hur vi ser på konceptualiseringen av vår 
frågeställning och hur de fem teoriblocken har mynnat ut i hypoteser, en för varje 
teoriblock. För att möjliggöra bevis för vår argumentation valde vi att beskriva hur vi 
avsett testa de samband vi illustrerat i den konceptuella modell som presenterats nedan 
där vår målsättning var att dra slutsatser om huruvida det finns signifikanta samband 
mellan individens attityd till CSR och individens generella attityd till hållbarhet, 
företagets CSR-aktiviteter, individens upplevda organisatoriska åtagande, företagets 
interna kommunikation och individens faktiska CSR-beteende. Nedan följer 
hypoteserna, i kronologisk ordning: 
 
H1: Ju starkare individens generella attityd till hållbarhet är, desto starkare är 
individens attityd till CSR 
 
H2: Ju starkare individen uppfattar företagets CSR-aktiviteter, desto starkare är 
individens attityd till CSR 
 
H3: Ju starkare organisatoriskt åtagande individen upplever, desto starkare är 
individens attityd till CSR 
 
H4: Ju starkare individen upplever företagets interna kommunikation, desto starkare är 
individens attityd till CSR. 
 
H5: Ju starkare individens attityd till CSR är, desto starkare är individens faktiska 
CSR-beteende. 

 
 

Figur 1. Teoretisk modell över eventuella samband som ämnas testas genom hypotesprövning. 
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5. OPERATIONALISERING 
5.1 Val av skalor 
 
En förutsättning för att mäta vår valda frågeställning var att skalorna skulle vara 
erkända inom företagsekonomisk forskning. Bearden & Netemeyer (1999, s. 1) 
presenterar att de valt ut alla skalor som ingår i deras publikation utifrån specifika 
kriterier med anledningen att det säkerställer kvalitén på skalorna. Kriterierna innebär 
kortfattat att skalorna har en rimlig teoretisk bas, att måtten är uppbyggda av flera frågor 
eller objekt samt att uppskattningar av reliabilitet och/eller validitet existerade. Idealt 
sätt vill forskare upptäcka en uppsättning frågor som redan är utvecklade, använda och 
allmänt kända för att sedan applicera dessa frågor i sin studie (Bourque & Fielder, 1995, 
s. 32). Vi har därför, i största möjliga mån, valt att använda beprövade skalor som finns 
att tillgå i Bearden & Netemeyer’s (1999) publikation och utifrån deras kriterier.  
 
Vidare har vi bedömt skalorna utifrån ett reliabilitetsmått, där vi valde att utgå från ett 
Cronbach’s alpha värde vilket enligt Field (2013, s. 873) är ett mått på en skalas 
reliabilitet. Field (2013, s. 708) presenterar att Cronbach’s alpha är det mest vanligt 
förekommande måttet inom dagens forskning. Ett värde mellan .70-.80 anses vara en 
generellt accepterad nivå, värdet beror dock på hur många dimensioner och objekt en 
skala innehåller (Field, 2013, s. 709). Det bekräftas av Cortina (1993, s. 101) som 
kritiseras denna generalisering av att ett Cronbach’s alpha värde över .70 är accepterat 
och argumenterar för, beroende på hur många objekt och hur många dimensioner skalan 
utgör, att nivån bör anpassas efter varje specifik skala. 

5.2 Modifiering av skalor 
 
Vi har valt att utgå från erkända och välanvända skalor. De skalor vi valt ut, har 
modifieras på tre sätt, dels via en översättning från engelska till svenska, genom en 
selektion av frågor från de redan etablerade skalorna och genom att anlägga ett CSR-
perspektiv. Vi har, i och med översättningen av skalorna, utgått från den så kallade 
pretest procedure, som enligt Triandis & Berry (1980, s. 431-432) innebär att en 
översättning, efter att den är klar, fälttestas för att översättaren ska kunna försäkras om 
att individerna förstår det material som presenteras. Denna metod fastställer även att allt 
översatt material bör fälttestas (Triandis & Berry, 1980, s. 432). För att uppnå detta 
utförde vi en pilotstudie (avsnitt 6.4.6) för att säkerställa översättningen samt 
kontrollera att frågorna uppfattades korrekt. Den tredje modifiering vi utförde var att 
anlägga ett CSR-perspektiv på redan befintliga originalskalor med motiveringen att 
skapa en bättre anpassning till vår studie. Ytterligare ett argument för modifieringen av 
redan befintliga skalor är enkel, vi ville utforma en enkätstudie som var kontextspecifik 
och anpassad till vår modell och studie. 
 
Det existerar dock kritik till att modifiera skalor, framförallt mot att förkorta erkända 
skalor. Bourque & Fielder (1995, s. 36) presenterar att forskare inte bör välja ut enskilda 
frågor från ett instrument utan att hela skalan bör användas för möjligheten att jämföra 
resultatet med orginalstudien. Vi fann emellertid stöd för att det ibland anses 
nödvändigt att modifiera skalor. Bourque & Fielder (1995, s. 37) presenterar att en del 
originella instrument anses för omfattande för att applicera, där författaren måste 
förändra en komponent eller att instrumentet måste översättas från sitt originalspråk. 
Med det sagt har vi funnit kritik mot och argument för en modifiering av skalor. Med 
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argumentet att vi inte ansåg att vår studie syftade till att jämföras fullt ut med de tidigare 
studier vi utgått ifrån i valet av mätbara skalor och att det finns omständigheter som 
kräver modifikation, valde vi att, som nämnt ovan, modifiera redan befintliga skalor. 

5.3 Generell attityd till hållbarhet 
 
För att mäta medarbetarens generella attityd till hållbarhet valde vi att utgå ifrån Dunlap 
och Van Liere’s New Environmental Paradigm scale [NEP]. Skalan publicerades år 
1978 och har, sedan dess, blivit en erkänd och välanvänd skala (Dunlap et al., 2000, s. 
425; s. 427). NEP skapades för att mäta respondentens uppfattning om och attityd till en 
ekologisk världsbild och utvecklades under 2000-talet för att vara mer anpassad till 
samtidens miljöproblem (Dunlap et al., 2000, s. 425; s. 427). Den nya, mer anpassade 
skalan, presenterades i en förbättrad version innehållande 15 frågor, istället för den 
ursprungliga skalan som innehöll 12 frågor (Dunlap et al., 2000, s. 425; s. 427). Det 
finns kritik mot NEP-skalan där argumenten riktas mot att skalan enbart mäter en 
generell attityd till hållbarhet utan att värdera att attityden kan ta olika uttryck (Schultz 
& Zelenzy, 1999, s. 257). Men med tanke på att vi ämnade mäta en generell attityd 
ansåg vi att vi kunde bortse från den kritiken. 
 
NEP anses ha en accepterad reliabilitet där Dunlap et al. (2000, s. 435) konstaterar att 
skalan hade ett Cronbach’s alpha värde på .83. Cortina (1993, s. 102) presenterar att ett 
Cronbach’s alpha värde på .84 eller högre anses vara generellt acceptabelt för en skala 
innehållande 12 eller mer objekt. Således konstaterade vi att NEP balanserar på gränsen 
till en accepterad nivå. Även om vi önskat ett högre Cronbach’s alpha värde ämnade vi 
likaväl använda en modifierad version av NEP-skalan som Dunlap et al. (2000) 
skapade. Dunlap (2008, s. 3) skildrar vidare att NEP-skalan har blivit en av världens 
mest frekvent använda skalor för att mäta individens attityd till miljön, vilket tillika 
bekräftas av Cordano et al. (2003, s. 23) som konstaterar att NEP-skalan anses erkänd 
och välanvänd. Vidare har den reviderade NEP-skalan tidigare använts i en översatt 
version i svenska studier, exempelvis använde Jansson et al. (2011, s. 54) skalan i sin 
studie där de redovisade ett Cronbach’s alpha värde på .82. Med det sagt ansåg vi att 
vårt val att använda den modifierade NEP-skalan i vår studie var motiverat. Slutligen 
anpassades skalan till vår studies premisser, vilket innebar att den kortades ner till fem 
frågor och översattes till svenska. 

5.4 Attityd till CSR 
 
För att mäta individens attityd till CSR har vi valt att utgå från en skala skapad av 
Turker (2009b, s. 194). Skalan, Importance of Ethics and Social Responsibility [ICSR], 
avser mäta hur viktigt CSR anses vara i ett företag (Turker, 2009b, s. 194). Genom att 
utgå från Turker’s (2009a) ICSR skala ansåg vi att vår utgångspunkt för att mäta 
individens attityd till CSR motiverades. Via en redan beprövad skala ansåg vi att valet 
av vår modifierade skala bör anses relevant. Den slutgiltiga versionen av skalan vi 
använde innehöll fem påståenden och översattes till svenska. 
 
ICSR anses ha god reliabilitet där Turker (2009b, s. 198) konstaterar att den har ett 
Cronbach’s alpha värde på över .81. Utifrån den tabell som presenteras av Cortina 
(1993, s. 102) kan vi konstatera att ICSR skalan anses ha ett acceptabelt Cronbach’s 
alpha värde. Med stöd i detta finner vi ytterligare argument för att vårt val att använda 
Turker’s (2009b, s. 194) skala för att mäta individens attityd till CSR. 
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5.5 Företags CSR-aktivitet 
 
För att mäta företagets CSR-aktivitet har vi valt att utgå från ytterligare en skala skapad 
av Turker (2009b, s. 195). Skalan utvecklades med målsättning att skapa en enhet, som 
på ett pålitligt sätt, kunde mäta företags CSR-aktivitet utifrån ett intressentperspektiv 
(Turker, 2009a, s. 411). För att presentera belägg för valet av skala hänvisar vi till De 
Roeck et al. (2014, s. 98) som också valt att använda Turker’s CSR-skala i en studie 
som undersöker hur de anställda reagerar på CSR-initiativ. Ett perspektiv vi menar kan 
likställas med det perspektiv vi valt i vår studie och vi har därmed valt att utgå från 
Turker (2009a) och modifierat och förkortat hans skala för en anpassning till vår studie. 
 
Skalans anses ha god reliabilitet där Turker (2009a, s. 423) konstaterar att CSR-skalan 
har ett Cronbach’s alpha värde på över .85 och författaren hävdar tillika att skalan bidrar 
till CSR-litteraturen genom att den är ny, giltig och tillförlitlig. Utifrån den tabell som 
presenteras av Cortina (1993, s. 102) kan vi konstatera att CSR-skalan kan anses ha ett 
bra Cronbach’s alpha värde. Med stöd i detta argumenterar vi för att vårt val att använda 
Turker’s (2009b, s. 195) skala för att mäta individens uppfattning om företagets CSR-
aktivitet anses relevant och genomtänkt. 

5.6 Organisatoriskt åtagande 
 
För att mäta det organisatoriska åtagandet har vi valt att gå tillbaka till Mowday et al. 
(1979) och använda den 15 frågor långa skala som de utvecklade kallad Organizational 
Commitment Questionnaire [OCQ]. OCQ anses vara den mest utmärkande skalan och 
mäter alla tre dimensionerna av organisatorisk åtagande (Spector, 2006, s. 238) vilket 
vidare styrks av Schoemmel et al. (2015, s. 291) som konstaterar att OCQ är en av vår 
tids mest flitigt använda skalor. 
 
Mowday et al. (1979, s. 232) utgår också från ett Cronbach’s alpha värde för att påvisa 
skalans reliabilitet. Deras statistiska analys resulterar i Cronbach’s alpha värden på över 
.82 med en median på .90 (Mowday et al., 1979, s. 232). Vilket, som påvisat ovan, 
anses vara ett accepterat statistiskt värde för att avgöra skalans reliabilitet (Cortina, 
1993, s. 102). Mowday et al. (1979, s. 244) framför även att en kortare version av OCQ 
anses vara acceptabel, där de menar att ett accepterat argument kan vara situationer där 
omfattning på studien kräver en kortare skala. Vi har valt att utgå från Mowday et al. 
(1979) och utifrån det skapat en modifierad skala där ett CSR-perspektiv applicerats. 
Vår OCQ skala ämnade mäta individens organisatoriska åtagande ur ett CSR-perspektiv 
och är kortare än den ursprungliga OCQ skalan.  

5.7 Intern kommunikation 
 
För att mäta företagets interna kommunikation har vi valt att utgå från en skala skapad 
av Webster (1992). Skalan benämns marketing culture scale, innehåller 34 objekt och 
utvecklades för att granska marknadsföringskulturen hos tjänsteföretag (Webster, 1992, 
s. 54). Skalan är ursprungligen utvecklad utifrån ett kundperspektiv men beskrivs även 
kunna tillämpas för att mäta anställdas reaktioner på företagets kommunikation 
(Webster, 1992, s. 61). Skalan innehåller sex dimensioner och sträcker sig från 
mellanmänskliga relationer till intern kommunikation (Webster, 1992, s. 57).  Vi har 
följaktligen valt att utgå från Webster’s (1992) marketing culture scale och utifrån den 
modifierat och förkortat skalan för att en anpassning till vår studie.  
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Skalans anses ha hög reliabilitet där Webster (1992, s. 64) presenterar att skalan har ett 
Cronbach’s alpha värde på .88. Vilket anses vara en acceptabel nivå för en skala som 
innehåller 34 objekt och sex dimensioner (Cortina, 1993, s. 102). Vårt val att skapa en 
modifierad version av Webster’s (1992, s. 58) skala kan därför anses genomtänkt. 

5.8 Faktiskt CSR-beteende 
 
För att mäta individens faktiska CSR-beteende har vi valt att utgå ifrån skalan 
Scherbaum et al. (2008, s. 827) skapade vilken mäter beteenden, intentioner, personliga 
normer och världssyn gällande miljön. I vår studie fann vi endast intresse för den del av 
studien som avsåg mäta ett beteende vilket innebar att vi förkortade originalskalan. Den 
del som avsåg mäta beteende utgick från individens engagemang gällande CSR-
beteenden på jobbet och skapades genom att författarna identifierade flertal beteenden 
via en fokusgrupp där sex objekt valdes till den slutgiltiga skalan (Scherbaum et al., 
2008, s. 826). 
 
Vi ansåg att skalan inte kunde användas i sin fullständiga form men att den gav en 
indikation på hur ett faktiskt miljöbeteende kan mätas och vi valde att inspireras av och 
modifiera Scherbaum et al. (2008, s. 827) skala. Den har varit vår utgångspunkt för 
skalan avsedd att mäta individens faktiska CSR-beteende på arbetet. Scherbaum et al. 
(2008, s. 826) påvisade ett Cronbach’s alpha värde på .71. Vilket anses vara en 
acceptabel nivå (Cortina, 1993, s. 102) och vi konstaterar därmed att den skala vi valt 
att utgå ifrån får anses ha en godkänd reliabilitet. Med stöd i detta argumenterar vi för 
att vårt val att använda Scherbaum et al. (2008, s. 826) skala som inspiration för att 
mäta individens faktiska CSR-beteende är berättigat. 

5.9 Bakgrundsfrågor 
 
För att skapa en bra grund för vår senare analys har vi valt ut diverse bakgrundsfrågor. 
En betydande anledning till att vi valt ut bakgrundsfrågor var att vi ville skapa en bild 
över våra respondenter. Bakgrundsfrågor används för att ge information om 
respondenterna och används med fördel vid analys av resultaten (Ejlertsson, 2014, s. 86; 
Fink, 1995b, s. 82). Vi har bland annat valt att använda kön, ålder, position, 
utbildningsnivå, geografisk placering, hur länge respondenterna varit anställda på 
företaget samt hur stor del av arbetstiden som används till kundkontakt. Vi finner stöd 
för vårt val hos Ejlertsson (2014, s. 86-87) som redogör för de bakgrundsfrågor han 
anser är viktigast, där han bland annat nämner kön, ålder och utbildningsnivå. 
 
Det vi finner gemensamt hos Ejlertsson (2014), Fink (1995b) och Trost (2012) är att de 
presenterar tips och givande råd för hur bakgrundsfrågorna ska formuleras. Till exempel 
är ålder en fråga som diskuteras där Trost (2012, s. 68-69) presenterar att problem kan 
uppstå om respondenten befinner sig nära sin födelsedag, ska denna då svara att den är 
exempelvis 54 år eller 55 år, om det förfaller sig vara att respondenten fyller inom den 
närmsta tiden. Vidare kommer Trost (2012, s. 68-69) med förslaget att istället fråga 
efter när respondenten är född, dels för att undvika förvirring hos respondenten och dels 
för att senare, under databehandlingen, utnyttja möjlighet att förändra gränserna och 
dela in respondenterna i passande åldersklasser. Ett resonemang som också bekräftas av 
Ejlertsson (2014, s. 86) och Fink (1995b, s. 83). Vi anser att argumenten Ejlertsson 
(2014, s. 86), Fink (1995b, s. 83) och Trost (2012, s. 68-69) presenterar är relevanta och 
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tar stöd i dessa när vårt val faller på att fråga efter exakt ålder. Vi har även använt det 
Ejlertsson (2014), Fink (1995b) och Trost (2012) presenterar som underlag för beslutet 
att använda de övriga bakgrundsfrågor vi nämnt ovan. 
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6. PRAKTISK METOD 
6.1 Population, access och urval 
 
Syftet med vår studie var att söka empiriskt stöd för, och om, det finns samband mellan 
företagets CSR kommunikation, företagets CSR aktivitet samt individens 
organisatoriska åtagande och individens attityd gentemot CSR. Vidare har vi undersökt 
huruvida individens generella attityd till hållbarhet har ett samband med individens 
attityd till CSR samt om vi kan påvisa ett samband mellan individens CSR-attityd och 
faktiska CSR-beteende. Det första steget var att utgå från våra urvalskriterier: att 
företaget har en uttalad CSR-strategi som är tillgänglig för allmänheten samt att de 
bedriver kedjeverksamhet. Därmed har vår population utgjorts av samtliga företag i 
Sverige som uppfyller ovan nämnda kriterier. 
 
Det innebar att vår population blev omfattande och vi ansåg att en begränsning krävdes 
för att göra urvalet mer hanterbart. Det första steget i vår process blev därför att hitta ett 
representativt företag i vår population och utifrån de kriterier vi ställt upp. Med den 
utgångspunkten föll valet på Nordic Choice Hotels. I och med att Nordic Choice Hotels 
även bedriver sin verksamhet i Norge, menar vi att företag i det landet som uppfyller 
våra kriterier också ingår i vår population. Vilket innebar att vår slutgiltiga population 
utgjordes av samtliga företag i Norge och Sverige som uppfyllde våra tre kriterier. 
Därmed krävdes en urvalsprocess ur vår population där vi gjorde ett icke-slumpmässigt 
urval, vilket enligt Fink (1995a, s. 29) innebär att respondenterna till studien valts 
utifrån olika karaktärsdrag samt att urvalet var beroende av studiens anspråk. Enligt 
Fink (1995a, s. 34) är ett bekvämlighetsurval en form av icke-slumpmässigt urval och 
innebär att tillgängliga individer, som passar studiens syfte, väljs ut. Vi valde att 
genomföra ett bekvämlighetsurval med förankring i vår access hos Nordic Choice 
Hotels och fick, via dem, tilldelat en pool av anställda som sedan utgjort respondenterna 
i vår studie. Det slutgiltiga urvalet bestod av 255 anställda från Nordic Choice Hotels. 
Genom att använda ett icke-slumpmässigt urval finns en risk att resultatet i en studie 
inte kommer vara generaliserbart, i och med att alla i målpopulationen inte får chansen 
att delta (Fink, 1995a, s. 29).  

6.2 Respondenter 
 
Målsättningen med studien var från början tänkt att omfatta alla anställda på Nordic 
Choice Hotels, men efter kontakt med ansvariga inom CSR-arbetet på företaget och 
vidare diskussion om möjliga alternativ fick vi slutligen dels access till anställda som på 
något sätt arbetar med miljöfrågor på hotellen som ingår i kedjan Nordic Choice Hotels. 
Vi fick även access till hotelldirektörer samt övriga anställda via en sluten grupp på 
Facebook. Vår CSR-kontakt på Nordic Choice Hotels har sedan distribuerat vår enkät, 
dels via mail men även via den slutna gruppen på Facebook.  

6.3 Undersökningsdesign 
 
I och med vår valda kunskapssyn och deduktiva angreppsätt har vi, i linje med dessa, 
valt en kvantitativ forskningsstrategi, där tillvägagångssättet innebär att olika företeelser 
mäts (Bryman & Bell, 2013, s. 49). Vi valde att konstruera en enkät, vilket enligt Fink 
(1995a, s.1) är ett tillvägagångssätt för att samla in information som sedan används för 
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att förklara kunskap, attityder och beteenden. Det som är grundläggande med en enkät 
är huruvida den har en avsikt och en frågeställning som utgör en grund för den 
information som ska samlas in och vad som senare ska bli det önskade utfallet (Fink, 
1995a, s. 6; s. 8). Vi valde att utgå från vår illustrerade konceptuella modell, se avsnitt 
4.8, och utifrån den konstruerade vi en enkät med tidigare beprövade och erkända 
skalor. Vi har följaktligen utfört en enkätstudie hos Nordic Choice Hotels och 
undersökningen avsåg mäta attityder hos de anställda. 

6.4 Enkätkonstruktion 
 
Vi har valt att distribuera en webbaserad enkät, där vi använt oss av Handelshögskolan 
vid Umeå Universitets webbenkätverktyg, Textalk Websurvey. Genom Textalk 
Websurvey har vår konstruktion av enkäten underlättats och senare även vår empiri och 
datahantering. Hultåker (u.å., refererad i Trost, 2012, s. 135; s. 141) beskriver att en 
webbenkät är ett kostnadseffektivt verktyg för att samla in data men han menar också 
att enkäten bör vara kort för att möjliggöra en högre svarsfrekvens. Vår kontakt på 
Nordic Choice Hotels önskade att få skicka ut enkäten bland anställda i Norge och 
Sverige, i och med det valde vi att underlätta för de anställda som inte är svenskspråkiga 
och översatte därmed enkäten tillbaka till engelska. För den fullständiga enkäten på 
svenska se Appendix 1. 

6.4.1 Frågekonstruktion och skala 
Inledningsvis bör forskaren, i en enkätstudie, kartlägga operationaliseringen, det vill 
säga vilka frågor enkäten ska innehålla (Olsson & Sörensen, 2011, s. 148), vilket vi valt 
att beskriva under kapitel 5. Vi har konstruerat en enkät med stängda frågor där 
respondenterna själva fick välja hur väl de ansåg att de instämde med diverse 
påståenden samt svara på bakgrundsfrågor. Fink (1999a, s, 16; s. 33) skildrar att stängda 
frågor innebär att respondenten inte ges möjligheten att uttrycka sig och att det existerar 
både för- och nackdelar med att bygga upp en enkät med stängda frågor. Fördelen är att 
stängda frågor upplevs enklare att svara på medan en nackdel är att de bedöms svårare 
att konstruera, eftersom svaren måste vara givna på förhand (Fink, 1995b, s. 33).  
 
När en studie ämnar undersöka attityder, i vårt fall attityder till CSR ur diverse 
perspektiv, anses ordinalskalan vara lämplig (Trost, 2012, s. 19). I en ordinalskala finns 
inga givna intervaller, vilket kort medför att stegen mellan de olika alternativen inte har 
samma avstånd (Trost, 2012, s. 19). I vår enkät gavs respondenterna möjligheten att ta 
ställning utifrån en sju-gradig skala med ett kontinuum från jag instämmer inte alls till 
jag instämmer fullständigt. Norman (2010, s. 625) beskriver denna typ av skala som en 
variant på en ordinalskala, en så kallad likertskala. Det finns emellertid en nackdel med 
ordinal- och likertskalor, vilket exempelvis Stukàt (2011, s. 87) skildrar genom att han 
argumenterar för att det empiriska material som samlas in inte kan användas för att 
räkna ut medelvärde och hävdar att ett medianvärde är ett mer lämpligt mått. Emellertid 
konstaterar Norman (2010, s. 625; s. 630) att detta är en vanligt förekommande kritik 
när det gäller studier där enkäten är uppbyggd på ordinal- eller likertskalor och påpekar 
att medelvärden och standardavvikelser, så kallad parametrisk statistik, faktiskt kan 
användas på det empiriska materialet. 

6.4.2 Index 
Enkäten består av sex index, där varje index i sin tur innehåller fyra eller fler 
påståenden. Varje index har haft avsikten att motsvara ett teoriblock, exempelvis mätte 
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index 1 hur respondenterna uppfattade företagets CSR-aktivitet och index 2 mätte 
organisatoriskt åtagande. Nedan visas en tabell som avser förtydliga hur vi valt att 
basera varje index utifrån den teoretiska referensramen för att sedan, med utgångspunkt 
i etablerade skalor, formulera påståendena som utgjorde enkäten. Vidare förtydligar vi 
även hur hypoteserna hör samman med teori och enkät. 

Tabell 1. Översikt gällande index, hypoteser, teoretiskt block samt skalor för enkäten 
 
Index  Hypotes Teoretiskt block Skala 
1. Individen och 
företags CSR-aktivitet H2 4.4 Företags CSR-

aktivitet Turker (2009b) 

2. Individen och 
organisatoriskt 
åtagande 

H3 4.5 Organisatoriskt 
åtagande 

Mowday et al. 
(1979): OCQ 

3. Individen och intern 
kommunikation 
 

H4 4.6 Kommunikation 
Webster (1992): 
Marketing culture 
scale 

4. Individens generella 
attityd till hållbarhet H1 4.3 Individens attityd Dunlap et al., 

(2002): NEP 
5. Individens attityd 
till CSR 

Beroendev
ariabel 4.3 Individens attityd Turker (2009b): 

ICSR 
6. Individens faktiska 
CSR-beteende H5 4.7 Individens beteende Scherbaum et al., 

(2008) 

6.4.4 Bakgrundsfrågor 
Enkäten avslutades med ett antal kontrollfaktorer där vi valde att fråga om kön, ålder, 
utbildningsnivå, i vilket land respondenten arbetar, anställningstid, position samt hur 
mycket kundkontakt respondenten har i sin roll. För mer information om resonemanget 
bakom valet av bakgrundsfrågor, se avsnitt 5.9.  

6.4.5 Följebrev 
Vi valde att bifoga ett följebrev i samband med distributionen av vår enkät. Syftet var 
att informera, motivera samt upplysa respondenterna om vikten att delta i vår studie. 
Kylén (1994, s. 14) skildrar att ett följebrev ska bifogas i varje enkäts inledning med 
motiveringen att de som svarar därmed ska bli mer motiverade att genomföra studien. 
Följebrevet ska innehålla undersökningens avsikt, vem eller vilka som är ansvariga för 
enkäten, beskrivning av valt distributionssätt, information om antal frågor och hur 
frågorna ska besvaras samt vad som händer med svaren och hur respondenten senare 
kan få tag på resultatet (Kylén, 1994, s. 14). Vidare skildrar Vetenskapsrådet (2011a, s. 
12) i sin publikation God forskningssed allmänna regler som gäller vid 
forskningsprocessen där till exempel en öppen redovisning av resultat och metoder, att 
vara sanningsenlig och en strävan efter att inte skada människor nämns. Vi har valt att, i 
största möjliga mån, respektera de riktlinjer som presenteras och utifrån det byggt upp 
vårt följebrev i vår strävan att agera etiskt korrekt mot respondenterna som deltagit i vår 
studie.  

6.4.6 Pilotstudie 
Under avsnitt 5.1 beskrev vi att vi valt att utgå från erkända skalor av den orsaken att de 
anses vara mer tillförlitliga. Ett tänkbart scenario hade istället varit att vi valt att 
konstruera våra egna skalor men vi ansåg att det kunde lett till ett ifrågasättande av 
tillförlitligheten i studien, därför föll valet på att utgå från erkända skalor med en 
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anpassning till vår studie. När och om en skala modifieras presenterar Bourque & 
Fielder (1995, s. 37) att en pilotstudie bör genomföras för att bevisa reliabiliteten hos 
den nya skalan. 
 
En pilotstudie innebär att enkäten skickas ut till en grupp individer för att undersöka om 
enkäten mäter det den är avsedd att mäta och om frågorna som ställts uppfattats på rätt 
sätt av respondenterna (Fink, 1995a, s. 86; s. 88). Det som är av vikt, efter en 
pilotstudie, är att reflektera över om instruktionerna var tydliga, om respondenterna 
uppfattade frågorna på rätt sätt och huruvida ordningen på frågorna var lämplig 
(Bourque & Fielder, 1995a, s. 90). Fink (1995a, s. 86) statuerar vidare att det krävs tio 
eller fler respondenter i en pilotstudie, vilket tillika var den gräns vi arbetade utifrån och 
uppnådde. Den bearbetning som utfördes efter pilotstudien var att analysera huruvida 
respondenterna ansåg att enkätens instruktioner var tillräckligt tydliga och om de ansåg 
att ordningen på frågorna var lämplig. Vi valde även att utföra ett reliabilitetstest på 
våra skalor där resultatet visade godkända värden på Cronbach’s alpha. Genom ett fåtal 
korrigeringar blev vår enkät tydligare och mer användarvänlig. 

6.5 Distribution av webbenkät 
 
Genom vår access och kontaktperson på Nordic Choice Hotels distribuerades vår länk 
dels via mail och dels via Facebook. Länken blev disponibel via Textalk Websurvey den 
7 april 2015 till totalt 255 anställda och avslutades tisdagen den 21 april.  

6.5.1 Påminnelse 
En hög svarsfrekvens är relevant i alla studier, eftersom uteblivna svar innebär förlorad 
information och kan leda till bias på studiens resultat (Fink, 1995a, s. 35- 36). Genom 
att skicka ut påminnelser uppmanas respondenterna att svara på enkäten men det kan 
även verka som en motivation om respondenterna är tveksamma till att delta i studien 
(Trost, 2012, s. 120-121). Det är dock även av stor vikt att alla respondenter svarar 
frivilligt på studien och inte känner sig tvingade att genomföra denna (Trost, 2012, s. 
47). Vi har haft avsikten att inneha ett trevligt bemötande när påminnelserna skickats ut, 
och därmed försökt undvika ett påtvingande attityd och därmed upprätthöll vi en etisk 
standard.   
 
För att säkerställa en högre svarsfrekvens menar Bourque & Fielder (1995, s. 150) att en 
uppföljning bör göras där respondenter påminns om att besvara enkäten, vilket vi gjorde 
i och med att vi skickade ut två påminnelser. Vi valde att skicka ut en påminnelse den 
14 april och ytterligare en påminnelse den 17 april för att öka svarsfrekvensen. Värt att 
notera är att svarsfrekvensen mer än fördubblades efter våra två påminnelser, vilket vi 
menar visar hur viktigt det är att vara noggrann i hantering av påminnelser. 

6.5.2 Svarsfrekvens 
Totalt skickades det ut 255 enkäter. När enkäten avslutades var antalet ifyllda och 
inrapporterade enkäter 110 stycken. Därmed kunde vi kalkylera studiens svarsfrekvens, 
vilken blev 43 % genom att 110 av 255 anställda på Nordic Choice Hotels valde att 
delta i vår studie.  
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6.6 Bortfall 
 
Bortfall är en risk alla studier bör vara medveten om. I och med att vi valde att 
distribuera en webbaserad enkät, där respondenterna fick tillgång till enkäten via en 
länk kunde svarsfrekvensen och därmed bortfallet kontrolleras dels via vår 
kontaktperson på Nordic Choice Hotels och dels via påminnelser från oss per mail. En 
intressant aspekt Ejlertsson (2014, s. 27) lyfter fram är att bortfallsfrågan ofta negligeras 
i studier och han menar att en förståelse för vikten att lyfta frågan är central och att, 
desto större bortfall, desto större är risken att resultatet inte kan generaliseras. Det som 
föreslås är att motivera de presumtiva respondenterna att ingå i undersökningen och på 
så sätt minska bortfallet (Ejlertsson 2014, s. 27). Vilket vi uppnått genom att skicka ut 
två påminnelser och därmed aktivt uppmuntrat respondenterna att delta. 

6.6.1 Internt- och externt bortfall 
Vidare presenteras en distinktion på internt- och externt bortfall där det tidigare innebär 
bortfall på enstaka frågor och det senare bortfall av individer som vägrar eller inte har 
möjlighet att delta i den empiriska undersökningen vilket kan leda till skevheter i 
studien eftersom de åsikter som faller bort kan skilja sig från populationen (Ejlertsson, 
2014, s. 26; Olsson & Sörensen, 2011, s. 153). 
 
För att minimera risken för internt bortfall valde vi att göra alla frågor obligatoriska, 
vilket vi hoppades skulle resultera i ett minimalt antal interna bortfall. Emellertid var vi 
medvetna om att beslutet om obligatoriska frågor istället kunde resultera i externa 
bortfall. Scenariot vi föreställde oss var att eftersom respondenterna var tvungna att 
svara på alla frågor kunde det vara så att respondenterna valde att inte svara på en av 
frågorna, vilket i sin tur innebar att enkäten inte kunde slutföras. Det innebar således ett 
externt bortfall, vilket vi menar är betydligt svårare att undvika. Ytterligare en aspekt att 
ta i beaktan är att vi, gällande bakgrundsfaktorerna, valt att ange alternativ som 
respondenterna själva får fylla i, där menar vi att ett internt bortfall kunde uppstå i och 
med att kraven var att svaren på frågorna om ålder, utbildningsnivå och uppskattning av 
kundkontakt i procent, skulle anges i rätt format.  

6.6.2 Bortfallsanalys 
Det är viktigt att analysera hur och om resultaten har påverkats av bortfallet (Olsson & 
Sörensen, s.2011, s. 153). Trost (2012, s. 147) beskriver att en bortfallsanalys bör 
genomföras, om inte utfallet i en studie är en väldigt hög svarsfrekvensen, och att 
bortfallsanalysen tillämpas genom att det insamlade materialet jämförs med 
populationen eller det ursprungliga urvalet. Om skillnaden är stor mellan det 
ursprungliga urvalet eller populationen och den insamlade empirin uppmanar Trost 
(2012, s. 148) till försiktighet med de slutsatser som dras från materialet som bearbetas 
och analyserats. Vårt resultat visar en svarsfrekvens på 43 %, det innebär att 57 % inte 
valt att delta i studien, i antal var det 145 anställda som inte deltog. Vilket därmed var 
vårt externa bortfall. Materialet uppvisade inget internt bortfall, därmed kunde vi 
konstatera att vårt val att endast använda obligatoriska frågor fick det utfall vi räknat 
med.  
 
Trost (2012, s. 147) presenterar att en bortfallsanalys kan innebära att materialet studien 
grundas på kan jämföras med det ursprungliga urvalet. Vårt material visade bland annat 
en spridning i ålder mellan personer födda år 1951 till personer födda 1993, en jämn 
fördelning mellan kön och en övervägande del medarbetare kontra chefer. Via vår 
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kontakt på Nordic Choice Hotels fick vi meddelat att urvalet skulle bestå av blandad 
ålder, att medarbetare skulle vara mer representerade än chefer, en relativt jämn 
fördelning gällande kön och att respondenterna arbetade både i Sverige och i Norge. 
Utifrån det kunde vi konstatera att vårt material speglade det ursprungliga urvalet, men 
vi kan inte vidare uttala oss om populationen.  

6.7 Bearbetning av data 
 
För att svara på frågan om våra hypoteser skulle bekräftas eller förkastas valde vi att 
bearbeta vår data i SPSS, vilket är ett program för statistisk analys. Genom att använda 
Textalk Websurvey för distributionen av vår enkät underlättades importen av data till 
SPSS, vilket medförde att risken för manuella fel minimerades. Vi valde dock att först 
exportera studiens rådata till Excel för bearbetning innan materialet slutligen var redo 
att användas i SPSS.  
 
Den bearbetning vi genomförde i Excel var bland annat att koda våra bakgrundsfrågor, 
till exempel angav vi siffran noll för kvinnor och siffran ett för män. Vi delade även upp 
respondenterna i åldersspann, där siffran noll respresenterade en grupp med 
respondenter 36 år eller äldre och siffran ett representerade gruppen som var 35 år eller 
yngre. Ytterligare en indelning var vilken position respondenterna hade hos Nordic 
Choice Hotels, där vi valde två grupper, chefer och medarbetare. Land där 
respondenterna arbetar, utbildningsnivå, anställningstid samt hur stor del av arbetstiden 
som används till hotellets kunder var övriga bakgrundsfaktorer som även de har 
tilldelats en siffra för att underlätta vår analys. Ytterligare en bearbetning som utfördes i 
Excel var att koda om påståenden som var ställda i omvänd ordning [R], det vill säga 
frågor där instämmer inte alls motsvarade en sjua istället för en etta.  

6.7.1 Karaktäristiska 
Analysen av vår insamlade data genomfördes i flertalet steg. Vi valde att börja med 
empirins karaktäristiska för att fastställa specifika egenskaper hos respondenterna. Vi 
valde att se på vilken typ av anställning, kön, ålder, antalet arbetade år på företaget samt 
utbildningsnivå för att skapa en profil över våra respondenter. Vi analyserade 
fördelningen i antal och procent. 

6.7.2 Deskriptiv statistik 
Nästa steg i analysen innebar att tolka och utläsa information från vårt material. Enligt 
Befring (1994, s. 98) används deskriptiv statistik som ett verktyg innehållande metoder 
och tekniker för tolka den data som samlats in samt för att synliggöra den information 
och kunskap som datan innehåller. För att sammanställa vår data och underlätta 
analysen valde vi att skapa en tabell innehållande medelvärden och standardavvikelser 
gällande alla 28 påståenden i våra sex index. Våra index utgjorde sedan grunden för vår 
statistiska analys där vi genomförde en medelvärdesanalys i form av ett T-test, 
reliabilitetsanalys, korrelationsanalys och regressionsanalys samt en hypotesprövning. 

6.7.3 Reliabilitetstest 
Vi följde upp den inledande databehandlingen med att undersöka reliabiliteten i våra 
skalor genom att använda Cronbach’s alpha. Ejlertsson (2014, s. 97-98) beskriver att det 
finns olika typer av reliabilitet, där han bland annat nämner inre kongruens som ett av 
alternativen. Den inre kongruensen avser mäta om frågor som avser mäta samma 
uppfattning hos respondenten samvarierar (Ejlertsson, 2014, s. 98). För att utvärdera 
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den inre kongruensen kan ett Cronbach’s alpha test utföras där värdet ska ligga mellan 
0.0 och 1.0, ett högre värde innebär en högre inre kongruens (Ejlertsson, 2014, s. 98). I 
och med att vi, under kapitel 5, valde att använda Cronbach’s alpha för att värdera 
reliabiliteten hos de originalskalor vi utgått ifrån, ansåg vi att det därmed var relevant att 
även undersöka vilket Cronbach’s alpha värde som våra modifierade skalor hade. 

6.7.4 Jämförelse av medelvärden 
För att jämföra medelvärden beskriver Field (2013, s. 364) att ett T-test är användbart 
och vi valde att genomföra ett one-sample T-test i SPSS. Ett T-test används för att visa 
huruvida medelvärdena är signifikant skilda från varandra eller inte (Field, 2013, s, 
377). Genom att utföra ett T-test kunde vi avgöra om vi hade en signifikant skillnad 
mellan våra medelvärden i relation till vårt stickprov.  

6.7.5 Principalkomponentanalys 
För att komplettera ett Cronbach’s alpha test kan forskare enligt Field (2013, s. 667) 
använda en principalkomponentanalys [PCA] vilket förklarar variationen i en 
komponent samt den totala variationen. I vårt fall representerar våra sex index sex olika 
komponenter. Vidare skildrar Field (2013, s. 686) att PCA undersöker huruvida flertalet 
påståenden i en studie korrelerar med varandra. Vi valde att applicera PCA i vår studie 
med avsikten att klargöra huruvida varje index och dess påståenden korrelerar inbördes 
samt för att utreda om våra sex index och dess påståenden inte korrelerar med varandra. 
Det vill säga att index ett och dess fem påståenden ska korrelera högt med varandra och 
därmed bilda en komponent men komponenten bestående av index ett och dess fem 
påståenden inte ska korrelera med påståenden tillhörande index två till sex. Vidare 
menar Field (2013, s. 677) att det är viktigt att precisera ett så kallat eigen value vilket 
innebär ett gränsvärde för den lägsta nivån som anses vara accepterat för att ett 
påstående ska anses meningsfullt. I vår studie valde vi ett egien value på 0.5, vilket 
innebar att vi ansåg att värden under 0.5 inte var godkänna värden i vår PCA.  

6.7.6 Korrelationsanalys 
Field (2013, s. 263) menar att det är av stor vikt att undersöka sin data grafiskt innan en 
analys genomförs, därför genomförde vi en korrelationsanalys med argumentationen att 
vi ville se var i vår modell och mellan vilka faktorer det fanns, eller inte fanns, ett 
samband. Via en korrelationsanalys kan samband kartläggas, där ett samband existerar 
om en förändring, som sker i en variabel, och även sker i den jämförande variabeln 
(Field, 2013, s. 264). Vi valde att använda oss av Pearson’s korrelations koefficient. 
Koefficienten kan anta ett värde mellan -1 till 1 där värdena indikerar ett perfekt positivt 
eller perfekt negativt förhållande där en koefficient med värdet 0 antyder att det inte 
existerar ett förhållande mellan faktorerna (Field, 2013, s. 267). För att visa 
korrelationens styrka valde vi att använda Fink’s (1995d, s. 36) kategorisering av 
korrelationen där författaren beskriver att 0 till +/-.25 innebär litet eller inget 
förhållande, +/- .26 till +/- .50 innebär ett mellanstarkt förhållande och +/- .51 till +/- 
.75 innebär ett starkt förhållande. 
 
Vidare visar en korrelationsmatris korrelationen mellan beroendevariabeln och de 
oberoende faktorerna men även om de oberoende faktorerna visar sig vara inbördes 
korrelerade, även kallat multikolinjäritetstest (Djurfeldt et al, 2010, s. 364-366). En hög 
korrelation mellan de oberoende faktorerna kan skapa stora varianser i datamaterialet, 
om så är fallet bör ett test för multikolinjäritet genomföras (Djurfeldt, 2010, s. 366). Vi 
valde därför att använda verktyget variansinflationsfaktorn [VIF], vilket enligt Field 
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(2013, s. 325) är ett verktyg som avser avgöra huruvida multikolinjäritet existerar. 
Djurfeldt (2010, s. 366) presenterar att ett VIF-värde på över 2,5 indikerar att 
mulitkolinjäritet existerar.  

6.7.7 Multipel regression 
I och med att vår konceptuella modell, tillika studiens frågeställning samt syfte, 
innefattat flertalet faktorer och eventuella samband valde vi således att utföra en 
multipel regressionsanalys, vilket enligt Djurfeldt et al. (2010, s. 157) innebär att flera 
oberoende faktorer analyseras samtidigt. Fink (1995d, s. 94) beskriver att multipel 
regressionsanalys är en metod för att prediktera en ekvation som visar hur de oberoende 
faktorerna påverkar beroendevariabeln. Vår multipla regressionsanalys möjliggjorde att 
vi, via betavärden och variansanalys, kunde analysera och pröva sambanden i vår data 
för att sedan förklara hur och om vår konceptuella modell kunde bekräftas. Ytterligare 
ett steg i regressionsanalysen var att addera våra bakgrundsfaktorer för att se om dessa 
hade en inverkan på vår beroendevariabel.  

6.7.8 Hypotesprövning 
Vi valde att hypotespröva sambanden i vår konceptuella modell, se avsnitt 4.8 för 
hypoteser samt modell. Olsson & Sörensen (2011, s. 45) beskriver att hypotesprövning 
ofta sker inom studier där det redan finns en stor mängd kunskap samt välutvecklade 
teorier. I och med att vi har valt ett forskningsområde som varit aktuellt sedan mitten på 
1900-talet och att vår teoretiska referensram bygger på välgrundade teorier så som 
organisatorisk åtagande och kommunikation, ansåg vi att en hypotesprövning var en 
lämplig metod. En hypotesprövning innebär att antaganden testas genom att diverse 
begrepp ställs i relation till varandra för att sedan utreda huruvida det finns ett samband 
eller inte, där hypotesen slutligen förkastas eller bekräftas (Olsson & Sörensen, 2011, s. 
46).  
 
I vår studie har en signifikansnivå på fem procent använts och utifrån den utformade vi 
vår beslutsregel som var att förkasta hypoteserna om sig. > 0,05. Stukát (2011, s. 107) 
presenterar att vald signifikansnivån är den felprocent som anses vara acceptabel i 
studien. Målsättningen med vår hypotesprövning var att, i kombination med den 
multipla regressionsanalysen, fastställa sambanden i vår konceptuella modell.  

6.8 Forskningsetik 
 
Varje forskare bör inför varje nytt projekt beakta hur de ska hantera kravet på att 
generera nya kunskaper i kombination med kravet att hantera och skydda individen 
(Vetenskapsrådet, 2011a, s. 10). Mårtensson och Nilstun (1988, s. 65) skildrar i sin tur 
att självbestämmande och konfidentialitet är två viktiga etiska faktorer där 
självbestämmande innefattar att respondenten är medveten om vilken information som 
används och har gett tillstånd till forskaren att använda denna. Även Bourque & Fielder 
(1995, s. 144) menar att konfidentialitet är av stor vikt med syftet att respondenterna ska 
vara identitetsskyddade. Vidare presenterar Olsson & Sörensen (2011, s. 78) att 
samtyckeskravet är viktigt och hur det innebär att respondenten ska tillhandahållas 
information om studien och dess syfte samt en beskrivning om vad som ingår i studien 
och vad en medverkan innebär. Respondenten ska på så sätt kunna ta ställning till om 
denna vill medverka eller inte, eftersom ett krav är att ett deltagande ska vara frivilligt 
(Olsson & Sörensen, 2011, s. 84). 
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Dessa krav som framställts ovan har vi, i största möjliga mån, tagit ställning till och 
applicerat i vår studie genom att bifoga ett följebrev med information om hur svaren på 
enkäten ska hanteras och med en notis om hur respondenterna kan kontakta oss för 
frågor och övriga funderingar. Vidare har vi valt att tilldela alla respondenter ett ID-
nummer istället för att använda deras namn och mail-adress för att säkerställa 
respondentens identitetsskydd. En situation som skulle kunna sätta studiens etiska 
förhållningssätt på spel är det faktum att vissa respondenter har kontaktats via en sluten 
grupp på Facebook där namn och bild framkommer. Vi har dock inte haft någon kontakt 
med denna grupp och därmed ansåg vi att risken för en identifikation av respondenterna 
minimerats. Vi har därmed bemött kraven om identitetsskydd och konfidentialitet. Vi 
har även genomgående hållit ett bra etiskt förhållningssätt i vår litteraturgenomgång och 
varit noggranna med att tydliggöra när vi valt att använda andra författares forskning, 
vilket är ytterligare en rekommendation från Vetenskapsrådet (2011a, s. 12). 
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7. RESULTAT 
7.1 Beskrivning av respondenterna 
 
För att skapa en tydlig bild över våra respondenter valde vi att presentera resultatet över 
bakgrundsfaktorerna och dess fördelning. Tabell 2 avsåg förtydliga spridningen hos 
respondenterna gällande kön, ålder, utbildningsnivå, i vilket land respondenten arbetar, 
positionen på företaget, anställningstid samt hur stor del av arbetstiden som spenderas 
på kontakt med kunderna. 
 
Tabell 2 visar en jämn spridning hos respondenterna gällande kön, där kvinnorna 
representeras till 52,7% och männen till 47,3%. Ålderspannet visar en fördelning mellan 
personer födda 1951 till 1993, en spridning på 42 år mellan den äldsta och yngsta 
respondenten.  Respondenter som var födda innan 1960 uppgick till 6,4% och 
respondenter födda efter 1990 uppgick till 6,4%. Vilket innebar att majoriteten var 
födda mellan 1960 och 1980 där 87,3% av respondenterna befann sig i det intervallet. 
Fördelning mellan chefer och medarbetare representerar det besked vi fått av vår 
kontaktperson på Nordic Choice Hotels, nämligen att den huvudsakliga urvalsgruppen 
utgjordes av medarbetare med en mindre representation av chefer. Utöver det visar 
resultat en jämn spridning gällande landtillhörighet, där vi vill poängtera att det inte 
innebär vilken nationalitet man har utan i vilket land man arbetar. Utbildningsnivån hos 
respondenterna representeras av två grupper, de med grundskola och gymnasial 
utbildning och de som valt att vidareutbilda sig. Vidare kunde vi se att det var en relativ 
jämn fördelning gällande respondenternas kundkontakt, 49,1% angav att de la mindre 
än 50% av sin arbetstid på kundkontakter medan 50,9% angav att de la mer än 50%. 
Anställningstiden varierade mellan de som har varit anställd i mindre än ett år upp till 
de som varit anställda i mer än tio år. Spridningen visar att majoriteten av 
respondenterna, 73,6%, har varit anställda i mer än fyra år.  
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Tabell 2: Profil över respondenterna 
 
Karaktäristiska n % 

   Kön 
  Kvinna 58 52,7 

Man 52 47,3 

   Ålder 
  Född 1951-1959 7 6,4 

Född 1960-1969 24 21,8 
Född 1970-1979 35 31,8 
Född 1980-1989 37 33,6 
Född 1990-1993 7 6,4 

   Utbildning 
  Grundskola + gymnasium 50 45,5 

Högskoleutbildning 60 54,5 

   Land (där individen arbetar) 
  Sverige 61 55,5 

Norge 49 44,5 

   Position 
  Chef 28 25,5 

Medarbetare 82 74,5 

   Anställningstid 
  < 1 år 5 4,5 

1-3 år 24 21,8 
4-6 år 23 20,9 
7-9 år 24 21,8 
> 10 år 34 30,9 

   Kundkontakt 
  < 50 % 54 49,1 

> 50 % 56 50,9 

   n = 110     
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7.2 Deskriptiv statistik 
 
För att skapa en överblick gällande vår data valde vi att utforma en tabell över 
medelvärde, standardavvikelse samt Cronbach’s alpha, vilket presenterats för varje 
index i Tabell 3, Tabell 4, Tabell 5, Tabell 6, Tabell 7 och Tabell 8. Vi har valt att 
skildra medelvärde och standardavvikelse gällande alla 28 påstående samt även 
medelvärde och Cronbach’s alpha för alla sex index, se Tabell 1 för översikt gällande 
index, hypoteser, teoretiskt block samt skalor för enkäten. Vi har även valt att 
presentera PCA-värden för samtliga index där den totala variationen förklaras till 
72,5%, se Appendix 2 för tabell.  

7.2.1 Index 1: Individen och företags CSR-aktivitet 
Medelvärdet för index 1 var 6,07 vilket pekade på att respondenterna förefaller vara 
överrens om att företaget uppfyller sin uttalade CSR-strategi genom diverse CSR-
aktiviteter. Vidare kunde vi utläsa att det fanns en viss diskrepans gällande medelvärden 
hos de fem påståenden under index 1. Spridningen varierade mellan 5,81 till 6,27 där 
påstående ett och två hade det högsta respektive det lägsta medelvärdet. Det indikerade 
att respondenterna i hög grad ansåg att Nordic Choice Hotels bidrar till att skydda och 
förbättra kvalitén på miljön genom sitt CSR-arbete men de ansåg inte att företaget i lika 
stor utsträckning gör investeringar för att skapa en bättre framtid för kommande 
generationer.  
 
Index 1 Cronbach’s alpha värde presenteras i Tabell 3. Värdet är .898 och indikerar att 
skalan vi använt för index 1 har en god reliabilitet i och med att ett godkänt gränsvärde 
enligt Field (2013, s. 709) är .700 och det kan även jämföras med Turker (2009b, s. 
198) som redovisade ett Cronbach’s alpha värde på .901. Vidare visar våra PCA-värden 
att skalan är sammanhängande och förklarar komponenten den är avsedd att förklara. 
PCA-värdena i index 1 varierar från .744 till .850 med en förklarande variation på 
13,8%, se Appendix 2. 

Tabell 3: Medelvärde, standardavvikelse och Cronbach’s alpha för index 1 
M SD α

Index 1: Individen och företags CSR-aktivitet 6,07 0,947 0,898

Vårt företag bidrar tilll att skydda och förbättra kvaliteten på miljön, genom sitt CSR arbete 6,27 0,927
Vårt företag gör investeringar för att skapa ett bättre liv för kommande generationer (dvs. investeringar i miljöförbättrande åtgärder) 5,81 1,150

Vårt företag genomför särskilda CSR-program och aktiviteter för att minimera sin negativa påverkan på miljön 6,02 1,161

Vårt företag har en målsättning om en hållbar tillväxt i samhället som tar hänsyn till kommande generationers livskvalité 6,16 1,071

Vårt företag stöder organisationer som arbetar med miljömässiga frågor i problemområden 6,10 1,280

Skala: 1, instämmer inte alls . . .7, instämmer fullständigt
M= medelvärde
SD = Standardavvikelse
α = Cronbach's alpha
n = 110  

7.2.2 Index 2: Individen och organisatoriskt åtagande 
Index 2 hade ett medelvärde på 6,22 och därmed indikerade vårt material att 
respondenterna upplever ett starkt organisatoriskt åtagande mot företaget och deras 
CSR-strategi. Vi hade en spridning från 6,03 till 6,32 i påståendenas medelvärde, där vi 
kunde se att påstående ett var något avvikande. Vidare kan vi utläsa ur Tabell 4 att 
standardavvikelsen gällande index 2 var .787, med en spridning mellan .891 till 1,041 i 
de fem påståendena, vilket visade att respondenternas åsikter var sammanhängande 
gällande det organisatoriska åtagandet de upplever till företaget. 
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Cronbach’s alpha för index 2 uppgick inte till en acceptabel nivå och vi valde därför att 
förbättra värdet genom att exkludera påstående fem. Det resulterade i att Cronbach’s 
alpha förbättrades från ett tidigare värde på .573 till .842, vilket är väl över den 
acceptabla gränsen och att skalan kan anses ha god reliabilitet styrks ytterligare av 
Mowday et al. (1979, s. 232) studie där skalan hade ett Cronbach’s alpha värde på .900. 
Därmed kunde vi konstatera att skalan vi valde för index 2 hade en god reliabilitet. 
Vidare kan vi utifrån vår PCA-tabell, se Appendix 2, utläsa att påstående två, tre och 
fyra hade höga PCA-värden med en förklarad variation på 9.3% och kunde därmed 
anses vara sammanhängande. Påstående ett å andra sidan saknade värde i och med att 
det hamnade under vårt satta eigen value. Det innebar att påstående ett hade en lägre 
korrelation med de andra påståendena i index 2, men vi valde att acceptera värdet för 
påstående ett likaväl.   

Tabell 4. Medelvärde, standardavvikelse och Cronbach’s alpha för index 2 
M SD α

Index 2: Individen och organisatoriskt åtagande 6,22 0,787 0,842

Jag är villig att anstränga mig utöver en normalt accepterad nivå för att hjälpa mitt företag att bli mer framgångsrika i deras CSR-aktiviteter 6,03 0,907

Jag rekommenderar min organisation som en bra arbetsgivare till mina vänner 6,32 1,041

Jag upplever att mina värderingar stämmer överens med företagets värderingar gällande CSR 6,29 0,891

Företaget jag arbetar på inspirerar mig att alltid utföra mitt allra bästa när jag är på jobbet 6,23 0,976

Skala: 1, instämmer inte alls . . .7, instämmer fullständigt
M= medelvärde
SD = Standardavvikelse
α = Cronbach's alpha
n = 110  

7.2.3 Index 3: Individen och intern kommunikation 
Index 3 resulterade i ett medelvärde på 4,90 där resultatet visade att Nordic Choice 
Hotels till synes har en medelstark CSR-kommunikation. Variansen i medelvärdena 
sträckte sig från 4,57 till 5,32, där det kan vara värt att notera att endast två påståenden i 
index 3 hade ett medelvärde över fem. Påstående tre och fem är de påstående som är 
närmast en neutral inställning till den interna kommunikationen och kan indikera att de 
anställda förhåller sig neutrala till den interna kommunikation som berör utbildning och 
de generella målen. Som Tabell 5 visar är index 3 även det index som har lägst 
medelvärde bland alla våra sex index med ett medelvärde under fem, och därmed 
indikerade det att respondenterna har ett relativt neutralt förhållningssätt till den interna 
kommunikationen. Vidare kan vi utläsa ur Tabell 5 att standardavvikelsen gällande 
index 3 var 1,393 med en spridning mellan 1,480 till 1,699 i de fem påståendena, tillika 
det högsta medelvärdet för standardavvikelse. Vilket indikerade att respondenternas 
åsikter var mindre sammanhängande gällande uppfattning om den interna 
kommunikationen i företaget. 
 
Cronbach’s alpha för index 3 var .933 vilket innebar att skalan hade en god reliabilitet. 
Det kan sättas i relation till Webster’s (1992, s. 64) Cronbach’s alpha värde .880. Vidare 
visade vår PCA värden från .785 till .870 med en förklarande variation på 14,6%, se 
Appendix 2, och det innebar att index 3 och dess fem påståenden kan ses som en 
enhetlig och högt korrelerande komponent. 
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Tabell 5. Medelvärde, standardavvikelse och Cronbach’s alpha för index 3 
M SD α

Index 3: Individen och intern kommunkation 4,90 1,393 0,933

Företagets CSR-processer och CSR-principer är tydligt kommunicerade till alla anställda 4,95 1,480

Företagets ledning kommunicerar tydligt vilka förväntningar de har på dig som anställd att delta i och bidra till CSR-aktiviteter 5,05 1,555

Varje anställd förstår uppdragen och de generella målen företaget har med CSR-aktiviteterna i företaget 4,63 1,554

Personalen uppmuntras av företagets ledning att engagera sig i CSR-frågor 5,32 1,545

Företaget lägger ner tid på att utbilda och motivera de anställda att bli mer engagerade inom CSR 4,57 1,699

Skala: 1, instämmer inte alls . . .7, instämmer fullständigt
M= medelvärde
SD = Standardavvikelse
α = Cronbach's alpha
n = 110  

7.2.4 Index 4: Individens generella attityd till hållbarhet 
Index 4 uppvisade ett medelvärde på 5,63 och påvisade att respondenterna månar om 
miljön. Variansen i medelvärdena sträckte sig från 5,37 till 6,10, en mer omfattande 
spridning där vi kunde se att påstående fem var det enda som hade ett medelvärde över 
sex. Av medelvärdet kunde vi därmed konstatera att respondenterna i hög grad inte 
ansåg att människan har rätt att förändra naturen efter sina behov. För att tydliggöra är 
påstående fem ett omvänt påstående [R] vilket innebar att om respondenterna svarat att 
de inte instämmer alls, vilket motsvarar en etta i vår sju-gradiga skala, har vi kodat om 
det till en sjua för att analysen i SPSS ska bli korrekt. Vilket för övrigt även gäller för 
påstående tre och fyra i index 4.    
 
Index 4 uppvisade ett Cronbach’s alpha på .789 vilket indikerade att även detta index 
hade god reliabilitet. Det kan jämföras med andra studier som använt samma skala där 
Cordano et al. (2003, s. 25) redovisade ett Cronbach’s alpha värde på .790, Dunlap et al. 
(2000, s. 434) ett värde på .830 och Jansson et al. (2011, s. 54) ett värde på .820. Vidare 
visade vår PCA att påståendena var fördelade på två komponenter, se Appendix 2. 
Påstående ett och två tillhör komponent sju med en förklarad variation på 7,6% och 
påstående tre, fyra och fem utgör en grupp och tillhör komponent sex med en förklarad 
variation på 8,5%. Det indikerar att index 4 inte var fullt sammanhängande i och med att 
påståendena var skilda och utgjordes av två grupper som förklarar varsin komponent 
men vi valde att acceptera de likaväl. 

Tabell 6. Medelvärde, standardavvikelse och Cronbach’s alpha för index 4 
M SD α

Index 4: Individens generella attityd till hållbarhet 5,63 1,152 0,789

Om utvecklingen fortsätter som hittills kommer vi snart att få uppleva en stor ekologisk katastrof 5,37 1,619
Människan förgriper sig allvarligt på naturen 5,90 1,367
Balansen i naturen är tillräckligt stark för att klara av de moderna industrinationernas påverkan [R] 5,40 1,725
Den så kallade ”ekologiska krisen” som mänskligheten står inför har kraftigt överdrivits [R] 5,40 1,682
Människan har rätt att förändra naturen efter sina behov [R] 6,10 1,394

Skala: 1, instämmer inte alls . . .7, instämmer fullständigt
M= medelvärde
SD = Standardavvikelse
α = Cronbach's alpha
R = omvänd [reversed]
n = 110  

7.2.5 Index 5: Individens attityd till CSR 
Index 5 och tillika vår beroendevariabel hade ett medelvärde på 5,56 och antydde att 
respondenterna har en stark attityd till CSR. Spridningen varierade mellan 4,95 till 6,34 
där påstående fem gällande företagets miljömässiga samhällsansvar utöver att skapa 
vinst visade högst medelvärde. Därmed konstaterade vi att respondenterna värderade 
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miljömässiga initiativ hos företaget. Påstående tre var det enda påståendet som hade ett 
medelvärde under fem. Vilket innebar att respondenterna till viss del instämde med att 
företagets CSR-aktiviteter till stor del ska fastställa företagets totala resultat.  
 
Cronbach’s alpha för index 5 framställs i Tabell 7 och resulterade i ett värde på .785, 
vilket påvisade en god reliabilitet hos skalan. Det kan sättas i relation till Turker (2009b, 
s. 198) som redovisade ett värde på .817. PCA-värderna varierar mellan .523 till .801 
med en förklarad variation på 8,8 %, se Appendix 2. Värt att notera var att påstående ett 
inte uppvisade något PCA värde vilket innebar att påståendets PCA-värde hamnade 
under vårt satta eigen value. Vilket indikerade att de fem påståendena i index 5 inte var 
helt sammanhängande, med en avvikelse gällande påstående ett, men vi valde att 
acceptera index 5 alla påståenden likaväl. 

Tabell 7. Medelvärde, standardavvikelse och Cronbach’s alpha för index 5 
M SD α

Index 5: Individens attityd till CSR 5,56 0,973 0,785

CSR-aktiviteter är det viktigaste arbete ett företag kan göra 5,45 1,372

CSR-arbete bör ses som en grundläggande faktor i företaget för att nå långsiktig vinst 5,99 1,177

Det totala resultatet av ett företags verksamhet kan till stor del fastställas genom vilken grad företaget arbetar med CSR 4,95 1,461

CSR-arbete är avgörande för ett företags överlevnad 5,07 1,589

Företag har ett miljömässigt samhällsansvar utöver att skapa vinst 6,34 0,942

Skala: 1, instämmer inte alls . . .7, instämmer fullständigt
M= medelvärde
SD = Standardavvikelse
α = Cronbach's alpha
n = 110  

7.2.6 Index 6: Individens faktiska CSR-beteende 
Index 6 hade ett medelvärde på 6,28, vilket också pekar på att respondenterna anser att 
de är miljömedvetna i sitt beteende. Spridningen varierade mellan 5,94 till 6,60 där 
påstående ett i index 6 visar högst medelvärde av alla 28 påståenden. Överlag visade 
påståendena i index 6 höga medelvärden och de hade även det högsta medelvärdet av 
alla sex index. Det innebar att vi kunde konstatera att respondenterna anser att de i hög 
grad väljer att källsortera, stänga av elektroniska produkter, rekommendera miljövänliga 
produkter och engagera sig i företagets CSR-aktiviteter för miljöns skull.  
 
Index 6 uppvisade ett Cronbach’s alpha på .742, vilket vi konstaterat tidigare är ett 
godkänt värde, det stärks ytterligare av Scherbaum et al. (2008, s. 826) värde på .710 
och det innebar att skalan kan anses ha en god reliabilitet. PCA-värdena varierar från 
6,16 till 7,92 med en förklarad variation på 10,0%, se Appendix 2. 

Tabell 8. Medelvärde, standardavvikelse och Cronbach’s alpha för index 6 
M SD α

Index 6: Individens faktiska CSR-beteende 6,28 0,821 0,742

Jag väljer att källsortera när jag ska slänga skräp på jobbet för miljöns skull 6,60 0,756

Jag väljer att stänga av elektroniska produkter när jag är färdig med att använda de för miljöns skull 6,35 1,027

Jag väljer att rekommendera miljövänliga produkter när jag ombeds föreslå produkter för miljöns skull 6,22 1,080
Jag väljer att engagera mig i någon av företagets CSR-aktiviteter (exempelvis, samla in miljöskrot) för miljöns skull 5,94 1,413

Skala: 1, instämmer inte alls . . .7, instämmer fullständigt
M= medelvärde
SD = Standardavvikelse
α = Cronbach's alpha
n = 110  
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7.3 Jämförelse av medelvärden 
 
Resultatet från vårt T-test presenteras i Tabell 9. Tabellen visar medelvärden för våra 
sex index i förhållande till varandra och bekräftade vilka medelvärden som var 
signifikant skilda från varandra och de som inte var signifikant skilda. 
 
Som Tabell 9 visar hade vi fem olika kombinationer av medelvärden som inte 
uppvisade en signifikant skillnad. Från Tabell 9 kan vi utläsa att vår beroendevariabel, 
individens attityd till CSR inte var signifikant skiljt från variabeln individens generella 
attityd till hållbarhet, omvänt visar tabellen samma resultat. Variabeln individen och 
organisatoriskt åtagande uppvisade ett icke signifikant skiljt förhållande med variabeln 
individens faktiska CSR-beteende, även där uppvisades ett resultat där det omvända 
förhållandet visade att det inte fanns en signifikant skillnad. Slutligen fanns det ingen 
signifikant skillnad mellan variabeln individen och företagets CSR-aktivitet och 
variabeln individen och organisatoriskt åtagande, dock var kombinationen signifikant i 
omvänd ordning. Det innebar att vi inte statistiskt kunde bekräfta att medelvärdena för 
just dessa fem kombinationer kan återfinnas i vårt urval.  
 
Det innebar att alla övriga kombinationer i förhållande till varandra var signifikant 
skilda enligt vårt T-test i relation till vårt stickprov och att vi kunde konstatera med 95% 
säkerhet att skillnaderna vi fann i vårt stickprov kan återfinnas i vårt urval. 

Tabell 9: One-sample T-test gällande medelvärden, index 1-6 
ATT_CSR ATT_MIL CSR_FTG CSR_OC CSR_KOM ATT_BET

ATT_CSR 1 0,476 0,000** 0,000** 0,000** 0,000**

ATT_MIL 0,499 1 0,000** 0,000** 0,000** 0,000**

CSR_FTG 0,000** 0,000** 1 0,119 0,000** 0,027*

CSR_OC 0,000** 0,000** 0,044* 1 0,000** 0,447
CSR_KOM 0,000** 0,000** 0,000** 0,000** 1 0,000**

ATT_BET 0,000** 0,000** 0,008* 0,432 0,000** 1

Beroendevariabel: Individens attityd till CSR
**. Korrelationen är signifikant vid 0,01 signifikansnivå (2-tailed)
*. Korrelationen är signifikant vid 0,05 signifikansnivå (2-tailed)
n = 110
ATT_CSR = Individens attityd till CSR
ATT_MIL = Individens generella attityd till hållbarhet
CSR_FTG = Individen och företags CSR-aktivitet
CSR_OC = Individen och organisatoriskt åtagande
CSR_KOM = Individen och intern kommunikation
ATT_BET = Individens faktiska CSR-beteende  

7.4 Korrelationsmatris 
 
Korrelationer mellan studiens sex index presenteras i Tabell 10. Korrelationsmatrisen 
visade att beroendevariabeln var positivt korrelerad med de oberoende faktorerna vilket 
innebar att ett samband fanns. Fink (1995d, s. 36) presenterar värden för att avgöra 
korrelationers styrka och utifrån de värden författaren skildrar kunde vi konstatera att 
sambandet var medelstarkt, det eftersom våra värden pendlade mellan .270 till .449. 
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För att utesluta multikolinjäritet, utfördes ett VIF-test, se Appendix 3 för resultatet. 
VIF-testet resulterade i låga värden där variationen var 1,058 till 1,494 i våra oberoende 
faktorer. Djurfeldt (2010, s. 366) framställer att värden under 2,5 anses godkända. Det 
indikerade att vi inte behövde beakta problemet med multikolinjäritet i någon större 
utsträckning i vårt resultat. 
 

Tabell 10: Korrelationsmatris över index 1-6 
ATT_CSR ATT_MIL CSR_FTG CSR_OC CSR_KOM ATT_BET

ATT_CSR Pearson korrelation 1
Sig. (1-tailed)

ATT_MIL Pearson korrelation 0,270** 1
Sig. (1-tailed) 0,002

CSR_FTG Pearson korrelation 0,291** 0,204* 1
Sig. (1-tailed) 0,001 0,016

CSR_OC Pearson korrelation 0,340** 0,245** 0,382** 1
Sig. (1-tailed) 0,000 0,005 0,000

CSR_KOM Pearson korrelation 0,449** 0,071 0,432** 0,491** 1
Sig. (1-tailed) 0,000 0,231 0,000 0,000

ATT_BET Pearson korrelation 0,435** 0,154 0,266** 0,375** 0,348** 1
Sig. (1-tailed) 0,000 0,054 0,002 0,000 0,000

Beroendevariabel: Individens attityd till CSR
**. Korrelationen är signifikant vid 0,01 signifikansnivå (2-tailed)
*. Korrelationen är signifikant vid 0,05 signifikansnivå (2-tailed)
n = 110
ATT_CSR = Individens attityd till CSR
ATT_MIL = Individens generella attityd till hållbarhet
CSR_FTG = Individen och företags CSR-aktivitet
CSR_OC = Individen och organisatoriskt åtagande
CSR_KOM = Individen och intern kommunikation
ATT_BET = Individens faktiska CSR-beteende  

7.5 Multipel regression 
 
Resultatet av våra multipla regressioner presenteras i Tabell 11, Tabell 12 och Tabell 
13. Tabell 11 avser visa en multipel regression över alla oberoende- och 
bakgrundsfaktorer och Tabell 12 endast de faktorer som uppvisade godkänd 
signifikansnivå. Vidare testades sambandet mellan individens attityd till CSR och 
individens faktiska CSR-beteende med individens faktiska CSR-beteende som 
beroendevariabel, resultatet framställs i Tabell 13.  

7.5.1 Multipel regression med alla oberoende- och 
bakgrundsfaktorer 
Tabell 11 framställer vår multipla regression och via vårt signifikansvärde kunde vi 
konstatera att det inte fanns empiriskt stöd för flertalet faktorer eftersom värdet på 
signifikansnivån översteg sig > .05. Därför kunde vi utesluta att individen och företags 
CSR-aktivitet, individen och organisatoriskt åtagande samt bakgrundsfaktorerna, kön, 
ålder, utbildning, land, anställningstid och kundkontakt inte hade ett empiriskt bekräftat 
samband med vår beroendevariabel. Vidare hade modellen en förklaringsgrad justerat 
R2 .331, vilket innebar att faktorerna tillsammans förklarade 33,1% av förändringen i 
individens attityd till CSR.  
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Tabell 11: Multipel regression med individens CSR-attityd som beroendevariabel 
B SE B Sig.

Konstant 1,267 0,866 0,146
Index 4: Individens generella attityd till hållbarhet 0,183 0,073 0,013*

Index 1: Individen och företags CSR-aktivitet -0,043 0,099 0,667
Index 2: Individen och organisatoriskt åtagande 0,061 0,127 0,633
Index 3: Individen och intern kommunikation 0,215 0,068 0,002**

Index 6: Individens faktiska CSR-beteende 0,311 0,106 0,004**

Kön -0,250 0,180 0,168
Ålder 0,161 0,183 0,382
Utbildning -0,189 0,162 0,247
Land (där individen arbetar) 0,234 0,171 0,174
Position -0,399 0,184 0,033*

Anställningstid 0,106 0,07 0,135
Kundkontakt 0,035 0,161 0,826

Beroendevariabel: Individens attityd till CSR
**. Korrelationen är signifikant vid 0,01 signifikansnivå
*. Korrelationen är signifikant vid 0,05 signifikansnivå
adj. R2 = 0,331

Sig. = 0,05
n = 110  

7.5.2 Multipel regression med endast signifikanta faktorer 
Tabell 12 visar att individens generella attityd till hållbarhet, företagets interna 
kommunikation, individen faktiska CSR-beteende och bakgrundsvariabeln position på 
företaget uppvisade empiriskt stöd där signifikansnivån var under sig < .05. Som Tabell 
12 visar var justerat R2 .330 och det innebar att dessa fyra faktorer tillsammans 
förklarade 33% av förändringen i individens attityd till CSR. Vidare konstaterade vi att 
det fanns empiriskt stöd för H1 och H4, samt ett påvisat samband mellan individens 
faktiska CSR beteende och individens attityd till CSR.  
 
Som konstaterat hade bakgrundsvariabeln position empiriskt stöd för en samverkan med 
vår beroendevariabel. Det vi vill poängtera är att denna variabel hade ett negativt beta-
värde. Det innebar att vårt material uppvisade att en högre position hade ett negativt 
samband med individens attityd till CSR, vilket innebar att en högre position påverkade 
individens attityd till CSR negativt.  
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Tabell 12: Multipel regression med individens CSR-attityd som beroendevariabel och endast 
signifikanta faktorer 

B SE B Sig.

Konstant 1,369 0,658 0,04*

Index 4: Individens generella attityd till hållbarhet 0,176 0,067 0,01**

Index 3: Individen och intern kommunkation 0,234 0,058 0,000**

Index 6: Individens faktiska CSR-beteende 0,341 0,100 0,000**

Position -0,347 0,175 0,000**

Beroendevariabel: Individens attityd till CSR
**. Korrelationen är signifikant vid 0,01 signifikansnivå
*. Korrelationen är signifikant vid 0,05 signifikansnivå
adj. R2 = 0,330

Sig. = 0,05
n = 110  

7.5.3 Multipel regression med faktiskt CSR-beteende som 
beroendevariabel 
I och med att hypotes fem i vår modell har en motsatt riktning på sitt samband valde vi 
att testa individens faktiska CSR-beteende som beroendevariabel med individens attityd 
till CSR som oberoende variabel, se Tabell 13 för resultatet. Den multipla regressionen 
visade empiriskt stöd för H5 och det innebar att individens attityd till CSR hade ett 
positivt samband med individens faktiska CSR-beteende. I och med att vi även testade 
individens CSR-beteende som oberoende variabel konstaterade vi att, oberoende vilken 
av dessa två faktorer som användes som beroendevariabel, fanns det ett samband mellan 
individens faktiska CSR-beteende och individens attityd till CSR. Vidare fanns det inget 
empiriskt stöd för någon av våra bakgrundsfaktorer i den multipla regressionen med 
individens faktiska CSR-beteende som beroendevariabel. 

Tabell 13. Multipel regression med individens faktiska CSR-beteende som beroendevariabel 
och endast signifikanta faktorer  

B SE B Sig.

Konstant 4,236 0,413 0,00**

Index 5: Individens  attityd till CSR 0,368 0,073 0,00**

Beroendevariabel: Individens faktiska CSR-beteende
**. Korrelationen är signifikant vid 0,01 signifikansnivå
*. Korrelationen är signifikant vid 0,05 signifikansnivå
adj. R2 = 0,182

Sig. = 0,05
n = 110  
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7.6 Teoretisk modell med empiriskt bekräftade 
samband 
 
H1 implicerar ett positivt förhållande mellan individens generella attityd till hållbarhet 
och individens attityd till CSR. Resultatet indikerade att det fanns empiriskt stöd för H1 
och att det förelåg ett positivt samband mellan individens attityd till hållbarhet och 
individens attityd till CSR. 
 
H2 föreslår ett samband mellan individen och företagets CSR-aktiviteter och individens 
attityd till CSR. Resultatet visade inget empiriskt stöd för denna hypotes och det 
medförde att vi förkastade H2. Därmed kunde vi konstatera att det inte förelåg ett 
positivt förhållande mellan individen och företagets CSR aktiviteter och individens 
attityd till CSR.  
 
H3 föreslår ett samband mellan individen och organisatoriskt åtagande och individens 
attityd till CSR. Resultatet visade inget empiriskt stöd för denna hypotes och det 
medförde att vi förkastade H3. Därmed kunde vi konstatera att det inte förelåg ett 
positivt förhållande mellan individen och organisatoriskt åtagande och individens 
attityd till CSR.  
 
H4 implicerar ett positivt förhållande mellan individen och intern kommunikation och 
individens attityd till CSR. Resultatet indikerade att det fanns empiriskt stöd för H4 och 
att det förelåg ett positivt samband mellan individen och intern kommunikation och 
individens attityd till CSR. 
 
H5 implicerar ett positivt förhållande mellan individens attityd till CSR och individens 
faktiska CSR-beteende. Resultatet indikerade att det fanns empiriskt stöd för H5 och att 
det därmed förelåg ett positivt samband mellan individens attityd till CSR och 
individens faktiska CSR-beteende. 
 

 
Figur 2: Teoretisk modell med hypotesprövade samband. 
**. Korrelationen är signifikant vid 0,01 signifikansnivå.  
*. Korrelationen är signifikant vid 0,05 signifikansnivå. 
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Figur 3: Teoretisk modell med empiriskt bekräftade samband. 
**. Korrelationen är signifikant vid 0,01 signifikansnivå.  
*. Korrelationen är signifikant vid 0,05 signifikansnivå. 
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8. DISKUSSION 
8.1 Diskussionens premisser 
 
I denna studie som har behandlat individens attityd till CSR har den kvantitativa 
forskningsstrategin varit den huvudsakliga grunden med en deduktiv inriktning, vilket 
innebar att teorins relation till forskningen har varit studiens utgångspunkt (Bryman & 
Bell, 2013, s. 49). Vidare har kunskapssynen varit positivistisk och den ontologiska 
inriktningen följaktligen objektivismen (Bryman & Bell, 2013, s. 49). Vår ansats var 
därför att utgå från teorier och utifrån dem samla in och analysera data, vilket innebar 
att vi härlett resultatet, genomfört analysen och dragit slutsatser från det empiriska 
materialet. Vad som ytterligare har haft en inverkan på vår diskussion är vår 
förförståelse. I avsnitt 3.1 presenterade vi vårt personliga engagemang inom 
ämnesområdet där vi i stor utsträckning väljer att göra miljömedvetna val. Vidare har 
vår utbildning bidragit med kunskap och skapat en teoretisk grund där vi har insett att 
frågan om hållbarhet påverkar vår planet såväl som mänskligheten och den 
företagsekonomiska sfären. Vi har inte sett vår förförståelse som ett hinder utan snarare 
som en styrka i vår studie. Vidare, via vårt urval hos Nordic Choice Hotels, har empirin 
samlats in och vår konceptuella modell har hypotestestats och därefter bekräftats genom 
empirin. Resultatet indikerade att H1, H3 och H5 hade empiriskt stöd samt att position i 
företaget hade en signifikant samverkan med individens attityd till CSR. Vidare 
genererade inte vårt datamaterial empiriskt stöd för H2 och H4 vilket innebar att de 
därmed blev förkastade. 

8.2 Spelade bakgrundsfaktorerna någon roll i 
respondenternas attityd till CSR? 
 
Stickprovet som vår studie baserats på hade en spridning i ålder från respondenter födda 
år 1951 till respondenter födda år 1993. Michailides & Lipsett (2013, s. 314) fann i sin 
studie att generationen födda efter 1981 besatt en annan världssyn gällande den 
ekologiska aspekten av CSR kontra den tidigare generationen, födda innan 1980. I och 
med att Michailides & Lipsett (2013, s. 314) fann denna skillnad valde vi att kontrollera 
för den genom att dela upp våra respondenter i två åldersgrupper där grupp 1 var födda 
innan 1980 (60%) och grupp 2 var födda 1980 eller senare (40%). Vårt resultat påvisade 
ingen skillnad mellan grupperna och det innebar att vi inte fann empiriskt stöd för att 
ålder hade en påverkan på vår beroendevariabel, individens attityd till CSR. En annan 
forskare som visar på likande resonemang är Turker (2009a, s. 424) som framställer att 
äldre generationer i mindre utsträckning bekymrar sig för kommande generationer och 
huruvida jordens ekologiska balans kommer fungera i framtiden. Dock skildrar 
författaren att framtida studier kan visa andra resultat eftersom CSR ständigt utvecklas 
och intressenternas attityd till densamma likaså (Turker, 2009a, s. 424). Eftersom vi 
genom vårt resultat inte kunde påvisa empiriskt stöd för att ålder utgör en skillnad 
gällande attityden till CSR tog vi stöd i Turker’s (2009a, s. 424) resonemang om att 
framtida studier kan visa andra resultat gällande ålder och attityden till CSR. 
Respondenterna i vår studie delade, oavsett ålder, en homogen syn gällande CSR och vi 
kunde därmed bekräfta att vår studie visade ett annat resultat där intressenternas attityd 
till CSR var överensstämmande bra. En förklaring till det homogena resultatet kan vara 
att Nordic Choice Hotels har lyckats påverka medarbetarnas attityd till CSR och därmed 



 54 
 

bidragit till det resultat vår studie visade, nämligen att ålder inte var en signifikant 
faktor.   
 
En annan intressant aspekt lyfts fram av Brammer et al. (2007, s. 1714) som i sin studie 
fann att kvinnor visade en större preferens för ett etiskt förhållningssätt och bra 
arbetsförhållanden medan männen till högre grad värdesatte möjligheterna till 
utbildning. Genom sin studie försökte Brammer et al. (2007, s. 1714) belysa att det kan 
finnas skillnader mellan könen och hur dessa värdesätter CSR. Detta var något vi valde 
att undersöka men vårt resultat kunde inte vidare bekräfta en skillnad gällande attityden 
till CSR mellan könen. I och med att vårt urval var jämnt fördelat mellan kvinnor 
(52,7%) och män (47,3%), ansåg vi att vår utgångspunkt för att finna skillnader mellan 
könen var gynnsam. Emellertid var vårt resultat liktydigt, kvinnor och män uppskattade 
till lika hög grad att de hade ett bra förhållningssätt till CSR vilket är en observation vi 
gjorde i och med att våra index hade så pass höga medelvärden (index 1: 6,07; index 2: 
6,22; index 3: 4,90; index 4: 5,63; index 5: 5,56; index 6: 6,28) och att kön inte visade 
sig vara signifikant i vår multipla regression, se Tabell 11.  
 
Vidare resulterade Turker’s (2009a, s. 424) studie i att kommande generationer, med 
mer välutbildade människor, kan komma att ha en annorlunda och mer modern syn på 
CSR där en prioritering att skydda miljön för framtida generationer kan visa sig vara 
mer framträdande. Vårt resultat visade att 54,5% av våra respondenter hade en 
utbildning som sträckte sig längre än gymnasial nivå. Vi kunde dock inte empiriskt 
bekräfta aspekten att utbildningsnivå utgjorde en skillnad i attityden till CSR. Därmed 
kunde vår studie inte bevisa det Turker (2009a, s. 424) kom fram till och en möjlig 
förklaring till detta kan vara att respondenterna i vår studie har fått en miljöutbildning i 
samband med sin anställning. Den informationen blev tillgänglig via ett telefonsamtal 
med E. Killie (personlig kommunikation, 31 mars, 2015). Därmed kan vi diskutera 
huruvida en högre utbildningsnivå i vår studie var orelevant för utfallet i och med att 
respondenterna genomgått en kortare miljöutbildning. Ovan har vi påvisat att det inte 
fanns signifikanta skillnader i ålder, kön och utbildning. Det menar vi kan bero på att 
vårt urval hos Nordic Choice Hotels visade sig vara en homogen grupp där individerna 
delade samma attityd och förhållningssätt till CSR. Det är en aspekt som kan ha 
påverkat vår studies generaliserbarhet men vi anser ändå att vi kan dra vissa slutsatser 
och generalisera vårt resultat för att lämna rekommendationer till andra företag och 
branscher som åsyftar implementera en högre nivå av hållbarhet och CSR.  
 
Den bakgrundsvariabel som visade sig ha empiriskt stöd för en samverkan med vår 
beroendevariabel var respondenternas position på företaget. Vår uppdelning gällande 
position var enkel: vi valde att dela in respondenterna i två grupper, en med medarbetare 
och en med chefer. Vårt resultat indikerade att attityden till CSR minskade i och med en 
högre position. Det innebar att respondenterna i gruppen som representerades av 
medarbetare i större utsträckning hade en mer positiv attityd till CSR och att chefer inte 
i lika stor utsträckning hade en positiv attityd till CSR. Det var ett intressant utfall som 
vi menade dels kunde förklaras i och med att en stor del av respondenterna arbetade 
med miljörelaterade frågor (74,5%) och att det är deras huvudsakliga ansvarsområde. Å 
andra sidan ansåg vi att det var oväntat att en position som chef (25,5%) påverkade 
attityden till CSR negativ, då vår åsikt var den att chefer i en organisation med så pass 
omfattande CSR-strategi definitivt borde vara väl insatta och ha en positiv attityd till 
CSR. Därför ansåg vi att en möjlig tolkning av resultatet som visar att position spelar 
roll gällande attityden till CSR hos Nordic Choice Hotels medarbetare kan vara 
respondenternas arbetsuppgifter. Vår uppfattning är att chefer har ett omfattande ansvar 
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med flertalet arbetsuppgifter vilket i sin tur kan leda till att CSR inte får ett lika stort 
fokus som hos medarbetarna, vilka har CSR som huvudsakligt ansvarsområde. Därför 
ansåg vi att vårt resultat indikerade att attityden till CSR kunde bero på arbetsuppgifter 
likaväl som position. Till exempel konstaterade Marz et al. (2003, s. 8) i sin studie att 
organisatoriska egenskaper så som hierarki har en påverkan på attityden till CSR men 
att det är svårt att generalisera till andra kontexter då det kan bero på kulturen i 
företaget. Det kan även vara fallet med Nordic Choice Hotels, att vissa delar av 
organisationen har en större roll och inblandning gällande CSR. 

8.3 Individen och företagets CSR-aktivitet 
 
Vårt resultat indikerade att respondenterna på Nordic Choice Hotels, i hög grad, ansåg 
att företaget uppfyllde en uttalad CSR-strategi genom flertalet CSR-aktiviteter och att 
Nordic Choice Hotels arbetar för att skydda och förbättra miljön (index 1: 6,07). 
Aguilera et al. (2007, s. 856) studie resulterade i en tolkning att medarbetares 
uppfattning om företagets CSR-aktiviteter formar deras attityder och att den uppfattning 
de har gällande företagets CSR-aktiviteter främjar deras engagemang och vilja att bidra 
och initiera fler CSR-aktiviteter i företagets regi. Sen et al. (2006, s. 164) bevisade i sin 
tur att CSR-aktiviteter inom företaget har potentialen att påverka medarbetarens attityd, 
där attityden senare tar sig uttryck i en vilja att engagera personliga resurser i företaget, 
exempelvis via sin anställning, inköp av produkter etcetera. Det är intressanta resultat 
och författarna hade för avsikt att bevisa hur CSR-aktiviteter kan stärka relationen 
mellan företaget och dess intressenter.  
 
I vår studie ämnade vi undersöka huruvida företagets CSR-aktiviteter har en positiv 
samverkan med individens CSR-attityd. Vi fann det därför intressant att Aguilera et al. 
(2007, s. 856) och Sen et al. (2006, s. 164) resultat visade ett samband mellan företagets 
CSR-aktivitet och medarbetarens attityd i en kontext där de ville påvisa hur det 
sambandet kunde stärka relationen med företaget. Genom vår hypotesprövning kunde vi 
dock inte finna empiriskt stöd för H2 och därmed visade vårt resultat ingen positiv 
samverkan mellan företagets CSR-aktiviteter och individens attityd till CSR. Det 
innebär emellertid inte att vi kan avfärda huruvida respondenterna har ett stort 
engagemang eller inte gällande organisationens CSR-aktiviteter men vi kan heller inte 
bekräfta att så är fallet.  
 
Vår undersökning gav inte empiriskt stöd för att individens attityd till CSR påverkas av 
företagets CSR-aktiviteter [H2] och vi menar därför att andra faktorer hos medarbetaren 
istället kan ha påverkats. Det kan till exempel vara så, i och med att majoriteten av 
respondenterna i vår studie arbetar med miljörelaterade frågor, att deras attityd till CSR 
redan är så pass stark att det företaget utför i form av CSR-aktiviteter inte har en effekt 
på attityden gällande CSR. Det kan istället vara så att respondenternas överlag positiva 
attityd till företagets CSR-aktiviteter (index 1: 6,07) leder till en bättre relation med 
företaget eller ett högre personligt engagemang, som till exempel Sen et al. (2006, s. 
164) bevisade.  
 
För att sätta vårt medelvärde i relation till tidigare studier visade Farooq et al. (2013, s. 
572) studie ett medelvärde på 3,65 respektive 3,41. Författarna valde att dela upp skalan 
i två enheter, i vårt fall valde vi att behålla den som en enhet. I och med att både vår 
studie och Farooq et al. (2013) studie använde en sju-gradig likertskala kunde vi 
konstatera att vårt medelvärde uppgick till cirka 87% av skalans maxvärde vilket kan 
jämföras med 52% respektive 49% som Farooq et al. (2013, s. 572) påvisade i sin 
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studie. En kritik till vårt höga medelvärde kan därmed vara att vårt urval inte kan anses 
vara representativt. Emellertid vill vi påpeka att vi inte undersökte samma kontext som 
Farooq et al. (2013) och vi kan därför argumentera för att situationen i vår studie var 
annorlunda och därmed ansåg vi inte att medelvärdena fullt ut var jämförbara. 
 
Vidare fann även Raub & Blunschi (2013, s. 15) bevis för att ett företags engagemang i 
CSR-aktiviteter kan ha fördelaktiga effekter på medarbetares attityder och initiativ. Det 
författarna bevisade var hur viktigt det är att företag idag bedriver en CSR-strategi och 
gör medarbetare uppmärksamma på vad som faktiskt utförs i form av CSR-aktiviteter. 
Intressant är att studien Raub & Blunschi (2013) genomför tillika utförs i samma 
kontext som vår studie, nämligen inom hotellindustrin. Författarnas konstaterade och 
gav rekommendationer för hur företag inom hotellindustrin kan öka medarbetarens 
medvetenhet för att engagera sig i CSR-aktiviteter (Raub & Blunschi, 2013, s. 15). 
Även om vi inte kunde påvisa att företags CSR-aktivitet har en positiv effekt på 
medarbetarnas attityd till CSR i vår studie, ansåg vi att det istället kan resultera i att de 
anställda känner engagemang och tar ytterligare initiativ till att skapa en situation där 
CSR-aktiviteter ses som en självklarhet. Intressant hade varit att testa företagets CSR-
aktiviteter mot individens faktiska CSR-beteende. Det eftersom Raub & Blunschi 
(2013) fann bevis för att CSR-aktiviteter kan ha gynnsamma effekter på de anställdas 
initiativ. Vår fundering var därför om det även fanns en samverkan mellan dessa två 
faktorer i vår studie, men eftersom det inte var ett fokus i vår studie blev den relationen 
inte ytterligare kartlagd. I slutändan var vår åsikt fortfarande den att företagets CSR-
aktiviteter spelar in på medarbetarens attityd, men inte i den kontext vi avsåg bevisa 
genom H2 utan i en större kontext där det mer handlar om en attityd till företaget som 
helhet. 

8.4 Individen och organisatoriskt åtagande 
 
I vår studie framkom en indikation på att respondenterna upplevde ett starkt 
organisatoriskt åtagande till organisationen och från vår data kunde vi utläsa att 
medelvärdet för index 2 var 6,22. Det tyder på att respondenterna upplever ett starkt 
åtagande till organisationen men resultatet visade ingen samverkan med 
respondenternas attityd till CSR vilket innebar att vi förkastade H3. Å andra sidan 
visade vår litteraturgenomgång att det fanns ett samband mellan CSR och 
organisatoriskt åtagande. Turker (2009b, s. 198; 200) framställde exempelvis i sin 
studie att han fann empiriskt stöd för att det existerar ett förhållande mellan CSR och 
organisatoriskt åtagande och fortsätter med att förklara att detta samband kan bero på att 
medarbetarna värderar bra arbetsförhållanden och att det i sin tur kan kopplas till 
företagets CSR-aktiviteter. Detta förhållande bekräftas även av Brammer et al. (2007, s. 
1714).  
 
Emellertid vill vi poängtera, till skillnad från Brammer et al. (2007) och Turker (2009b), 
att vi valde att testa sambandet ur en annan vinkel. Där Brammer et al. (2007) och 
Turker (2009b) valde att se hur CSR leder till ett starkare organisatoriskt åtagande valde 
vi istället att undersöka huruvida individens organisatoriska åtagande leder till en 
starkare CSR-attityd. Frågan vi ställde oss var om medarbetarens upplevda 
organisatoriska åtagande återspeglas i och påverkar attityden till CSR. Vi kunde 
emellertid inte påvisa ett empiriskt stöd för vårt tänkta samband mellan organisatoriskt 
åtagande och individens attityd till CSR och förkastade därmed H3. En tänkbar 
förklaring till att H3 inte fick empiriskt stöd kan vara att tidigare studier valt att se en 
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relation mellan CSR och organisatoriskt åtagande där fokus snarare varit på ett beteende 
än en attityd (Brammer et al. 2007, s. 1701; Turker, 2009b, s. 201). Det kan indikera att 
sambandet gällande organisatoriskt åtagande och CSR gäller ett beteende och inte en 
attityd. 
 
För att sätta vårt resultat i relation till tidigare studier som också valt att använda OCQ-
skalan, antingen i original- eller modifierade form, jämförde vi vårt medelvärde (index 
2: 6,22) mot Allen & Meyer’s (1990, s. 8) medelvärde 5,32 och Brammer et al. (2007, s. 
1707) medelvärde 4,33. Det visar att vårt resultat hade ett något högre medelvärde. Vårt 
uppgick till 88% av skalans maxvärde medan Allen & Meyer (1990) medelvärde 
uppgick till 76% av skalans maxvärde, där de också valt att använda en sju-gradig 
likertskala. Brammer et al. (2007) medelvärde uppgick i sin tur till 86% av skalans 
maxvärde, där de istället valt att använda en fem-gradig likertskala. I och med att 
medelvärden var höga och relativt väl överensstämmande mellan vår och deras studier 
ansåg vi inte att det fanns ett problem med huruvida vårt urval var representativt eller 
inte.  
 
Vi ansåg, trots en förkastad H3, att respondenternas upplevda organisatoriska åtagande 
kan innebära andra fördelar för Nordic Choice Hotels. Till exempel kan en förklaring 
vara att Nordic Choice Hotels har lyckats, i en hög grad, förmedla sin CSR-strategi och 
på så sätt förhöjt medarbetarnas organisatoriska åtagande. Ett förhållande som 
bekräftats av Brammer et al. (2007) och Turker (2009a). Mueller et al. 2012 (s. 1194) 
var inne på samma linje och konstaterade i sin studie att en framgångsrik hantering av 
CSR inom ett företag kan bidra till att stärka det organisatoriska åtagande som 
medarbetarna upplever, vilket vi menar kan vara precis det vårt resultat indikerar, 
nämligen att Nordic Choice Hotels framgångsrikt hanterat sin CSR-strategi på ett sätt 
som skapat det starka åtagande som respondenterna tydligtvis upplever.  
 
En annan intressant aspekt är det Simintiras et al. (2012, s. 1389) skildrar, nämligen att 
organisatoriskt åtagande var positivt korrelerat med anställningstid, det vill säga att ju 
längre medarbetaren arbetat på företaget ju högre organisatoriskt åtagande upplever 
denna. Vi ställde detta i relation till vår studie där majoriteten av respondenterna varit 
anställda i mer än fyra år, 73,6%. Därför ansåg vi att det Simintiras et al. (2012, s. 1389) 
fann bevis för kan förklara, i kombination med att majoriteten av respondenterna har en 
anställningstid på över fyra år, det starka organisatoriska åtagande (index 2: 6,22) vår 
empiri visade.  

8.5 Individen och intern kommunikation 
 
I och med den status-quo situation vi avsett påvisa att världen befinner sig i idag är det 
av stor vikt att organisationer, som har en position där de kan påverka dels sina 
anställda men även sina kunder, väljer att kommunicera sitt engagemang för att skapa 
en mer hållbar värld. I vår studie fann vi empiriskt stöd för H4 vilket indikerar att den 
interna kommunikationen i Nordic Choice Hotels påverkar individens attityd till CSR. 
Via Nordic Choice Hotels webbsida har vi kunnat följa deras val av CSR-aktiviteter och 
sett hur pass utbredd deras CSR-strategi förefaller vara genom den externa 
kommunikationen. Vidare har vi även tilldelats information om organisationens CSR-
arbete genom ett samtal med Nordic Choice Hotels miljöchef (E. Killie, personlig 
kommunikation, 31 mars, 2015). Resultatet som visade att H4 hade empiriskt stöd var 
därför inte ett överraskande resultat i och med att vi redan var medvetna om att 
organisationen var duktiga på att kommunicera sitt engagemang externt och därför 
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förväntade vi oss även en bra intern kommunikation gällande CSR. Medelvärdet för 
hela index 3 resulterade i det lägsta värdet, 4,90, men trots det kan vi ändå konstatera att 
det förefaller vara så att respondenterna upplever att den interna kommunikationen har 
en positiv samverkan med deras attityd till CSR i och med en empiriskt bekräftad 
hypotes. Vidare visade resultatet att påstående tre (4,63) och fem (4,57) i index 3 
indikerade en neutral ståndpunkt hos respondenterna och vi beskrev under avsnitt 7.2.3 
att det gällde kommunikationen rörande de generella målen och utbildning i företaget. 
Medelvärdena indikerade att det finns utrymme för förbättring och vi såg en möjlighet 
för Nordic Choice Hotels att utveckla den interna kommunikationen för att skapa en 
situation där de anställda upplever en större tillfredställelse gällande uppfattning om de 
generella målen och utbildning inom företaget.  
 
För att sätta vårt resultat i relation till andra studier och avgöra huruvida andra forskare 
som använt Webster’s (1992) marketing culture scale kommit fram till liknande resultat 
valde vi att jämföra vårt medelvärde (index 3: 4,90) med Karatepe et al. (2005, s. 41) 
medelvärde på 3,55, utifrån en fem-gradig likertskala. Medelvärdena är 
överensstämmande och uppgick till 70% respektive 71% av skalornas maxvärden på de 
sju- och fem-gradiga likertskalorna och det tyder på ett representativt urval i vår 
studie.  Ytterligare en intressant jämförelse mellan vår studie och Karatepe et al. (2005) 
är att båda studierna utförs på företag inom hotellindustrin och författarna konstaterade i 
sin studie att resultatet indikerade att den interna kommunikationen hade en signifikant 
positiv effekt på marknadsföringskulturen. I relation till vår studie, där vi undersökte 
om den interna kommunikationen hade en samverkan med individens attityd till CSR 
kan vi argumentera för att intern kommunikation förefaller vara ett effektivt verktyg 
som både kan påverka attityder men även marknadsföringskulturen i ett företag.  
 
Ytterligare en intressant aspekt som Dawkins (2005, s. 108) lyfter fram är att den 
interna kommunikationen anses vara ett kraftfullt instrument för att öka medvetenheten 
gällande CSR hos medarbetarna. Vi kan därmed konstatera att resultatet föreslår att 
Nordic Choice Hotels har lyckats påverka sina medarbetare genom sin interna 
kommunikation för att skapa en bättre attityd till CSR, i och med en bekräftad H4. 
Organisationen har vidare en distinkt kommunikation på deras webbsida där det tydligt 
framgår hur de arbetar med CSR (Nordic Choice Hotels, 2014c). Vi har tagit del av 
information som preciserar att de har specifika medarbetare som har en 
anställningsform där de till stor del fokuserar på miljörelaterade frågor. Vår empiri 
visade höga medelvärden gällande CSR-attityd (index 5: 5,56) och faktiskt CSR-
beteende (index 6: 6,28). Med hänvisning till ovanstående konstateranden som skapade 
en grund för vår uppfattning, ansåg vi att Nordic Choice Hotels är en kedja som strävar 
efter långsiktighet och som är på god väg att lyckas införliva CSR i sin strategi och inte 
bara som en ytlighet.   
 
Vidare har vi i vår studie kunnat konstatera att Nordic Choice Hotels uppvisar ett stort 
engagemang inom CSR, vilket tydligt kommuniceras genom flertalet medier, 
exempelvis deras webbsida (Nordic Choice Hotels, 2014c). En följd som kommer av att 
skapa en bild där omvärlden uppfattar organisationen som framgångsrikt gällande 
hållbara frågor är att faktiskt leva upp till det som presenteras utåt. Vi diskuterade 
greenwashing i ett tidigare kapitel, men gällande en mer inomorganisatorisk kontext 
utfärdar Glavas & Godwin (2013, s. 22) en varning till företag där de menar att företag 
omedvetet kan uppvisa en profil som är mer hållbar än vad den i själva verket faktiskt 
är. Författarna anser att företaget har ett stort ansvar gällande hur de anställda uppfattar 
CSR och bör se till att den uppfattningen överensstämmer med vad företaget faktiskt 
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genomför, annars kan flertalet negativa effekter uppstå (Glavas & Godwin, 2013, s. 22). 
Vi kan inte, via vårt resultat, avgöra om en dissonans uppstått mellan organisationens 
faktiska CSR-arbete och vad medarbetarna uppfattar, men det vi kan konstatera är att 
Nordic Choice Hotels förefaller ha en kultur inom organisationen där de lyckats 
införliva en positivitet gällande CSR där medarbetarna tydligt upplever en stark attityd 
till CSR som vi menar kan kopplas ihop med den interna kommunikationen.   

8.6 Individens generella attityd till hållbarhet 
 
Vårt resultat bekräftade de tankegångar vi hade innan vi började samla in vår empiri, att 
individens generella attityd till hållbarhet påverkar individens attityd till CSR. Vår åsikt 
var att om individen har en generellt positiv attityd till hållbarhet borde den attityden 
följaktligen förekomma i arbetsrollen och därmed leda till en mer positiv attityd till 
CSR. Vi kan med empiriskt stöd bekräfta H1 som därmed fastställer att så är fallet i vår 
studie.  
 
I en studie av Abdul & Ibrahim (2002, s. 14-15) konstaterades att traditionella 
värderingar och uppväxt hade ett samband med den attityd individen hade gällande 
CSR. Rodrigo & Arenas (2008, s. 279) fann i sin tur ett samband mellan anställdas 
tidigare erfarenheter och deras CSR-attityd. Även dessa studier bekräftar ett samband, 
nämligen att individens bakgrund i form av värderingar, kunskaper och lärdomar 
påverkar den attityd individen har gällande CSR. Vi valde i vår studie att sätta 
individens generella attityd till hållbarhet i relation till attityden till CSR och 
argumenterar för att vi ansåg att värderingar, kunskaper och lärdomar till stor del låg till 
grund för den generella attityd individen har till hållbarhet. Således fann vi det naturligt 
att vår studie bekräftade ett samband mellan individens generella attityd till hållbarhet 
och individens CSR-attityd. Vi kan därmed konstatera att vårt resultat tillika stödjer det 
Abdul & Ibrahim (2002, s. 14-15) och Rodrigo & Arenas (2008, s. 279) fastslog, att 
individens tidigare lärdomar och kunskaper har ett signifikant samband med individens 
CSR-attityd.  
 
För att ha en möjlighet att diskutera huruvida vårt urval var representativt valde vi utgå 
från Cordano et al. (2003, s. 25) som presenterar att deras studie resulterade i ett 
medelvärde på 4,70 för den omgjorda NEP-skalan. Vårt resultat gav ett medelvärde 
(index 4: 5,63) vilket är 80% av skalans maxvärde vilket kan jämföras med Cordano et 
al. (2003, s. 25) medelvärde som var 67% av skalans maxvärde. Även här ställde vi oss 
något kritiska till vårt höga medelvärde och huruvida vårt urval var representativt eller 
inte. En möjlig förklaring kan vara att majoriteten av våra respondenter i stor 
utsträckning arbetar med miljörelaterade frågor på en daglig basis. Det kan innebära att 
majoriteten av respondenterna i vårt stickprov per automatik har en stark generell attityd 
till hållbarhet, vilket troligtvis är ett krav för att rekryteras till den position de har på 
företaget. Ytterligare en förklaring till det höga medelvärdet, som i sin tur indikerar en 
stark ekologisk världsbild, kan förklaras med hjälp av Rideout (2005). Författarens 
resultat indikerade att individens ekologiska världsbild kan påverkas genom utbildning 
och information där studien undersökte respondenter i en utbildningskontext (Rideout, 
2005, s. 8). Det kan återkopplas till vår studie där vi fick, genom samtal med E. Killie 
(personlig kommunikation, 31 mars, 2015), information om att majoriteten av 
respondenterna i vårt stickprov genomgått en kortare miljöutbildning. Vi menar därför 
att det som Rideout (2005, s. 8-9) presenterar kan vara en möjlig förklaring till det höga 
medelvärde gällande NEP-skalan som vår studie genererade. 
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8.7 Individens faktiska CSR-beteende 
 
Vår studie syftade även till att undersöka huruvida individens attityd till CSR leder till 
ett faktiskt CSR-beteende. Vi undersökte därför om respondenterna uppträdde på ett 
hållbart sätt i sin arbetsroll, det vill säga valde de att källsortera, stänga av elektroniska 
produkter, rekommendera miljövänliga produkter eller att engagera sig i företagets 
CSR-aktiviteter för miljöns skull. En slutsats som Manika et al. (2013, s. 675-676) 
presenterade var att en miljövänlig attityd har ett samband med ett mer miljövänligt 
beteende, vilket utgör en indikation på att individuella attityder har ett signifikant 
samband med ett faktiskt beteende. Intressant var att vårt resultat kunde bekräfta det 
Manika et al. (2013, s. 675-676) kom fram till, nämligen att en attityd leder till ett 
beteende. Vår studie resulterade i empiriskt stöd och bekräftade H5, vilket innebar att 
individens attityd till CSR samverkar med individens faktiska CSR-beteende.  
 
Vårt resultat genererade ett medelvärde (index 6: 6,28) på en sju-gradig skala. Det 
innebar att respondenterna i princip angav att de ansåg att de agerade nästintill idealiskt 
gällande de CSR-aktiviteter vi listade i vår studie. I och med att vi valde att hämta 
inspiration från Scherbaum et al. (2008, s. 827) när vi utvecklade våra påståenden om 
beteende inom CSR, föll det sig naturligt att även använda den studiens resultat som 
underlag för en jämförelse. Vi kan utläsa att det totala medelvärdet för deras index blev 
4,19 (Scherbaum et al., 2008, s. 827) och förklarade 83,8% av skalans maxvärde, vilket 
kan jämföras med vår studies medelvärde (index 6: 6,28) vilket förklarade 89,7% av 
skalans maxvärde. Det ansåg vi indikerade på att vårt urval kan anses vara 
representativt.   
 
Vidare skildrar Scherbaum et al. (2008, s. 831) att det finns en risk för en övervärdering 
när frågorna ställs på ett sätt som innebär att respondenten får utvärdera sitt eget 
beteende. En naturlig följd blev därför att vi ifrågasatte huruvida respondenterna i vår 
studie övervärderat sin egen insats gällande det faktiska CSR-beteendet. Detta är dock 
inget vi vidare kan kommentera eftersom de fyra påstående vi använde för att mäta 
individens beteende innebar att respondenterna själva fick ange i vilken utsträckning de 
betedde sig hållbart. Det är dock en intressant aspekt att lyfta fram som vi sedan satte i 
relation till en annan studie utförd av Bowen & Aragon-Correa (2014). Författarna 
valde att studera problematiken med ett miljöbeteende och ifrågasatte hur det går att 
avgöra huruvida initiativen som tas är medvetna val eller enbart en symbolisk handling 
för att visa omvärlden att det finns en vilja att bry sig (Bowen & Aragon-Correa, 2014). 
Det fick oss att fundera på om respondenterna i vår studie utför miljömedvetna 
handlingar som ett medvetet val eller som en symbolisk handling? En reflektion från vår 
sida var att det kan vara så att medarbetarna uppvisar ett faktiskt CSR-beteende på 
arbetet för att ses som en uppskattad anställd i en arbetsmiljö där kravet är att agera 
miljöinriktat men att det hållbara beteendet eventuellt inte visar sig i lika stor 
utsträckning i hemmamiljön.  
 
Ytterligare en intressant aspekt är ett resultat som skildras av Scherbaum et al. (2008, s. 
830), vilka konstaterar att organisationen kan påverka individens beteende på arbetet 
genom att vädja till individens personliga normer gällande hållbarhet och miljö för att 
på så sätt skapa en omgivning där individen upplever ett större ansvar gentemot ett 
faktiskt CSR-beteende. En fundering som uppenbarades var om det även var fallet i vår 
kontext? Det vi kunde konstatera var att vårt höga medelvärde indikerade att 
respondenterna upplever ett starkt engagemang till att bete sig hållbart på arbetet. Vår 
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fundering blev därför om detta starka engagemang till ett faktiskt CSR-beteende har 
skapats av Nordic Choice Hotels eller om det helt enkelt är så att respondenternas 
attityd var den starkast bidragande orsaken till vårt höga medelvärde (index 6: 6,28). 
Ytterligare en möjlig förklaring kan vara det som vi presenterade under avsnitt 8.6, 
nämligen att majoriteten av respondenterna genomgått en miljöutbildning. Utbildning 
presenteras nämligen av Olausson (2009, s. 78) som en möjlig förklaring till ett större 
engagemang gällande hållbara aktiviteter. Ett annat tänkbart scenario kan även vara att 
respondenterna i vår studie har börjat förändra sitt beteende och faktiskt strävar mot att 
skapa ett mer hållbart företagande. Det förklarar Dobson (2003, s. 90; s. 99) kan uppnås 
genom att strukturera och ändra gamla tankemönster för att skapa nya attityder och 
beteenden. Det kan vara så att Nordic Choice Hotels har lyckats skapa en plattform 
inom organisationen där medarbetarna upplever att det finns utrymme för förändring 
mot att bete sig mer hållbart.  

8.9 Anställdas attityd till CSR 
 
Baserat på vår teoretiska referensram skapade vi en teoretisk modell som avsåg 
illustrera möjliga samband med vår beroendevariabel. Genom en hypotesprövning 
kunde vi konstatera att H1, H4 och H5 blev bekräftade medan H2 och H3 blev 
förkastade. Ytterligare en ambition från vår sida var att avgöra, utifrån det vi beskrev 
under avsnitt 4.1, om företaget i vår studie har rört sig mot ett mer reform- eller 
transformationsorienterat synsätt. Vår föresats var att om det visade sig att vår 
konceptuella modell hade många signifikanta hypoteser kunde detta indikera att 
företaget är på väg mot ett mer reform- eller transformationsorienterat stadium. I och 
med att vår empiri resulterade i tre av fem signifikanta hypoteser och medelvärden från 
4,90 till 6,28 på en sju-gradig skala, kunde vi konstatera att vårt urval representeras av 
en hög CSR-medvetenhet. Följdfrågan blev därför om vi kunde argumentera för att en 
förändring från status quo till ett mer reform- eller transformationsorienterat synsätt 
hade påbörjats?  
 
Hopwood et al. (2005, s. 42) skildrar att företag som befinner sig i status quo utmärks 
av en argumentation att företagsamhet är drivaren mot hållbarhet och att de ser att 
utveckling är förenat med tillväxt och att den ekonomiska tillväxten är en del av 
lösningen mot en mer hållbar värld. Exempelvis presenterar Nordic Choice Hotels i sin 
årsrapport hur kärnan i deras ideologi baseras på ekonomiskt, miljömässigt och socialt 
ansvar men de är även måna om att presentera företagets tillväxt (Nordic Choice Hotels, 
2015d). Här ansåg vi att det organisationen presenterar i sin årsrapport överensstämmer 
med de kriterier Hopwood et al. (2005, s. 42) anser tillhöra synsättet status quo. Därmed 
argumenterar vi för att Nordic Choice Hotels befinner sig i status quo. Vårt resultat 
indikerade dock en hög CSR-medvetenhet (index 1: 6,07; index 2: 6,22; index 3: 4,90; 
index 4: 5,63; index 5: 5,56; index 6: 6,28), är det då möjligt att organisationen befinner 
sig i status quo men att vissa medarbetare börjat förändras mot ett mer reformorienterat 
stadium? Ett stadium som representeras av en övertygelse att vi, mänskligheten, kan 
behålla våra nuvarande ekonomiska och sociala strukturer men att vår livsstil måste 
förändras inom ramarna för dessa (Hopwood et al., 2005, s. 43). Genom vårt resultat 
och det vår studie indikerade, vi har ovan visat på höga medelvärden för alla sex index, 
menar vi att individerna som representerar vårt urval mycket väl kan passa in i ett mer 
reformorienterat synsätt. Det eftersom de dels hade en generellt hög positiv attityd till 
hållbarhet och CSR och dels visar sig agera på ett hållbart sätt för miljöns skull.   
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En annan studie som också kommit fram olika indelningar, men än tydligare relaterat 
till individnivå, är Rodrigo & Arenas (2008, s. 276-277) som sin studie beskrev tre 
typer av anställda: den engagerade anställda, den likgiltigt anställda och den 
oliktänkande anställda. En förhoppning från vår sida var att, utifrån vår empiri, avgöra 
om vårt stickprov representerades av engagerade anställda. Det karaktäriseras av att 
medarbetaren har miljön i fokus och visar sig entusiastisk till nya CSR-program 
(Rodrigo & Arenas, s. 276-277). Genom vår studie har vi kunnat kartlägga att 
respondenterna i vårt stickprov uppvisade ett starkt engagemang och en stark attityd till 
CSR vilket vi menar bekräftats genom våra höga medelvärden. Det innebar att vi kunde 
utgå från Rodrigo & Arenas (2008, s. 276-277) och kategorisera Nordic Choice Hotels 
medarbetare i vårt urval som engagerade anställda.  
 
Vidare ansåg vi att det fanns tendenser i vårt resultat som indikerade att respondenterna 
ställer sig positiva till att genomföra företagets CSR-aktiviteter genom att 
respondenterna har en övervägande positiv attityd till CSR (index 5: 5,56). Exempelvis 
visade Rodrigo & Arenas (2008, s. 276-227) studie att, beroende på medarbetaren, 
kommer en organisations CSR-arbete få olika utfall, där attityden spelar en central roll i 
hur medarbetaren reagerar och agerar. Ett möjligt utfall från detta är, i och med att 
studiens resultat indikerade att de anställda har en positiv attityd till CSR, att Nordic 
Choice Hotels kommande CSR-initiativ troligtvis kommer att mötas av en positivitet 
vilket kan medföra att en implementering av CSR-aktiviteterna lättare kan genomföras. 
Det menar vi i sin tur kan bidra till en positiv spiral där fler CSR-initiativ kommer 
kunna initieras inom organisationen och fortsätta bemötas med en positiv attityd.  
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9. SLUTSATSER 
9.1 Svar på vår frågeställning 
 
Vi har arbetat utifrån att besvara vår frågeställning: 
 
Vad påverkar individens attityd till CSR?  
  
Vi kunde via vår enkätstudie, empiriska datainsamling och statistiska analys bekräfta att 
individens attityd till hållbarhet och intern kommunikation påverkade individens attityd 
till CSR. Vidare kunde vi även fastställa att individens attityd till CSR hade en 
empiriskt bekräftad samverkan med individens faktiska CSR-beteende. Dessvärre fann 
vi inte empiriskt stöd för att företagets CSR-aktiviteter och organisatoriskt åtagande 
påverkade individens attityd till CSR. Av våra bakgrundsfaktorer kunde vi konstatera 
att position var den enda variabeln som uppvisade empiriskt stöd för en påverkan 
gällande individens attityd till CSR. Därmed anser vi att vår frågeställning är besvarad. 

9.2 Teoretiskt bidrag 
 
För att initialt skapa en bild över forskningsfältet genomförde vi en omfattande 
litteraturgenomgång av tidigare forskning för att se var det fanns begränsningar och 
möjligheter att skapa ett bidrag till forskningen. Litteraturgenomgången blev sedan 
grunden får vårt teorikapitel, där varje avsnitt mynnade ut i en hypotes och 
sammanfattades i vår konceptuella modell. Genom vår kvantitativa studie kunde vi 
empiriskt bekräfta tre hypoteser [H1, H4, H5] vilka kan bidra till att förklara vad som 
påverkar individens attityd till CSR och argumenterar därför att vår studie och modell 
bidragit med ytterligare dimensioner till redan befintlig forskning. I och med att vi har 
valt att studera individer i form av medarbetare i en företagsekonomisk kontext och 
undersökt vad som påverkade individens attityd till CSR anser vi att vi bidragit till 
CSR-litteraturen genom att vi genomfört en studie på mikro-nivå, vilket tillika 
efterfrågats av flertalet forskare inom forskningsfältet för CSR (Bauman & Skitka, 
2012, s. 78; Glavas & Kelley, 2014, s. 187; Mirvis, 2012, s. 113; Vlachos et al., 2013, s. 
577).  
 
Vidare kompletterar vårt resultat Bauman & Skitka et al. (2012, s. 78) studie om CSR:s 
relation till de anställda genom att vår studie bekräftade att det finns påverkande 
faktorer till individens CSR-attityd och att attityden senare leder till ett faktiskt CSR-
beteende [H5]. Pollach et al. (2012, s. 205; s. 213) konstaterade i sin tur att det fanns för 
lite empirisk forskning om integrationen av CSR i organisationers kommunikation och 
efterfrågade studier inom specifika branscher eller länder. Vår studie gör därför ett 
bidrag genom att påvisa en positiv samverkan mellan intern kommunikation och 
individens attityd till CSR och vårt resultat påvisar vikten av att integrera och 
kommunicera CSR i företag på ett tydligt och sammanhängande sätt för att påverka 
individens attityd till CSR. Vidare kan vi konstatera att vår studie genomfördes inom 
hotellindustrin i Norge och Sverige, vilket även det bidrar till det Pollach et al. (2012, s. 
213) efterfrågade. Ytterligare en indikation på ett teoretiskt bidrag var att vårt resultat 
bekräftade att den interna kommunikationen kan vara ett verktyg för att påverka 
individens attityd till CSR och att attityden senare leder till ett faktiskt CSR-beteende. 
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Det kan kopplas till Mirvis (2012, s. 113) som fastslog att det fanns många obesvarade 
frågor angående hur anställda ska engageras inom CSR.  Vår studie ger därmed 
ytterligare ett teoretiskt bidrag genom att konstatera hur företag kan påverka individens 
attityd till CSR och att den senare leder till ett beteende.  
 
Till sist kunde vi komplettera Marz et al. (2003, s. 8) studie där författarna konstaterade 
att olika organisatoriska attribut hade en samverkan med attityden till CSR, att detta kan 
bero på kulturen i företaget och att attityder därmed kan vara svåra att generalisera. Vår 
studie kunde å ena sidan bekräfta att intern kommunikation och position hade ett 
samband med attityden till CSR men å andra sidan förkastade vi hypoteserna att 
företags CSR-aktiviteter och organisatoriskt åtagande påverkade CSR-attityden. 
Därmed kan vi konstatera att två av fyra organisatoriska faktorer har samverkan med 
attityden till CSR och trots två förkastade hypoteser kan vi likaväl argumentera för att 
det kompletterar Marz et al. (2003) resultat. 

9.3 Praktiska bidrag 
 
Vårt resultat indikerar ett praktiskt bidrag genom att bekräfta att organisationer kan 
använda verktyg så som intern kommunikation för att påverka de anställdas attityd till 
CSR. Det kan i ett senare skede leda till att de anställda, genom sin attityd till CSR, 
engagerar sig och genomför ett faktiskt CSR-arbete i organisationens regi.   
 
Vi presenterar ovan att vår bekräftade modell utgör ett teoretiskt bidrag i studien men vi 
anser även att denna modell utgör ett praktiskt bidrag. Modellen kan dels användas på 
andra hotellkedjor eller enstaka hotell i en internationell miljö men den kan även 
appliceras på andra företag och branscher med en uttalad CSR-strategi för att kartlägga 
om de samband vårt resultat empiriskt bekräftar även är signifikanta i dessa fall. 
Modellen kan även användas som ett styrmedel hos företag som har en uttalad CSR-
strategi för att undersöka hur anställda uppfattar, tar emot samt hanterar de aktiviteter 
och strategier företaget har gällande CSR.  
 
Vår ståndpunkt och studiens resultat indikerar att det kan skapas en möjlighet att 
komma tillrätta med hur företagen ska lyckas involvera, tydligare kommunicera och 
påverka sina anställda, som i sin tur kan bidra med en mer positiv attityd, ett högre 
engagemang och involvering. Även om vårt resultat inte bekräftade en samverkan 
mellan företags CSR-aktivitet och individens attityd till CSR mynnade vår diskussion 
ändå ut i slutsatsen att företag som strävar efter en högre nivå gällande CSR bör 
fokusera och sträva efter att införa fler CSR-aktiviteter eftersom vi sett att det kan leda 
till ett högre engagemang, starkare attityd och en bättre relation med företaget, vilket 
andra studier kommit fram till (Aguilera et al., 2007, s. 856; Raub & Blunchi, 2013, s. 
15; Sen et al., 2006, s. 164). Därmed är vår rekommendation att företag som strävar 
efter en mer hållbar inriktning ständigt bör införa fler CSR-aktiviteter i sin organisation 
för att skapa en kultur där anställda upplever att ett CSR-engagemang och beteende 
känns naturligt. Det kan till exempel vara att genomföra utbildningar med ett tydligt 
CSR-fokus, skapa arbetsroller som innefattar miljörelaterade uppgifter eller aktivt 
arbeta med att bli mer miljömässiga gällande vatten- och elförbrukning samt 
pappershantering där fokus bör vara på att undvika onödiga utskrifter eller kopior. 
Ytterligare ett förslag till företag som vill skapa en starkare CSR-kultur är att investera i 
organisationer som arbetar med miljömässiga frågor i problemområden vilket kan 
uppfattas som en stärkande CSR-aktivitet hos medarbetarna. Vilket vår studie indikerar 



 65 
 

i och med att respondenterna värderat denna aktivitet hos Nordic Choice Hotels högt 
(Index 1, Påstående 5: 6,10).  
 
Vidare har resultatet bidragit med praktiska implikationer för hur organisationer kan 
använda den interna kommunikationen som en strategi för att påverka de anställdas 
CSR-attityder samt att om organisationen lyckas med att påverka de anställdas attityd 
till CSR kommer attityden senare leda till ett beteende. Vårt resultat indikerar således 
att organisationer redan har ett effektivt verktyg som kan användas för att skapa en 
lyckad CSR-strategi, nämligen den interna kommunikationen. Vi lyfter även en aspekt i 
tidigare avsnitt gällande att företag måste lyckas införliva CSR i kärnverksamheten 
vilket flertalet forskare påpekar vikten av (Aguinis & Glavas, 2013; Michailides & 
Lipsett, 2013; Smith, 2003). Därmed kan vi argumentera för en slutsats som indikerar 
att företag som strävar efter att implementera CSR i sin kärnverksamhet har en större 
möjlighet att lyckas genom att bedriva en bra extern och intern kommunikation gällande 
CSR. Exempel på en bra extern kommunikation är att använda företags webbsidor där 
de enkelt kan nå ut till den breda massan men även till företagets andra intressenter. En 
viktig aspekt gällande den externa kommunikation såväl som den interna är att faktiskt 
leva upp till det CSR-arbete som företag genom kommunikationen påstår att de 
genomför för att undvika tomma löften som kan försvaga istället för att stärka företagets 
profil.  Exempel på en bra intern kommunikation kan vara att företaget genomför 
utbildningar och håller konferenser för medarbetarna i syfte att skapa en gemensam 
målbild gällande CSR samt uppmuntra till en ständig dialog till hur organisationer kan 
utveckla det hållbara arbetet. Vidare bör företaget skapa en kultur som genomsyras av 
CSR för att på så sätt kommunicera vikten av det arbetet till medarbetarna och att 
medarbetarna upplever att det finns utrymme för att i sin tur komma med förslag och 
initiativ till förbättringar, vilket kan skapa möjligheter till dialog och kunskapsutbyte.  
 
Ytterligare en aspekt att beakta är individens attityd till hållbarhet som visade sig ha ett 
empiriskt bekräftat stöd för en påverkan gällande individens CSR-attityd [H1]. Via 
tidigare studier är det kartlagt att uppväxt, värderingar och tidigare erfarenheter har en 
effekt på individers CSR-attityd (Abdul & Ibrahim, 2002; Rodrigo & Arenas, 2008), ett 
förhållande vår studie bekräftat där vi menar att individens generella attityd till 
hållbarhet är en värdering individen har med sig sen tidigare. Här ser vi en möjlighet för 
företag att redan vid sina rekryteringsprocesser värdera dessa tidigare erfarenheter och 
värderingar för att lyckas anställa individer med större hållbarhetsfokus. Det kan dels 
medföra att individen som anställs kan agera som en förändringsagent i företag där 
hållbarhetsprocessen är i ett inledande skede men även att företag, liknande Nordic 
Choice Hotels, med en redan etablerad CSR-strategi anställer individer som kan 
utveckla det redan befintliga CSR-arbetet än mer.   
 
Vidare visade våra resultat att kön och ålder inte var signifikanta faktorer gällande 
attityden till CSR och diskussionen gällande detta faktum var att respondenterna i vår 
studie erhållit en miljöutbildning som kan ha påverkat resultatet. En slutsats vi dragit 
utifrån det är att företag som vill bli mer CSR-inriktat kan utgå från den struktur Nordic 
Choice Hotels har med specifika roller med ansvar för miljörelaterade frågor och 
utbilda de anställda och därmed uppnå en effekt där CSR-attityden växer sig starkare. 
Därmed anser vi att organisationen har en möjlighet att forma de anställdas attityd till 
CSR genom arbetsuppgifter och interna utbildningar oavsett kön, ålder eller 
utbildningsnivå. Ett resonemang vi kan styrka genom Rideout (2005, s. 8) som kom 
fram till att individens ekologiska världsbild kan påverkas genom utbildning.  
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För att presentera mer specifika slutsatser till Nordic Choice Hotels kan vi konstatera att 
de har kommit en bra bit på väg för att skapa en organisation där CSR förefaller vara 
inbäddat i strategin och kärnverksamheten. I ett annat hänseende bidrar vår studie även 
med en förståelse för svårigheterna att förändras från status quo. Vi diskuterade 
nämligen att trots Nordic Choice Hotels gedigna CSR-arbete har vi svårt att 
kategorisera dem som en organisation som lämnat status quo bakom sig. Detta visar att 
företag, trots en ansträngning att bete sig mer hållbart genom en väletablerad CSR-
strategi ändå inte fullt ut lyckats tagit steget ifrån status quo (Hopwood et al., 2005, s. 
42-43). Vidare indikerade vårt resultat att Nordic Choice Hotels interna kommunikation 
har lyckats skapa en gemensam förståelse inom organisationen för vad CSR innebär 
samt hur de som organisation arbetar med CSR, vilket även kan argumenteras vara en 
förutsättning för att lyckas med sin CSR-strategi. Därför är vår rekommendation till 
Nordic Choice Hotels att fortsätta bedriva sin CSR-strategi i samma bana, för vår studie 
indikerar att de är på god väg att skapa en organisation där de anställda, genom sin 
CSR-attityd, agerar mer hållbart och faller inom ramarna för Rodrigo & Arenas (2008, 
s. 276-277) uppdelning där det ultimata är att klassas som engagerade anställda. Vilket 
även är en rekommendation till andra företag och organisationer, att ta lärdom av 
Nordic Choice Hotels CSR-arbete och på så sätt utvecklas i en mer hållbar riktning.  
 
Slutligen konstaterar vi att attityd till CSR är ett komplext område och vårt resultat 
indikerar att Nordic Choice Hotels har lyckats skapa en kultur där individerna 
värdesätter CSR och har en bra attityd till CSR.  Vi menar därför att en slutsats är att 
Nordic Choice Hotels förefaller genomfört flertalet initiativ som påverkat deras 
anställdas attityd till CSR och möjliggjort att de kan ta sitt ansvar för att skapa en mer 
hållbar värld genom sitt CSR-arbete. Vi kan därför se i vårt fall med Nordic Choice 
Hotel att de som företag kan fungera som en ledstjärna för andra företag gällande hur en 
CSR-strategi kan implementeras och kommuniceras för att påverka de anställdas CSR-
attityd men även hur utbildning och en organisatorisk struktur där roller tillsätts med 
specifika miljörelaterade arbetsuppgifter kan fungera för att påverka den organisatoriska 
kulturen att värdera hållbarhet i en än större kontext. Precis som vi nämnt tidigare att 
individen kan fungera som en förändringsagent menar vi att Nordic Choice Hotels kan 
göra detsamma fast i en större, mer samhällelig kontext. 

9.4 Samhälleliga hållbarhetsaspekter 
 
Genom att presentera tidigare kartlagd forskning har vi avsett visa relevansen av att 
både företag och individer bör förstå vikten av att tillämpa och förstå organisationers 
CSR-aktiviteter. Cavagnaro & Curiel (2012, s. 110) beskriver att syftet med hållbarhet, 
på en samhällelig nivå, är en bättre livskvalitet för människor nu och i framtiden. Vidare 
kan detta målet endast nås vid en ökad förståelse hos flera parter i samhället och rörelse 
mot de tre dimensionerna; ekonomisk, social och ekologisk (Cavagnaro & Curiel, 2012, 
s. 110). Flertalet studier, vilka tillämpar ett CSR-perspektiv, visar på områdets aktualitet 
och vi menar att intresset för CSR ständigt ökar eftersom fler och fler studier publiceras 
som i sin tur efterfrågar mer forskning, med diverse inriktningar och fördjupningar.  
 
Denna studie påvisar att organisationer med en uttalad CSR-strategi kan påverka sina 
anställdas attityder till CSR och därigenom utöva inflytande på deras beteende inom 
CSR. Vi kan även se att individen kan fungera som en förändringsagent för att utveckla 
företagets CSR-arbete. I det hänseendet anser vi att vår studie bidragit till samhället 
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genom att empiriskt bekräfta att organisationer har en möjlighet att påverka sina 
anställda att agera mer hållbart och på så vis få dem att se sin del i det stora hela. För att 
återkoppla till det vi fått reda på gällande Nordic Choice Hotels är att de har lyckats 
skapa en organisation där CSR värderas högt, vilket påvisats genom våra generellt höga 
medelvärden, och samma effekt skulle kunna uppnås hos andra företag, bara viljan 
finns. Om fler företag börjar agera mer hållbart anser vi att en spridning av kunskap kan 
inledas, kunskap som dels finns hos individen men även hos organisationer som är i 
framkant i sitt CSR-arbete och det i sin tur, menar vi, gynnar samhället.  
 
I slutändan är vår förhoppning att individen, i form av en förändringsagent, kan ta med 
sig det intellektuella kapitalet från ett företag till ett annat och på så sätt skapa en positiv 
spiral där samhället i slutändan gynnas. Rodrigo & Arenas (2008, s. 274) presenterar 
exempelvis en etisk aspekt vilken innebär att när företag implementerar fler CSR-
aktiviteter skapas en medvetenhet hos individen och en upplevelse att denna gör något 
gott för samhället. Här påvisas att företag kan förhöja individens förmåga att reflektera 
över sitt eget beteende och hur detta beteende kan ses som ett etiskt agerande eller inte. 
I slutändan anser vi att individen måste börja reflektera över sitt beteende och bli 
medveten om sina handlingar för att denna ska kunna förändra sitt beteendemönster till 
att bli mer hållbart och det anser vi i slutändan kommer gynna samhället.  

9.5 Begränsningar 
 
En begränsning vi anser kan ha påverkat vår studie är det faktum att vi valde att 
modifiera flertalet av våra skalor. Det kan ha bidragit till att vi inte lyckats fånga exakt 
det originalskalan var avsedd att mäta, men vår statistiska analys visar likväl på att 
skalorna fungerade i sin modifierade form. Vi har även blivit tilldelad en pool av 
anställda genom vår kontakt på Nordic Choice Hotels, vilket medförde att vår studie 
utgjordes av ett icke-slumpmässigt urval. En mer idealisk situation hade kunnat vara att 
vi tilldelats ett slumpmässigt urval av anställda hos Nordic Choice Hotels eller allra 
helst alla anställda och därmed hade vi fått en studie som varit mer generaliserbar hos 
andra företag och branscher som uppfyllde studiens. För som Stukát (2011, s. 136-137) 
presenterar kan ett för litet urval påverka generaliserbarheten.  
 
Flertalet forskare har diskuterat hur det går att avgöra en studies generaliserbarhet, 
exempelvis skildrar Wallén (1996, s. 20) att en studies räckvidd behandlar om det går 
att generalisera studiens resultat och om det är möjligt att applicera resultaten på annat 
än det som undersökts. Stukát (2011, s. 136) i sin tur menar att “vem de resultat man får 
fram egentligen gäller för”, det vill säga, är resultatet endast användbart för den 
undersökta gruppen eller kan resultatet generaliseras. Som vi presenterar tidigare 
utgjordes vår pool av anställda till stor del av miljökoordinatorer med arbetsuppgifter 
som i huvudsak syftade till miljörelaterade frågor. Intressant hade varit om vi fått 
tilldelat en lika stor mängd anställda som inte, i lika stor utsträckning, arbetade med den 
typen av frågor. En diskussion kan vara huruvida detta är en begränsning i och med att 
majoriteten av respondenterna utgjordes av just miljökoordinatorer. Kanske kunde ett 
möjligt resultat indikera på andra slutsatser om majoriteten istället utgjorts av anställda 
med andra ansvarsområden.  
 
Vidare, via vår kvantitativa studie som till stor del mäter attityder och beteenden, fanns 
det även en begränsning gällande självrapporterat beteende. Våra respondenter fick 
själva utvärdera sin egen attityd och beteende till CSR genom flertalet påståenden. En 



 68 
 

aspekt vi ansåg kan ha påverkat studiens resultat på grund av att respondenterna i viss 
mån kan ha rapporterat ett beteende som inte överensstämmer med deras faktiska 
beteende och att det därmed bör ses som en möjlig begränsning i studien. Här vill vi 
dock påpeka att tidigare studier bekräftar vårt resultat och därför anser vi att 
självrapporterat beteende i vår studie inte är ett alltför stort problem men det bör i alla 
fall uppmärksammas. 

9.6 Förslag till fortsatt forskning 
 
Eftersom vi, genom vår studie, avsett framställa att det saknas studier som innefattar ett 
CSR-perspektiv gällande individer och medarbetare på mikro-nivå i företag anser vi att 
vi bidragit med mer kunskap om hur individens attityder till CSR påverkas av olika 
faktorer. Vidare har vår studie inte separerat de olika dimensionerna av CSR, den 
ekonomiska, den sociala och den ekologiska, vilket vi menar kan vara en möjlig ansats i 
framtida studier för att se om det finns skillnader i de olika dimensionerna i CSR när det 
gäller individens attityd till dessa. 
 
För att den teoretiska modellen ska bli mer generaliserbar anser vi att fler studier bör 
genomföras, dels i fler företag och olika branscher, men även i en global kontext där fler 
länder berörs. I och med att denna studie applicerats på hotellbranschen och specifikt på 
en kedja aktiv i Sverige och Norge, argumenterar vi för att framtida forskning bör 
fokusera på andra sammanhang för att bekräfta våra resultat eller kartlägga nya 
samband. 
 
Ytterligare förslag till fortsatt forskning inom CSR-området, menar vi, kan innefatta 
andra faktorer som kan påverka individens attityd till CSR. Tillika kan andra typer av 
forskningsstrategier användas. Därutöver har vi fört en diskussion huruvida en 
kvalitativ studie kan bidra med mer djupgående kunskap hos individerna, följaktligen 
anser vi att framtida forskning skulle kunna utveckla vår studie och applicera en annan 
ansats, forskningsstrategi och vetenskapligt angreppssätt. 

9.7 Avslutande ord 
 
Vi kan till sist konstatera att vår studie genomsyrats av ett individperspektiv där vi ville 
visa att medarbetaren måste ta sitt ansvar i hållbarhetsarbetet och på så sätt hjälpa 
företaget och samhället att förändras mot en mer hållbar värld, både idag och för 
kommande generationer. I introduktionen presenterade vi att individen är en viktig 
pusselbit i organisationers CSR-arbete där de ses som drivarna av idéerna, men genom 
vår studie har vi också insett att en CSR-driven organisation kan framkalla mer 
engagerade individer och det menar vi indikerar att det finns ett samspel mellan 
individen och den kontext denne verkar i. Med detta sagt anser vi att ansvaret att 
förändra mänsklighetens hantering av naturens resurser både ligger hos stora aktörer 
som företag eller organisationer men även hos små aktörer som dig och mig. Vår 
rekommendation är således att alla måste se sin del i hållbarhetspusslet och förstå att 
ansvaret inte bara ligger hos det företaget utan att människan som individ även kan 
fungera som en förändringsagent och starta en evolution hos organisationer med ett 
obefintligt eller litet CSR-arbete för att inleda en förändring med målet att uppnå en 
organisation där CSR är inbäddat i kärnverksamheten.  
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10. SANNINGSKRITERIER 
10.1 Val av sanningskriterier 
 
Att mäta faktorer kan vara enkelt men att mäta faktorer korrekt kan upplevas mycket 
svårare eftersom värdena på faktorerna ska inneha samma betydelse över tid och i olika 
situationer (Field, 2013, s. 11). För att undvika och minimera mätningsfel samt ge 
konfidens i de mått som används, beskriver Field (2013, s. 12) att sanningskriterier så 
som validitet och reliabilitet kan användas för att bekräfta att studien är utförd på ett 
tillförlitligt sätt. Vidare skildrar Bryman & Bell (2013, s. 62) att validitet, reliabilitet 
samt replikerbarhet är de kriterier som anses vara särskilt essentiella inom det 
företagsekonomiska forskningsområdet. 

10.2 Validitet 
 
Validitet beskrivs traditionellt som “giltighet att instrumentet eller frågan ska mäta det 
den är avsedd att mäta” (Trost, 2012, s. 63). Olsson & Sörensen (2011, s. 124) statuerar 
koncist att “rätt sak mäts”. Validitet i en studie är viktig för att resultatet inte ska 
ifrågasättas (Bryman, 2012, s. 47). Ejlertsson (2014, s. 109) bidrar med ytterligare en 
aspekt till diskussionen om hur en studies validitet ska bedömas. Han menar att validitet 
är en bedömning som gäller frågorna i relation till den teoretiska basen, närmare 
bestämt att frågorna verkligen mäter det de syftar att mäta utifrån den teoretiska 
bakgrund som presenterats (Ejlertsson, 2014, s. 109). Vilket vi anser att vi uppnått 
genom att vi utgått från vår teoretiska referensram för att genomföra 
operationaliseringen och därigenom skapat frågorna som utgjorde vår enkät. 
 
Tillvägagångssättet att använda erkända och beprövade skalor beskrivs av Olsson & 
Sörensen (2011, s. 124) som överrensstämmelsevaliditet, vilket innebär att flertalet 
experter är överens om att mätinstrumentet har validitet och är prövat. Även om vi har 
använt oss av beprövade skalor för att stärka validiteten i frågorna existerar det 
emellertid kritik mot tillvägagångssättet. Det som i synnerhet kritiseras är 
problematiken som berör översättningen, vilket berörde vår studie eftersom vi hade 
översatt frågorna från engelska till svenska med argumentet att majoriteten av våra 
respondenter har det som modersmål. Ytterligare aspekter som bidrar till en något lägre 
validitet är att vi förkortat originalskalorna samt anlagt ett CSR perspektiv. 

10.3 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten används för att konstatera graden av tillförlitlighet i frågorna och avser 
uppskatta om, vid upprepade fall, svaren, oberoende av vem som är respondent, är 
överensstämmande (Ejlertsson, 2014, s. 111). Reliabilitet medför att en mätning bör 
vara stabil, vilket innebär att den situation som enkäten symboliserar ska vara 
densamma för alla aktiva respondenter samt att respondenten uppfattat och förstått 
frågorna som ställts (Trost, 2012, s. 61; s. 63). Trost (2012, s. 61) lägger också vikt vid 
att beskriva att nivån på reliabiliteten avgörs av, om frågorna vid en ny mätning, ger 
samma resultat som vid den föregående mätningen. 
 
Det existerar emellertid kritik mot synsättet att en studie vid upprepade fall ska generera 
överensstämmande svar. Olsson & Sörensen (2011, s. 123) presenterar att studier som 
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mäter attityd, i vårt fall en attityd till CSR och även en generell attityd till hållbarhet, 
kan få vissa problem med reliabiliteten i och med att respondenterna kan ha skiftat åsikt 
eller ändrat sig mellan två mätningar. Metoden att testa en studies reliabilitet genom två 
mätningar med samma respondenter kallas test-retest reliabilitet (Litwin, 1995, s. 8). 
Emellertid har vi endast utfört en mätning och vi menade därför att det inte var möjligt 
att mäta reliabiliteten i vår studie på det sätt som Litwin (1995, s. 8) och Olsson & 
Sörensen (2011, s. 123) efterfrågar. Vi valde istället att utgå från Field (2013, s. 873) 
som konstaterar att Cronbach’s alpha är ett mått som kan användas för att avgöra en 
skalas reliabilitet. Vårt resultat indikerar överlag på höga värden (index 1: α = 0,898, 
index 2: α = 0,842, index 3: α = 0,933, index 4: α = 0,789, index 5: α = 0,785, index 6: α 
= 0,742) och vi kan därför argumentera för att vår studies reliabilitet är god. För 
ytterligare stöd gällande Cronbach’s alpha värdena hänvisar vi till Cortina (1995, s. 
101-102).  

10.4 Replikerbarhet 
 
Inom naturvetenskapen anses replikerbarhet vara en högt skattad egenskap, effekten av 
en forskares värderingar ska vara minimal och medföra att resultatet från en studie går 
att upprepa, därför ses replikationer som en kontroll över den eventuella effekt dessa 
värderingar kan ha på en studies resultat (Bryman & Bell, 2013, s. 179). Detta är även 
fallet inom samhällsvetenskaplig forskning där problemet att en forskares värderingar 
påverkar studiens process anses vara än större (Bryman & Bell, 2013, s. 179). 
Anledningen till det är att den sociala verkligheten studeras inom samhällsvetenskaplig 
forskning och då anses risken för bristfällig objektivitet vara än mer framstående 
(Bryman & Bell, 2013, s. 179).    
 
När en studie är replikerbar är den möjlig att upprepa, det vill säga att en annan forskare 
kan använda samma tillvägagångssätt för att replikera en undersökning och dess resultat 
(Bryman & Bell, 2013, s. 63). Det kräver tillika att tillvägagångssättet beskrivs på 
detaljnivå för att en replikation ska anses möjlig att utföra (Bryman & Bell, 2013, s. 63). 
Vilket vi ansåg att vår studie infriade genom att ständigt tydliggöra och presentera de 
olika stegen i vår process. Det existerar emellertid en tvetydighet inom forskningen när 
det gäller att bedöma vikten av att en studie är replikerbar, å ena sidan är argumenten att 
replikerbarheten är högt värderad och å andra sidan är åsikten att replikerbarhet inte är 
särskilt frekvent tillämpat i företagsekonomisk forskning (Bryman & Bell, 2013, s. 63). 
Därför valde vi att inte lägga mer vikt vid att bedöma vår studies replikerbarhet utöver 
att vi kan konstatera att vår studie går att replikera genom att använda vår enkät och 
utgå från vår modell och sedan analysera utifrån de statistiska metoder vi valt att 
använda. 
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APPENDIX 
Appendix 1: Enkät 
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Följebrev till medarbetare på Nordic Choice Hotels. 
 
Syftet med denna enkät är att bidra till förståelse kring Corporate Social 
Responsibility [CSR]. CSR handlar om ett företags engagemang i sina 
affärsmetoder med målet att främja det ekonomiska, samhälleliga och 
miljömässiga välbefinnandet. Det kan t ex vara en miljöpolicy, 
välgörenhetsarbete eller klimatkompensation. 
 
Enkäten består av cirka 30 kortfrågor. Vi ber dig att välja ett svarsalternativ per 
påstående. Avslutningsvis ber vi dig svara på några grundläggande frågor om 
dig själv (t ex, ålder, kön). Enkäten beräknas ta 5 minuter att fylla i. Vänligen 
svara utifrån dig själv och dina åsikter och upplevelser.  
 
De uppgifter du lämnar hanteras konfidentiellt och du är anonym. Endast 
utsedda enkätansvariga kontaktpersoner hanterar de ifyllda enkäterna. 
Resultaten redovisas i form av tabeller och diagram, där ingen enskild persons 
svar kan utläsas. Om du i efterhand vill ta del av resultatet vänligen kontakta oss 
på evby0002@student.umu.se 
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Deltagandet är frivilligt men vi vill ändå tacka dig på förhand för din 
medverkan!  
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Eva-Karin Byström & Sofie Jansson, Studenter vid Civilekonomprogrammet, 
Handelshögskolan vid Umeå Universitet 
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Appendix 2: Principalkomponentanalys [PCA] 
 

α
1 2 3 4 5 6 7

Index 1: Individen och företags CSR-aktivitet 0,898

Vårt företag bidrar tilll att skydda och förbättra kvaliteten på miljön, genom sitt CSR arbete 0,798
Vårt företag gör investeringar för att skapa ett bättre liv för kommande generationer (dvs. investeringar i miljöförbättrande åtgärder) 0,829
Vårt företag genomför särskilda CSR-program och aktiviteter för att minimera sin negativa påverkan på miljön 0,826
Vårt företag har en målsättning om en hållbar tillväxt i samhället som tar hänsyn till kommande generationers livskvalité 0,850
Vårt företag stöder organisationer som arbetar med miljömässiga frågor i problemområden 0,744

Index 2: Individen och organisatoriskt åtagande 0,842

Jag är villig att anstränga mig utöver en normalt accepterad nivå för att hjälpa mitt företag att bli mer framgångsrika i deras CSR-aktiviteter *
Jag rekommenderar min organisation som en bra arbetsgivare till mina vänner 0,824
Jag upplever att mina värderingar stämmer överens med företagets värderingar gällande CSR 0,827
Företaget jag arbetar på inspirerar mig att alltid utföra mitt allra bästa när jag är på jobbet 0,820

Index 3: Individen och intern kommunkation 0,933

Företagets CSR-processer och CSR-principer är tydligt kommunicerade till alla anställda 0,797
Företagets ledning kommunicerar tydligt vilka förväntningar de har på dig som anställd att delta i och bidra till CSR-aktiviteter 0,848
Varje anställd förstår uppdragen och de generella målen företaget har med CSR-aktiviteterna i företaget 0,870
Personalen uppmuntras av företagets ledning att engagera sig i CSR-frågor 0,810
Företaget lägger ner tid på att utbilda och motivera de anställda att bli mer engagerade inom CSR 0,785

Index 4: Individens generella attityd till hållbarhet 0,789

Om utvecklingen fortsätter som hittills kommer vi snart att få uppleva en stor ekologisk katastrof 0,833
Människan förgriper sig allvarligt på naturen 0,800
Balansen i naturen är tillräckligt stark för att klara av de moderna industrinationernas påverkan [R] 0,812
Den så kallade ”ekologiska krisen” som mänskligheten står inför har kraftigt överdrivits [R] 0,862
Människan har rätt att förändra naturen efter sina behov [R] 0,814

Index 5: Individens attityd till CSR 0,785

CSR-aktiviteter är det viktigaste arbete ett företag kan göra *
CSR-arbete bör ses som en grundläggande faktor i företaget för att nå långsiktig vinst 0,720
Det totala resultatet av ett företags verksamhet kan till stor del fastställas genom vilken grad företaget arbetar med CSR 0,775
CSR-arbete är avgörande för ett företags överlevnad 0,801
Företag har ett miljömässigt samhällsansvar utöver att skapa vinst 0,523

Index 6: Individens faktiska CSR-beteende 0,742

Jag väljer att källsortera när jag ska slänga skräp på jobbet för miljöns skull 0,727
Jag väljer att stänga av elektroniska produkter när jag är färdig med att använda de för miljöns skull 0,616
Jag väljer att rekommendera miljövänliga produkter när jag ombeds föreslå produkter för miljöns skull 0,724
Jag väljer att engagera mig i någon av företagets CSR-aktiviteter (exempelvis, samla in miljöskrot) för miljöns skull 0,792

Percentage of varience explained [%] 14,6 13,8 10,0 9,3 8,8 8,5 7,6

Principal Component Analysis: Varimax rotation with Kaiser normalization. Värden under 0.5 (*) visas ej.
Total variance xplained = 72,5%
α = Cronbach's alpha
R = omvänd [reversed]
n = 110

Komponenter
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Appendix 3: Variansinflationsfaktor [VIF]  
 
Koefficienta

Modell Tolerans VIF
CSR_FTG 0,770 1,299
CSR_OC 0,686 1,458
CSR_KOM 0,669 1,494
ATT_BET 0,818 1,223

a. Beroendevariabel: Individens generella attityd till hållbarhet
n = 110
CSR_FTG = Individen och företags CSR-aktivitet
CSR_OC = Individen och organisatoriskt åtagande
CSR_KOM = Individen och intern kommunikation
ATT_BET = Individens faktiska CSR-beteende

Kollinearitet Statistik

 
 
Koefficienta

Modell Tolerans VIF
ATT_MIL 0,930 1,075
CSR_OC 0,678 1,475
CSR_KOM 0,723 1,383
ATT_BET 0,818 1,222

a. Beroendevariabel: Individen och företags CSR-aktivitet
n = 110
ATT_MIL = Individens generella attityd till hållbarhet
CSR_OC = Individen och organisatoriskt åtagande
CSR_KOM = Individen och intern kommunikation
ATT_BET = Individens faktiska CSR-beteende

Kollinearitet Statistik

 
 
Koefficienta

Modell Tolerans VIF
ATT_MIL 0,945 1,058
FTG_CSR 0,773 1,293
CSR_KOM 0,753 1,327
ATT_BET 0,851 1,175

a. Beroendevariabel: Individen och organisatoriskt åtagande
n = 110
ATT_MIL = Individens generella attityd till hållbarhet
CSR_FTG = Individen och företagets CSR-aktivitet
CSR_KOM = Individen och intern kommunikation
ATT_BET = Individens faktiska CSR-beteende

Kollinearitet Statistik
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Koefficienta

Modell Tolerans VIF
ATT_MIL 0,923 1,083
CSR_FTG 0,826 1,211
CSR_OC 0,754 1,326
ATT_BET 0,839 1,191

a. Beroendevariabel: Individen och intern kommunikation
n = 110
ATT_MIL = Individens generella attityd till hållbarhet
CSR_FTG = Individen och företagets CSR-aktivitet
CSR_OC = Individen och organisatoriskt åtagande
ATT_BET = Individens faktiska CSR-beteende

Kollinearitet Statistik

 
 
Koefficienta

Modell Tolerans VIF
ATT_MIL 0,916 1,092
CSR_FTG 0,759 1,318
CSR_OC 0,692 1,446
CSR_KOM 0,682 1,467

a. Beroendevariabel: Individen faktiska CSR-beteende
n = 110
ATT_MIL = Individens generella attityd till hållbarhet
CSR_FTG = Individen och företagets CSR-aktivitet
CSR_OC = Individen och organisatoriskt åtagande
CSR_KOM = Individen och intern kommunikation

Kollinearitet Statistik
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