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Studiens syfte var att undersöka huruvida ”Corporate Social Responsibility” (CSR)
påverkar de anställdas organisatoriska engagemang och ”Organizational Citizenship
Behavior” (OCB) positivt samt huruvida CSR-aktiviteterna minskar de anställdas vilja att
säga upp sig. Forskningsstrategin har utgått ifrån en deduktiv ansats och grundades i en
kvantitativ design där en webbaserad enkätstudie skickades ut till de anställda på ett
medelstort kooperativt företag inom fastighetsbranschen under april 2016. Ett klusterurval
genomfördes vilket genererade 62 enkätsvar med en svarsfrekvens på 36%. För att
säkerställa mätinstrumentets reliabilitet användes Cronbachs alfa reliabilitetskoefficient där
samtliga värden låg mellan α=0,81 och α=0,89. Pearsons korrelationsanalys och flera
stegvisa regressionsanalyser utfördes för att analysera data. En signifikansnivå på p=0,05
tillämpades och studiens resultat visade att CSR predicerar de anställdas organisatoriska
engagemang (p <0,001) och OCB (p <0,001). Slutsatsen av resultatet indikerade på att
företagets CSR-arbete är relevant och har en positiv påverkan på de anställdas attityder och
beteenden.
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Inledning
”Corporate Social Responsibility” (CSR) handlar om företagens ansvar för den
egna verksamhetens konsekvenser för samhället och har varit en del av företagsvärlden
en längre tid. Det är dock först på senare tid som CSR har blivit ett hett ämne och
forskningen om CSR har kommit igång ordentligt, vilket har lett till att det idag finns
mängder av artiklar och litteratur i ämnet (t.ex. Crane, MacWilliams, Matten, Moon &
Siegel, 2008; Lockett, Moon & Visser, 2006).
Oavsett omfattning av ett företags sociala samhällsansvar borde arbetet med CSR
i många fall vara en fråga för HR då flera beståndsdelar inom CSR berör människor och
de anställda (Higginbottom, 2014). I och med att CSR har fått en mer framträdande roll i
organisationer skulle HR på så sätt kunna använda sig av strategin för att göra sina röster
hörda. Om inte HR är djupt involverade i CSR-arbetet uppstår svårigheter att integrera
CSR-aktiviteterna som en del av företaget, och det blir nästintill en omöjlighet att
implementera dem (Gond, Igalens, Swaen & El Akremi, 2011).
CSR skiljer sig från företagets andra verksamheter och handlar om frågor såsom
välgörenhet och miljöarbete som ofta anses ligga utanför företagets traditionella gränser.
Det är därför inte lätt att mäta effekten av CSR med traditionella mätinstrument såsom
avkastning på investering. För en rättvis bild måste företaget använda indikatorer som
beaktar de ekonomiska såväl som miljömässiga och sociala konsekvenserna (Mellahi
refererad i Higginbottom, 2014). Att förankra CSR i en organisation handlar om att göra
det till en integrerad del av företagskulturen. HR är idealt placerat för att kunna förstå
och bedöma och förändra företagskulturen (Gifford refererad i Higginbottom, 2014).
CSR är starkt associerad med trender både inom företagsvärlden och globalt och
är någonting som bör ges konstant uppmärksamhet. För att företagets CSR-aktiviteter ska

2

anses trovärdiga och legitima krävs det att det är transparenta och långsiktiga åtaganden
som bedrivs (Grafström, Göthberg & Windell, 2008).
Rodrigo och Arenas (2008) lyfte att det numera är nästintill omöjligt att diskutera
CSR utan referens till företagets intressenter. Vilka som är företagets intressenter må vara
omdiskuterat och det finns flera olika klassificeringar, men oberoende av vilken
klassificering som används finns det en relevant intressent som alltid finns inkluderad;
företagets personal. Även Ahnlund (2009) framhöll relevansen av att inkludera
personalen i CSR-arbetet och lyfte att en väsentlig del av företagets sociala ansvar
handlar om att involvera personalen i CSR-aktiviteterna. På så vis blir CSR även ett
socialt kitt som gynnar och stärker sammanhållningen på företaget.
De anställda som intressent har tillägnats relativt lite uppmärksamhet inom
forskningen om CSR (Branco & Rodrigues, 2006; Turker, 2009), vilket är förvånande då
många forskare har framhållit de anställda som en av de viktigaste intressenterna inom
företaget (Lee, Park & Lee, 2013; Mitchell, Agle & Wood, 1997). Enligt befintlig
forskning och litteratur finns tydliga kopplingar mellan CSR och ”Organizational
Commitment” (OC), ”Affective Commitment” (AC) och ”Organizational Citizenship
Behavior” (OCB). Studier har visat att CSR påverkar de anställdas attityder positivt
genom ökat OC och AC (Meyer & Allen, 1991; Mueller, Spiess, Hattrup & Lin-Hi,
2012). Det har även påvisats att de anställdas beteenden påverkats indirekt, genom
framförallt AC, vilket har resulterat i ett ökat OCB (Meyer, Becker, & Vandenberghe,
2004; Shore & Wanyne, 1993). CSR-arbetets påverkan på de anställdas attityd och
beteende tedde sig ytterst intressant att undersöka då denna aktivitet är någonting som
organisationerna själva i mycket stor utsträckning har kontroll över, och som dessutom
kan implementeras av alla typer av företag. Med detta som bakgrund ämnade denna
studie att undersöka vilken påverkan CSR har på de anställda med hjälp av faktorerna
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OC, AC, OCB och ”Job Turnover” (JT). Undersökningen genomfördes på ett medelstort
kooperativt företag som uttalat arbetar aktivt med CSR.
Teoretisk bakgrund
Corporate Social Responsibility
Innebörden av CSR är omdiskuterad och Carroll (1999) diskuterade och lyfte
fram fler än 25 olika definitioner av begreppet CSR i den akademiska litteraturen. Detta
visar på svårigheter att befästa en enhetlig betydelse, vilket också, enligt Scherer och
Palazzo (2007), beror på att CSR-aktiviteter inte är en homogen aktivitet utan CSR är
snarare ett kollektivt namn för många olika typer av aktiviteter. Unionen (2013) lyfte
fram en rad olika begrepp inom företagens sociala ansvarstagande, exempelvis; CSR,
Social Responsibilty, Corporate Citizenship, Corporate Responsibility, företagens
samhällsansvar och företagens sociala ansvar. Av alla begrepp som kan användas i
sammanhanget menade Unionen att CSR är det mest vedertagna. Kärt barn har många
namn, men oavsett vad man kallar aktiviteten så bottnar den i att företag har ett ansvar
utöver att vara lönsamma. Enligt Europeiska kommissionen (2016) definieras företagens
samhällsansvar som:
Corporate social responsibility (CSR) refers to companies taking
responsibility for their impact on society. The European Commission
believes that CSR is important for the sustainability, competitiveness,
and innovation of EU enterprises and the EU economy. It brings
benefits for risk management, cost savings, access to capital, customer
relationships, and human resource management.
Brown och Foster (2013) förklarade kortfattat CSR som organisationens
skyldighet att agera ansvarsfullt i samhället. Ytterligare en förklaring till begreppet CSR
är de aktiviteter organisationen bedriver för att göra nytta utöver företagets egenintresse
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och de som krav som ställs från myndigheter (McWilliams & Siegel, 2001). Devinney
(2009) menade vidare att företag som har en snäv definition av CSR inte anser sig ha
något större ansvar att ta i samhället annat än att skapa lönsamhet. Samtidigt innebär ett
bredare synsätt, enligt Devinney, att organisationen anser sig fungera som en stöttepelare
i samhället och i och med detta tar ett betydligt större socialt samhällsansvar.
CSR delas, enligt Grankvist (2009), in i fyra ansvarsområden vilka består av
sociala, miljömässiga, ekonomiska och etiska områden. Att ta socialt ansvar innebär att
organisationen gör gott gentemot samhället och intressenterna. Verksamheten bör också
syfta till att vara hållbar utifrån ett miljömässigt perspektiv och dess aktiviteter bör inte
påverka framtida generationer negativt på något vis. Det ekonomiska ansvarsområdet
handlar om att driva företaget så lönsamt som möjligt för att på så sätt gynna
intressenterna. Den etiska aspekten innebär att organisationens CSR aktiviteter måste ha
ett etiskt perspektiv, vilket innebär att om en investering inte är etisk så ska den avvisas
oavsett om den uppfyller något av de övriga tre perspektiven om organisationen vill
bedriva ett seriöst CSR-arbete.
Den historiska utvecklingen av CSR. Synen att företagens verksamhet påverkar
omvärlden på flera sätt är idag mer eller mindre vedertagen. Detta faktum har under åren
lett till att diskussionen om organisationers samhällsroll har eskalerat och därigenom ökat
medvetenheten från allmänheten. Detta har i sin tur lett till att kraven på organisationen
att engagera sig i socialt ansvarstagande har ökat, och organisationernas skyldigheter har
utvidgats till att gå långt över att endast tillgodose ekonomiska intressen (Carroll, 1999;
Gao & Zhang, 2006; Van Marrewijk, 2003).
Begreppet CSR nämndes i litteraturen redan under 1930-talet, men begreppet som
vi känner till det idag anses ha sin uppkomst betydligt senare än så. I den tidigare eran av
CSR talade man oftast enbart om ”Social Responsibility” och det var först i slutet av
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1950-talet som ordet ”Corporate” inkluderades i termen då företagens ställning i den
sociala sektorn fick en alltmer betydande roll (Carroll, 1999). Samhällets ökade intresse
för CSR har bidragit till att fler organisationer under senaste årtiondena har börjat
implementera CSR som en självklar del i sina företagsaktiviteter och idag är CSR ett
väletablerat begrepp (Lee, 2008). Unionen (2013) lyfte fram att CSR under de senaste
10-15 åren har vuxit explosionsartat som en följd av globaliseringen. Organisationer i
västvärlden har expanderat i utvecklingsländer, länder där det i regel finns ett svagt
skyddsnät för anställda och mänskliga rättigheter. Organisationerna har därför fört in sitt
CSR-arbete i de länder de har expanderat till för att säkerställa att de inte bryter mot
rättigheter, som ett sätt att skydda sitt varumärke samt undvika negativ publicitet från
omvärlden.
Idag är organisationer mer eller mindre förväntade att ta ett socialt ansvarstagande
i samhället. Att ha integrerade CSR-aktiviteter i affärsstrategin kan skapa
konkurrensfördelar om företaget lyckas förmedla sitt engagemang till sina intressenter
och samhället. Ett framstående och välkommunicerat CSR-arbete kan följaktligen skapa
ett ekonomiskt värde för aktieägare såväl som för övriga intressenter (Morsing &
Schultz, 2006).
Riktlinjer och standarder för CSR. Det finns flera vägledande principer för
organisationer och företag runt om i världen. Flera stora internationella organisationer
har strategier och riktlinjer för att föra ut CSR-arbetet till medlemsländerna
(Utrikesdepartementet, 2013). FN:s Global Compact är ett nätverk som syftar till att få
multinationella organisationer till att ta ett mer aktivt ansvar inom områdena mänskliga
rättigheter, arbetsrätt, miljö samt bekämpning av korruption. Nätverket kräver årlig
redovisning där en genomgång görs kring hur arbetet inom dessa områden fortskrider på
internationell och nationell nivå (UN Global Compact, u.å). Ytterligare en erkänd
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internationell organisation som arbetar med riktlinjer till multinationella företag är
OECD som uppmuntrar medlemsländerna till att följa riktlinjer inom bland annat
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, konsumentintresse och miljö. Alla medlemsländer
har ett bindande åtagande att tillämpa riktlinjerna samt att upprätta en nationell
kontaktpunkt (NKP) som ansvarar för implementeringen av OECD:s riktlinjer
(Utrikesdepartementet, 2013). År 2003 skapade intressenter i International Organization
for Standardization (ISO) en avdelning för CSR där en världsomfattande inventering av
CSR genomfördes, vilken ledde till ISO 26000 som är en internationell vägledning för
socialt ansvarstagande. ISO 26000 är tillämpningsbar i både privat och offentlig sektor
och innehåller endast frivilliga riktlinjer (Swedish Standard Institute, u.å). Standarden har
antagits som nationell standard i fler än 60 länder och är översatt till 22 språk (Lazarte,
2013).
På EU-nivå arbetar EU:s verkställande organ, Europeiska kommissionen, med
strategier som rör CSR (Europeiska kommissionen, 2016). I stort sätt alla EU:s
medlemsländer arbetar med att ta fram en nationell handlingsplan och arbetar aktivt med
nationellt CSR-arbete. CSR anses vara ett viktigt redskap i arbetet med tillväxtstrategin
för åren 2010-2020 och för att nå de satta målen för EU2020-strategin som bland annat
rör hållbar tillväxt (Utrikesdepartementet, 2013).
Det Nordiska Ministerrådet lanserade den nordiska CSR-strategin år 2012 med
två övergripande mål: att främja nordiskt samarbete internationellt i förhållande till CSR
samt att främja näringslivets konkurrenskraft på hållbarhetsområdet inom Norden på lång
sikt. Detta ska ske genom att följa erkända riktlinjer och standarder från bland annat
OECD, FN:s Global Compact och ISO 26000, observera möjligheter och risker i den
internationella värdekedjan samt stärka företags kommunikation och rapportering
(Norden, 2012).
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Sverige är en stark förespråkare för hållbar utveckling i världen och svenska
staten uppmuntrar organisationer i deras CSR-arbete då socialt ansvarstagande företag
stärker bilden av Sverige. Även på nationell nivå finns det många olika ramar för hur
detta arbete ska ske. Utifrån OECD:s riktlinjer består Sveriges NKP av tre parter: staten,
arbetstagarorganisationer och näringslivsorganisationer. Dessa har, i egenskap av NKP, i
uppgift att tillsammans främja arbetet med tillämpningen av CSR (Utrikesdepartementet,
2013). När det kommer till samarbete med länder utanför landets gränser följer Svensk
Exportkredit (SEK) OECD:s och FN:s Global Compacts riktlinjer och arbetar för att
internationell standard inom socialt ansvar, affärsetik och miljö upprätthålls (SEK, u.å.).
Intressentteori. Enligt Rodrigo och Arenas (2008) är det knappast möjligt att
diskutera CSR utan att referera till organisationens intressenter. Vilka aktörer som är
inkluderade i begreppet intressent är vida omdiskuterat, men Freeman (2010) beskrev
företagets intressenter som de individer eller grupper som påverkar och blir påverkade av
företagets agerande och prestation. Företagets intressenter består enligt Akisik och Gal
(2011) av exempelvis dess leverantörer, kunder, ägare, investerare och anställda.
Öberseder, Schlegelmilch och Murphy (2013) förklarade intressentteori som att företaget
saknar verkningskraft utan dess intressenter. Enligt Coyne (2006) innebär detta att
intressenterna har stor möjlighet att sätta krav på företagets CSR-arbete, någonting som
även ISO 26000 belyser där en av rekommendationerna är att företag ska analysera hur
hänsyn tas intressenternas behov (Swedish Standard Institute, u.å).
När man talar om intressentteori i samband med CSR framhålls alltid vikten av
personalen och deras upplevelse samt påverkan av företagets CSR-arbete (Mitchell, Agle
& Wood, 1997). För att CSR-arbetet ska vara så framgångsrikt som möjligt för företaget
är det viktigt att de anställda inkluderas i aktiviteterna som görs. En positiv följd av
personalens engagemang är att bandet stärks mellan organisationen och dess anställda
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och känslan av samhörighet ökar, vilka är ett par av de viktigaste målen med det sociala
ansvarstagandet (Lee, Park & Lee, 2013).
Att kommunicera CSR internt och externt. Morsing och Schultz (2006)
framhöll vikten för företag att kommunicera sina CSR-aktiviteter för att kunna dra fördel
av aktiviteterna. Denna kommunikation ger företaget möjlighet att influera
intressenterna på önskvärt vis och ger samtidigt intressenterna möjlighet att ge sina
synpunkter i frågan. Vidare är kommunikationen väsentlig för att intressenterna ska
kunna avgöra huruvida organisationens aktiviteter möter den förväntade standarden för
det sociala samhällsansvaret. Informationen sprids vanligtvis genom organisationens
hemsida, nyhetsbrev, broschyrer, rapporter eller marknadsföringsmaterial (Podnar,
2008). Utan en tydlig tvåvägskommunikation mellan organisationen och intressenterna är
det, enligt Morsing och Beckmann (2006), nästintill omöjligt att bibehålla en
tillfredsställande relation sinsemellan, vilket innebär att kommunikation är en fullständig
nödvändighet för framgångsrika CSR-aktiviteter.
I samband med framgångsrik implementering av CSR inom en organisation är det
viktigt att säkerställa att den går i linje med den redan etablerade identiteten av företaget.
På så sätt kan CSR bidra till att öka de anställdas engagemang gentemot företaget. För att
detta ska vara möjligt är det av yttersta vikt att företagets identitet samt de mål man vill
uppnå med CSR-arbetet genomsyrar den interna kommunikationen inom organisationen
(Chong, 2009).
Kritik mot CSR. Även om tanken med CSR är god, kan den ofta ses som en
utopi då det kan bli svårt att nå upp till alla de förväntningar som ställts på och av
organisationen. Det blir tydligt att företagets riktlinjer och val inte kan tilltala alla
intressenter samtidigt (Devinney, 2009). I samband med detta lyfte Blowfield och
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Murray (2008) det faktum att CSR-arbete ofta bedrivs med långsiktiga mål, vilket inte
alltid är av intresse för intressenterna då de i många fall önskar en avkastning på kort sikt.
I många fall används CSR dessutom, enligt Godfrey och Hatch (2007), som ett
samlingsbegrepp för de etikrelaterade aktiviteter som olika organisationer bedriver runt
om i världen. Begreppet har blivit så pass brett och fått en enorm spridning under de
senaste åren att det av somliga anses vara överanvänt, då begreppet kan betyda allt eller
inget. Gifford (refererad i Higginbottom, 2009) gick steget längre och påpekade att
många organisationer idag gladeligen använder sig av begreppet CSR i rent
marknadsföringssyfte, utan att nödvändigtvis ha fullt belägg för de aktiviteter de säger
sig bedriva. Gifford poängterade dock att det bara går att skryta om, och dra fördel av, ett
nästintill obefintligt CSR-arbete en kort period i och med att det höjer förväntningarna
hos intressenterna, så förr eller senare måste arbetet faktiskt göras eller skrytet avslutas.
Detta styrktes även av Morsing och Schultz (2006) som belyste vikten av att
kommunikationen ger en sann bild då osanning eller överdrivenhet gällande CSR-arbetet
är betydligt mer skadlig än att inte kommunicera det alls (Morsing & Schultz, 2006).
Organizational Commitment
Clausen och Borg (2010) lyfte OC, även kallat organisatoriskt engagemang, som
ett begrepp som beskriver hur organisationen knyter individen till sig och skapar ett
beteende som överensstämmer med dess kultur. En vida bekräftad definition av
begreppet OC beskriver att det finns tre komponenter som styr engagemang; de
anställdas känslomässiga band till organisationen, den förväntade kostnaden som en
separation från organisationen innebär för den anställde samt vilken skyldighet en
anställd känner till att förbli inom organisationen. Dessa komponenter utgör de tre
grundbegrepp som vanligt förekommer när undersökning av OC inom en organisation
utförs: ”Continuance Commitment” (CC), ”Normative Commitment” (NC) och

10

”Affecitve Commitment” (AC). CC utgörs av den anställdes oro för att gå miste om de
förmåner som en anställning innebär, såsom lön, status eller relationer med kollegor och
att denne då engagerar sig i organisationen för att bibehålla dem. NC grundar sig i sin tur
på den anställdes pliktkänsla och bibehålls genom lojalitetsnormen inom organisationer
samt en skyldighetskänsla att återbetala de förmåner som erhållits (Allen & Meyer,
1990). AC, som denna studie ämnar undersöka då det lyfts fram som den komponent som
är starkast kopplat med CSR (Allen & Meyer, 1990), beskrivs som de anställdas
känslomässiga koppling till organisationen där denne väljer att förbli eftersom
anställningen bidrar till en känsla av kompetens och trygghet (Allen & Meyer, 1990;
Clausen & Borg, 2010; Giannikis & Nikandrou, 2013; Singh & Vinnicombe, 1998).
Anställda med högt AC förblir på företaget på grund av att de vill, och är dessutom mer
benägna att prestera bättre (Meyer & Allen, 1991).
Turker (2009) lyfte fram en koppling mellan CSR och nivån av OC hos de
anställda där han menade på att anställda uppskattar att arbeta för en organisation som för
ett aktivt arbete med den sociala aspekten av CSR, och OC-nivån blir således påverkat
positivt. Även Ali, Rehman, Ali, Yousaf och Zia (2010) menade att CSR är direkt
kopplat till de anställdas OC och Porter och Kramer (2006) utvecklade detta vidare och
menade att CSR bör ses som främsta faktor för att främja OC hos de anställda.
Organizational Citizenship Behaviour
Inom organisationsvetenskapen bedrevs det på åttiotalet flertalet studier inom
altruism och via dessa introducerades OCB som ett nytt begrepp. Dåvarande definition av
OCB innefattade det beteende en anställd uppvisar som går utöver de formella kraven på
arbetsrollen (O’Reilly & Chatman, 1986). Definitionen vidareutvecklades senare av
Organ (1990) till organisatoriskt positiva handlingar som varken formellt krävs av
personens arbetsroll eller utförs på grund av en förväntad ersättning. Trots det faktum att
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Organs definition är bred, och omfattar mycket, baseras en stor del av forskningen om
OCB på de, som Organ beskrev som blygsamma, kanske till och med triviala, beteenden
för upprätthållandet av företagskulturen, exempelvis att den anställde hjälper kollegor vid
behov utan att det formellt har efterfrågats (Morrison & Phelps, 1999).
Viktigt att ha i åtanke gällande OCB är att det inte ska positioneras som en
variabel separat från det som klassiskt räknas in i arbetsprestation. Istället ska OCB ses
som ett genomgripande mått på en individs traditionella arbetsprestation samt dennes
agerande utöver arbetskraven och det generella beteendet individen visar på inom
organisationen (Graham refererad i Morrison & Phelps, 1999). OCB är alltså ett sätt att
fånga upp en mer nyanserad bild av de anställdas bidrag och prestation och på så sätt
minska risken att arbetsprestationer som inte ingår i vardagliga uppgifter försummas i
utvärderingen av den anställdes prestation (Graham, 1991).
Det finns begränsad forskning på vilken effekt CSR har på beteendet inom
organisationen, exempelvis OCB. Forskare har dock lyft AC:s framträdande roll i
påverkandet av den anställdes organisatoriska beteende (Meyer & Allen, 1991). Mayer
och Schoorman (1992) förklarade att AC omfattar altruism och är en drivkraft till att
engagera sig i OCB.
Syfte och hypoteser
Syftet med studien var att undersöka om de anställdas organisatoriska engagemang och
OCB påverkas positivt av företagets CSR-aktiviteter samt huruvida CSR-aktiviteterna
minskar de anställdas vilja att säga upp sig. Utifrån syftet och med stöd i den teoretiska
bakgrunden formulerades följande hypoteser till studien:
H1: CSR har en positiv påverkan på de anställdas OC, AC, OCB.
H2: CSR är negativt relaterat till JT.
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Metod
Design
Studiens forskningsstrategi har utgått ifrån en deduktiv ansats som innebär ett
angreppssätt baserat på redan befintliga teorier vilket således innebär att slutsatser dras
utifrån den teoretiska bakgrunden (Deegan & Unerman, 2011). Den teoretiska
bakgrunden gav upphov till studiens hypoteser vilka sedan testades genom en empirisk
undersökning (Bryman, 2011). Undersökningen grundade sig i en kvantitativ design där
en webbaserad enkätstudie valdes som undersökningsmetod. En kvantitativ undersökning
möjliggör en bred datainsamling med mångfald och banar således väg för möjlighet att
generalisera och visa på en eventuell påverkan av CSR-arbetet på personalens attityder
och beteenden. Dessutom ökar resultatets trovärdighet då många respondenter nås av
undersökningen och på så vis ökar sannolikheten av att ett rättvist resultat presenteras
(Bryman, 2011).
Urval
Den basala poängen med en kvantitativ studie är att resultaten ska vara
generaliserbara. För att en slutsats ska kunna dras om populationen måste urvalet av
respondenterna vara slumpmässigt (Bryman, 2011). Till denna studie genomfördes
således ett sannolikhetsurval genom ett klusterurval för att möjliggöra för en
generalisering (Borg & Westerlund, 2012).
Datainsamlingen genomfördes på ett medelstort kooperativt företag inom
fastighetsbranschen under april 2016. Vid tidpunkten för undersökningen hade företaget
cirka 170 anställda totalt inom både tjänstemanna- och arbetarsektorn. Företaget valdes
baserat på det faktum att de uttalat arbetar aktivt med CSR, dock enbart inom det sociala
ansvarsområdet. Totalt skickades enkäten ut till 172 respondenter varav 62 personer
lämnade in en fullständigt ifylld enkät, vilket medförde en svarsfrekvens på 36%. En
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webbaserad enkätundersökning genererar ofta, enligt Denscombe (2009), en relativt låg
svarsfrekvens på runt 10-15%, vilket innebär att svarsfrekvensen i denna studie är
förhållandevis hög. Respondenterna bestod av 45% kvinnor och 55% män. Av dessa var
37% fastighetsskötare, 45% tjänstemän (anställd), 15% tjänstemän (chef) och 3% svarade
“annat”. Av respondenterna hade 10% avslutad grundskola som högsta utbildningsnivå,
45% hade avslutad gymnasieutbildning, 10% hade en examen från en yrkeshögskola
alternativt kvalificerad yrkesutbildning, 32% hade erhållit universitet- eller
högskoleexamen och 3% svarade att de hade “annan” avslutad utbildning. Medelåldern
på respondenterna var 43,5 år (SD = 12,23) och de hade varit anställda i snitt 9,5 år (SD =
9,38) på företaget.
Val och konstruktion av instrument
Enkäten som användes är konstruerad utifrån tidigare forskning där frågor
rörande CSR och OC formulerades utifrån Turker (2009), frågor som specifikt mäter AC
konstruerades utifrån Allen och Meyer (1990), frågor som behandlar OCB grundade sig
på skalor som använts av forskargrupper på Stockholms universitet och slutligen
baserades frågor som avsåg att undersöka JT på Cohen (1998).
Enkäten inleddes med att respondenterna fick fylla i grundläggande information
där de fick ange kön, ålder, utbildningsnivå, anställningstid på företaget och
yrkeskategori. Ålder och anställningstid angavs specifikt genom att respondenten själv
fick skriva in siffran som fritext medan resterande grundinformation samlades in genom
att respondenterna kryssade i redan angivna alternativ. Upplägget med fritextalternativ på
två av frågorna valdes på grund av att det gav möjlighet att kunna analysera data utan att
vara bundna vid specifika grupperingar på ålder och anställningstid då de kan variera i en
större grad än de övriga frågorna. För studiens syfte var bakgrundsinformationen inte av
större relevans, men författarna ansåg denna vara väsentlig att redovisa då den ger
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information om urvalsgruppens demografiska bakgrund. Enkäten bestod av 52 frågor,
inklusive bakgrundsfrågorna, där respondenterna fick besvara frågorna genom en
unipolär femgradig likertskala. Skalan innehöll fem alternativ då detta, enligt
SurveyMonkey (2016), ansågs vara lagom för att få ett tillräckligt stort spann mellan det
högsta och lägsta värdet. Svarsalternativen gick i en stigande skala där 1 betydde att
respondenten ”inte instämmer alls” och 5 att respondenten ”instämmer helt och hållet”
med påståendet (se bilaga 1). Av enkätens 52 frågor var 11 bakvända för att minimera
risken för att systematiska felkällor. Sammanlagt berörde 21 frågor CSR, åtta frågor
behandlade OC generellt, sju frågor var inriktade specifikt mot AC, åtta frågor berörde
OCB och slutligen fanns det tre frågor gällande JT, det vill säga deltagarens vilja att säga
upp sig från organisationen. Författarna valde att inkludera tre frågor rörande JT som i
undersökningen fungerade som kontrollfrågor; en respondent som hade högt utfall på OC
borde rimligtvis inte ha fått ett högt utfall även på JT då dessa faktorer går emot
varandra, då en anställd med högt OC inte bör vara benägen att avsluta sin anställning.
Hade respondentens svar haft ett högt utfall på båda faktorerna hade det således sannolikt
inneburit att enkätens frågor varit felaktigt formulerade. Reliabilitetskoefficienterna av
CSR, OC, AC, OCB och JT låg alla mellan α=0,81 och α=0,89, vilket är att anse som ett
mycket gott resultat för den interna konsistensen.
Innan den färdigställda enkäten skickades ut till respondenterna genomfördes en
pilotstudie med tio respondenter, vilka togs ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval. I
samband med pilotstudien framkom det att ordet ”inte” kunde missas om påståendet
lästes snabbt vilket korrigerades i den slutgiltiga enkäten genom att ordet ströks under.
Administrering
Enkäten distribuerades till alla anställda via ett mail innehållande information om
undersökningen samt en länk till enkäten som skapats i SurveyMonkey, ett digitalt

15

insamlingsverktyg för enkäter. Valet på en webbaserad enkät föll sig naturligt då avsikten
var att på ett smidigt och lättöverskådligt vis nå ut till ett stort antal respondenter. En
digital enkät gav också respondenterna möjlighet att kunna svara i lugn och ro vid en tid
som passade dem bäst under de sju dagars tidsfrist som gavs. Dessutom ansågs denna
undersökningsmetod lämplig då företaget är beläget på en annan ort. Svaren lagrades
anonymt på författarnas lösenordskyddade profil på SurveyMonkey, därifrån fördes data
sedan in i statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences 21.0 (SPSS).
Forskningskvalitet
Validitet. För studiens validitet var utformningen av enkäten av yttersta vikt och
stor vikt lades vid att begreppen skulle ha en stark anknytning till tidigare forskning. De
begrepp studien refererat till har redogjorts i den teoretiska bakgrunden och många
tidigare studier har visat på kopplingar mellan bland annat CSR och OC. Dessutom var
det viktigt att frågorna var beprövade, inte var ledande och ansågs legitima för att mäta
det som de anger sig mäta. Formuleringarna och skalorna har alla använts för att mäta
bland annat CSR i tidigare forskning.
Reliabilitet. Stor vikt lades även på att studien skulle nå en hög reliabilitet och
kunna återskapas med samma utfall. Frågeformuleringarna tänktes igenom noggrant för
att minimera risken för missuppfattningar. I samband med enkätens utformning
fokuserades det därför på att den skulle vara överskådlig, påståendena skulle vara enkla
att förstå och ordet ”inte” hade strukits under varje gång ett påstående hade en negativ
riktning (bakvända frågor). Som tidigare nämnt användes färdigkonstruerade och
beprövade frågor. Dessvärre fann författarna till denna studie ingen alfakoefficient för
respektive skala som använts i de tidigare studierna, men valde trots detta att basera
enkäten på dessa skalor då de använts i flertalet peer-reviewed studier. Alla frågor följde
samma likertskala för att bibehålla en kontinuitet i enkätens utformning och därför
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underlätta för respondenterna. Dessutom valdes en unipolär likertskala för att göra det
lättare för deltagarna att välja det alternativ som bäst representerade deras åsikter än om
de skulle välja mellan olika ytterligheter (SurveyMonkey, 2016).
Pilotstudie. Ytterligare ett sätt att för att säkerställa studiens validitet och
reliabilitet var användandet av en pilotstudie (Bryman, 2011). Tio respondenter med
olika bakgrund och sysselsättning fick besvara enkäten och återkoppla hur de upplevde
frågorna och mängden frågor etcetera innan det att den skickades ut till respondenterna.
Tack vare pilotstudien kunde enkätens kvalitet kontrolleras och det kunde säkerställas att
frågeformuleringarna var lättförståeliga och minimera risken för missförstånd (Bryman,
2011).
Etiska hänsynstaganden
Vetenskapsrådet (u.å.) hänvisar till fyra huvudkrav för forskningsetiska principer,
vilka består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och
nyttjandekravet. Denna studie har tagit dessa hänsynstaganden i beaktande på följande
vis:
● Informations- och samtyckeskravet – Alla respondenter informerades
skriftligen om studiens syfte och ändamål och därefter fick deltagarna själva
aktivt besluta om de ville delta i enkätundersökningen genom att klicka på länken
till enkäten, eller avstå.
● Konfidentialitetskravet – Total anonymitet förelåg då alternativet att inte
koppla IP-nummer och mailadress etcetera till respektive respondent valdes i
samband med utskick av enkät via SurveyMonkey. Dessutom inkluderades inga
frågor i enkäten som kunde urskilja respondenternas identitet, respondenterna var
således anonyma även för författarna.
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● Nyttjandekravet – Respondenterna informerades skriftligt att informationen
deras svar genererar enbart kommer att användas i denna studie och inte
distribueras vidare.
Analys
Data kodades i SPSS där de bakvända frågornas poäng kodades om till samma
poängsystem som övriga frågor. I samband med detta konstaterades att kategorierna
utbildningsnivå och yrkeskategori inte var normalfördelade. Utbildningsnivå gick inte att
på ett naturligt sätt gruppera om för att uppnå normalfördelning och uteslöts därmed ur
analysen, medan kategorin yrkeskategori grupperades om till två grupper
(fastighetsskötare respektive tjänstemän) och blev därmed normalfördelad.
För att säkerställa mätinstrumentets reliabilitet användes Cronbachs alfa
reliabilitetskoefficient. Med syfte att tillhandahålla beskrivande data genomfördes en
Pearsons korrelationsanalys där det undersöktes huruvida ett signifikant samband
existerar mellan variablerna CSR, OC, AC, OCB och JT. Bakgrundvariablerna uteslöts ur
korrelationsanalysen då dessa är nominala variabler och således inte kan analyseras med
hjälp av denna analysmetod. För att testa studiens hypoteser undersöktes sedan hur de
oberoende bakgrundsvariablerna samt den oberoende variabeln corporate social
responsibility predicerade de beroende variablerna organizational commitment, affective
commitment, organizational citizenship behavior och job turnover genom flera stegvisa
regressionsanalyser.
Resultat
Studiens syfte var att undersöka om de anställdas organisatoriska engagemang
och OCB påverkas positivt av företagets CSR-aktiviteter samt huruvida CSRaktiviteterna minskar de anställdas vilja att säga upp sig. I detta avsnitt redovisas det
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resultat studien gett. Först redovisas Pearsons korrelationsanalysresultat och därefter
redovisas de stegvisa regressionsanalysresultaten.
I Pearsons korrelationsmatris (tabell 1) redovisas de undersökta variablernas
medelvärden, standardavvikelser och reliabilitet (Cronbachs alfa). Analysresultatet
visade att det förelåg en positiv korrelation CSR, OC, AC och OCB sinsemellan medan
alla hade en negativ korrelation med JT. Noterbart är att en stark positiv korrelation (0,75
≤ r < 1,00) förelåg mellan CSR och OC (r = 0,77, p < 0,01), CSR och OCB (r = 0,78, p <
0,01) samt mellan OC och AC (r = 0,80).
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Tabell 1
Pearsons korrelationsmatris som visar på sambandet mellan CSR, OC, AC, OCB och JT.
Variabler

Items

1.

2.

3.

1. Corporate Social Responsibility

21

1

2. Organizational Commitment

8

0,77**

1

3. Affective Commitment

7

0,68**

0,80**

1

4. Organizational Citizenship Behavior

8

0,78**

0,76**

0,69**

1

5. Job Turnover

3

-0,55**

-0,74**

-0,59**

-0,54**

1

Medelvärde

3,99

4,27

3,87

4,52

1,57

Standardavvikelse

0,48

0,54

0,49

0,42

0,74

Reliabilitet

0,89

0,82

0,82

0,81

0,81

N= 62, efter en radering av rader. ** Korrelationen är signifikant på en 0,01 nivå (2-svansad).
* Korrelationen är signifikant på en 0,05 nivå (2-svansad).

4.

5.
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För att testa hypoteserna genomfördes ett antal stegvisa regressionsanalyser vilka
syftade till att undersöka effekten av de oberoende variablerna på de beroende
variablerna. I tabell 2 redovisas de resultat som var signifikanta. Nedan redovisas
resultatet av den stegvisa regressionsanalysen för respektive beroende variabel:
Organizational Commitment
Resultaten av den stegvisa regressionsanalysen visade att CSR var positivt relaterad till
OC (β = 0,77, p < 0,001). Analysresultatet visade att prediktorvariabeln CSR signifikant
predicerade den beroende variabeln OC (F1,60 = 86,44, p < 0,001). Detta indikerade på att
de anställdas organisatoriska engagemang påverkades positivt av deras syn på företagets
arbete med CSR. Vidare visade regressionsanalysen att CSR har en förklaringsgrad
(justerad R2) på 0,58, vilket innebär att 58% av variansen i den beroende variabeln OC
påverkas av den oberoende variabeln CSR. Ingen av variablerna som berör
respondenternas demografi visade sig vara signifikanta; kön (p = 0,11), ålder (p = 0,34),
yrkeskategori (p = 0,10) och anställningstid (p = 0,34).
Affective Commitment
CSR var positivt relaterad till AC, vilket visar på att de anställdas syn på företagets CSRarbete har en positiv effekt på deras affektiva engagemang (β = 0,68, p < 0,001).
Analysresultat visade att prediktorvariabeln CSR signifikant predicerade den beroende
variabeln AC (F1,60 = 52,21, p < 0,001). Resultatet visade vidare att CSR kan förklara
46% av variansen i AC (justerat R2 = 0,46). Bakgrundsvariablerna visade sig inte vara
signifikanta; kön (p = 0,80), ålder (p = 0,47), yrkeskategori (p = 0,31) och anställningstid
(p = 0,31).
Organizational Citizenship Behavior
Regressionsanalysen visade att CSR var positivt relaterat till OCB (β = 0,78, p < 0,001).
Detta tyder på att de anställdas beteende inom organisationen är positivt relaterad till
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deras syn på företagets arbete med CSR. Analysresultatet visade att prediktorvariabeln
signifikant predicerade den beroende variabeln OCB (F1,60 = 92,57, p < 0,001). Vidare
visade resultatet att CSR har en förklaringsgrad (justerad R2) på 0,60, vilket innebär att
60% av variansen i OC påverkas av CSR. Ingen av bakgrundsvariablerna visade sig vara
signifikanta; kön (p = 0,10), ålder (p = 0,22), yrkeskategori (p = 0,12) och anställningstid
(p = 0,95).
Job Turnover
Resultaten av den stegvisa regressionsanalysen visade att CSR var negativt relaterad till
JT(β = -0,55, p < 0,001). Detta indikerade på att de anställda med en positiv syn på det
arbete som företaget bedriver med CSR är mindre benägna att lämna organisationen.
Analysresultatet visade att CSR signifikant predicerade den beroende variabeln JT (F1,60=
25,53, p < 0,001). Resultatet visade även att CSR kan förklara 29% av variansen i JT
(justerat R2 = 0,29). Ingen av bakgrundvariablerna predicerade CSR signifikant; kön (p =
0,15), ålder (p = 0,42), yrkeskategori (p = 0,96) och anställningstid (p = 0,57).
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Tabell 2
Stegvis regressionsanalys av hur CSR predicerar OC, AC, OCB och JT.
Oberoende variabel

Beroende variabler
Organizational
Commitment
(β)

Affective
Commitment
(β)

Organizational
Citizenship Behavior
(β)

Job Turnover
(β)

0,77***

0,68***

0,78***

-0,55***

R2

0,59

0,47

0,61

0,30

R2 justerad

0,58

0,46

0,60

0,29

CSR

N = 62, efter en radering av rader. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.
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Diskussion
Syftet med denna studie var att undersöka huruvida CSR hade en positiv påverkan
på de anställdas OC och OCB samt huruvida CSR-aktiviteter minskar de anställdas vilja
att säga upp sig, vilket testades med hjälp av två hypoteser. För att undersöka utfallet av
dessa utgick författarna från resultatet av de stegvisa regressionsanalyserna (tabell 2).
Resultaten indikerade att CSR påverkade de anställdas organisatoriska engagemang och
OCB positivt och därmed bekräftades hypotes 1. Sett till tidigare forskning bedriven av
Ali et. al. (2010) samt Porter och Kramer (2006) anses CSR starkt främja de anställdas
organisatoriska engagemang, vilket kan anses ha fått stöd genom denna studies resultat.
Inom det organisatoriska engagemanget framhålls AC som den komponent som främst
främjar OCB (Meyer & Allen, 1991; Mayer & Schoorman, 1992). Denna studies resultat
visade att CSR predicerade de anställdas OCB nästintill lika mycket som det gjorde AC,
vilket skulle kunna styrka att det en anställd känner för sitt arbete hänger ihop dennes
agerande på arbetsplatsen. Vidare visade resultatet att CSR var negativt relaterat till JT,
vilket indikerade att företagets CSR-arbete minskar de anställdas benägenhet att säga upp
sig från organisationen, vilket bekräftade även hypotes 2. Då en anställd med ett negativt
värde på JT inte påvisar en benägenhet att lämna organisationen anser författarna att detta
går att koppla med ett högt värde på AC då Meyer och Allen (1991) lyfter fram att
anställda med ett högt värde på AC förblir inom organisationen för att de vill.
I studien har AC undersökts och redovisats som en separat komponent av OC
med anledning av att tidigare forskning lyft fram AC som den komponenten med starkast
koppling till CSR (Allen & Meyer, 1990). Utifrån detta var studiens resultat förvånande
då det visade att CSR predicerade OC starkare än vad det gjorde AC på egen hand. Värt
att ta i beaktande är dock det faktum att AC trots allt även finns i OC-begreppet och
bidrog därmed till OC:s värden samt att studien inte har undersökt komponenterna CC
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och NC separat. Om alla komponenter hade undersökts hade det möjligtvis varit så att
AC hade haft de högsta värdena av de tre, baserat på Allen och Meyers tidigare
forskning.
I den teoretiska bakgrunden framhölls personalens roll som intressenter i samband
med företagets arbete med CSR. Lee, Park och Lee (2013) poängterade att för att ett
företag ska anses bedriva ett framgångsrikt CSR-arbete är det av stor vikt att personalen
är inkluderad i dessa aktiviteter. Vidare lyfte Lee, Park och Lee att ett viktigt mål med
CSR-arbetet är att, genom inkludering och engagemang, öka personalens känslomässiga
band och samhörighet till organisationen. Denna studies resultat visade på ett högt värde
på organisatoriskt engagemang vilket skulle kunna innebära att företaget som studien
genomfördes på har lyckats inkludera de anställda i de CSR-aktiviteter som utförs och
därigenom kan möjligtvis företaget anses ha ett framgångsrikt CSR-arbete. Slutsatsen av
resultatet indikerade på att det arbete med CSR som arbetsgivaren bedriver faktiskt spelar
roll. CSR-arbetet tycks ha en positiv påverkan på de anställdas attityd och beteende och
dessutom minska deras vilja att säga upp sig, med utgångspunkt i OC, AC, OCB och JT,
och därmed kan studiens syfte anses vara uppnått.
Studiens begränsningar
Trots en relativt hög svarsfrekvens på webbenkäten (36%) blev resultatet endast
62 enkätsvar. Ett lågt antal deltagare för rimligtvis med sig en svårighet att veta huruvida
svaren är representativa för hela populationen. Den litteratur författarna har utgått ifrån
gav inget enhälligt svar på hur många svar som anses vara nog för att en generalisering
ska kunna vara möjlig, och det kan diskuteras huruvida antalet på 62 deltagare är att anse
som tillräckligt ur generaliseringssyfte. För att uppnå en generaliserbarhet är författarna
av åsikten att enkäten borde ha skickats ut till ett större antal respondenter genom att fler
företag varit involverade i studien, alternativt ett betydligt större företag.
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Vidare går det att diskutera huruvida en kvantitativ undersökning var det mest
lämpliga alternativet för ett så pass svårdefinierat ämne som CSR. Med facit i hand hade
en blanddesignstudie möjligtvis varit att föredra då författarna i sådant fall även hade
kunnat ställa kompletterande frågor i en djupintervju, och på så vis fått reda på
exempelvis hur CSR-arbetet påverkar de anställda och inte bara att det påverkar.
Grankvist (2009) delade in CSR i fyra ansvarsområden; sociala, miljömässiga,
ekonomiska och etiska. I och med att företaget där undersökningen utfördes enbart
arbetar med den sociala aspekten av CSR blev denna studie avgränsad till enbart det
ansvarsområdet. Detta innebär att studiens resultat enbart har kunnat redovisa vilken
effekt den sociala aspekten av CSR har på de anställdas OC, AC, OCB och JT, och inte
effekten av CSR inbegripandes alla fyra aspekter.
I efterhand anser författarna att en ytterligare begränsning till studien är det
faktum att de anställdas attityder och beteenden enbart undersökts med hjälp av OC
respektive OCB. Möjligen hade det varit lämpligt att inkludera fler faktorer för att mäta
de anställdas attityd respektive beteende för att på så sätt få ett bredare perspektiv.
Förslag till framtida forskning
Då denna studie enbart fokuserat på den sociala aspekten av CSR skulle det i
framtida forskning vara intressant att undersöka alla CSR med alla ansvarsområden
inkluderade för att se huruvida resultatet hade blivit ett annat. En annan intressant
utgångspunkt för vidare forskning skulle vara att även studera de olika ansvarsområdena
separat och jämföra deras effekt på personalens attityd och beteende med varandra, och
därigenom även identifiera vilken aspekt som har störst påverkan på de anställda. Som
redan nämnt i studiens begränsningar anser författarna vidare att det hade varit gynnsamt
att i framtida forskning utföra djupintervjuer för att fastslå hur de anställda påverkas av
det arbete som företaget bedriver med CSR.
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Tillkännagivanden
Först och främst vill vi tacka företaget som lät oss utföra vår studie bland deras anställda
samt respondenterna för deras deltagande. Vi vill även tacka vår handledare Vezir Aktas
för hans hjälp och vägledning i samband med detta examensarbete som även för hans del
under sluttampen inneburit många (och långa) sena timmar. Vi vill också rikta ett tack till
Lars Ishäll som tog sig tid att hjälpa oss med SPSS trots ett fullspäckat schema. Slutligen
vill vi rikta ett varmt tack till våra nära och kära för allt stöd, påhejande, tålamod och
hundvaktande under denna period.
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Bilaga

Vi är två studenter vid Jönköping University som skriver ett examensarbete om Corporate Social
Responsibility (CSR), även kallat socialt samhällsansvar och dess påverkan på personalen.
CSR är det ansvar organisationer tar för hur man påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt,
miljömässigt som socialt perspektiv. Vi vill med den här enkäten ta reda på hur de anställdas
uppfattning kring företagens sociala samhällsansvar och samhällsengagemang ser ut.
Denna enkät består av totalt 52 frågor och tar cirka 5-10 minuter att besvara. Du svarar på
frågorna genom att välja det alternativ som bäst stämmer in på din uppfattning.
Medverkan är självklart frivillig men vi skulle bli väldigt glada och tacksamma om du ville delta!
Alla respondenter svarar anonymt. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och enkäten
kommer att redovisas statistiskt så att det inte går att urskilja individens svar.
För att vi ska ha möjlighet att sammanställa svaren och använda dem till vår undersökning ber vi
dig att besvara denna enkät senast onsdagen 6 april.
Tack så mycket för att vi får låna av din tid och för din insats i vår undersökning!
Anna Karlsson och Irma Cavka
Om du har frågor eller kommentarer ber vi dig kontakta oss på:
kaan1344@student.ju.se
cair1387@student.ju.se

Allmän information

Besvara följande frågor genom att välja det alternativ som stämmer in på dig.

1. Kön
Kvinna
Man

2. Vänligen ange din ålder (i siffror)

3. Högsta avslutade utbildningsnivå
Grundskola
Gymnasieutbildning
Yrkeshögskola/KY-examen
Universitet/Högskola
Annan

4. Fyll i det antal år som du varit anställd på företaget (i siffror)

5. Yrkeskategori
Fastighetsskötare
Tjänsteman, anställd
Tjänsteman, chef
Annan

Vänligen välj det alternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning i frågan. Lämna helst
inte någon rad tom.
Svarsalternativen går i en stigande skala där 1 betyder att du inte instämmer alls och 5 att du
instämmer helt och hållet med påståendet.

6. Vårt företag deltar i aktiviteter som syftar till att skydda och förbättra den naturliga miljön
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

4.

5. Instämmer helt

4.

5. Instämmer helt

7. Jag tror att vårt företag ger lika möjligheter till alla sina anställda
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

8. Jag känner inte en stark känsla av tillhörighet till vår organisation
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

9. Jag är villig att anstränga mig utöver vad som normalt förväntas för att hjälpa vår organisation
att vara framgångsrik
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

10. Jag skulle tacka ja till nästan alla typer av arbetsuppdrag för att fortsätta arbeta för den
här organisationen
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

4.

5. Instämmer helt

11. Jag söker aktivt efter ett arbete utanför organisationen
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

12. Vårt företag tillämpar flexibla riktlinjer för att möjliggöra för en god balans mellan arbete och
privatliv för de anställda
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

13. Jag pratar positivt om vår organisation till mina vänner och benämner den som en
framstående organisation att arbeta för
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

14. Jag är motiverad till att jobba extra hårt för organisationen
1. Instämmer inte alls

2.

15. Jag gör inte mitt bästa i arbetet
1. Instämmer inte alls

2.

16. Vårt företag uppmuntrar de anställda till att delta i frivilliga aktiviteter
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

4.

5. Instämmer helt

17. Jag tar egna initiativ för att lösa problem i arbetet
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

18. Ledningsbesluten som är kopplade till de anställda är inte alltid rättvisa
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

19. Jag är villig att ta på mig det ansvar och de arbetsuppgifter som krävs av mig för
att organisationens mål ska uppnås
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

4.

5. Instämmer helt

20. Vår organisation har en stor personlig betydelse för mig
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

21. Vårt företag stöttar icke-statliga organisationer som arbetar inom problemområden
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

22. Jag tycker inte att mina värderingar och organisationens värderingar är lika
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

4.

5. Instämmer helt

23. Jag tänker ofta att jag ska lämna organisationen
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

24. Jag är beredd att lägga ned mer arbete än vad som egentligen krävs av mig för att göra
min organisation till en bra organisation
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

25. Vårt företag genomför specialåtgärder för att minimera företagets negativa inverkan på den
naturliga miljön
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

26. Jag bryr mig inte om organisationens framtid
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

4.

5. Instämmer helt

27. Kundnöjdhet är av stor vikt för vårt företag
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

28. Vårt företag gör investeringar för att skapa ett bättre liv för framtida generationer
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

4.

5. Instämmer helt

4.

5. Instämmer helt

29. Vårt företag stöttar inte anställda som vill vidareutbilda sig
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

30. Jag är mycket glad att vara en del av vår organisation
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

31. Vårt företags riktlinjer uppmuntrar de anställda till att utveckla sina kompetenser och karriärer
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

32. Denna organisation inspirerar mig till att göra mitt allra bästa i min arbetsinsats
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

33. I mitt arbete bryr jag mig inte om att leva upp till en professionell standard
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

34. Vårt företag skyddar kundernas rättigheter bortom de lagliga krav som ställs
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

35. De anställda i vårt företag får en rimlig lön för att upprätthålla en acceptabel livskvalitet
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

4.

5. Instämmer helt

36. Så fort det blir möjligt kommer jag att lämna organisationen
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

37. Vårt företag strävar efter en hållbar tillväxt för kommande generationer
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

38. Jag känner verkligen som om vår organisations problem är mina egna
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

39. Jag är stolt över att berätta för andra att jag är en del av denna organisation
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

40. Jag är beredd att lägga ned mer kraft och energi än vad som egentligen krävs av mig för att
utföra mitt arbete på ett bra sätt
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

4.

5. Instämmer helt

41. Vårt företag betonar inte vikten av sitt sociala ansvar för samhället
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

42. Vårt företag bidrar till kampanjer och projekt som främjar välbefinnande i samhället
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

43. Vårt företag tillhandahåller fullständig och korrekt information om de varor och/eller tjänster
som erbjuds till kunderna
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

4.

5. Instämmer helt

44. Vårt företag är känt som ett respekterat och pålitligt företag
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

45. Den främsta angelägenheten för ledningen på vårt företag är de anställdas behov och önskemål
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

4.

5. Instämmer helt

46. Jag känner mig inte som en ”del av familjen” inom vår organisation
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

47. Vårt företag strävar efter att skapa arbetstillfällen
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

48. Jag är oerhört glad att jag valde att arbeta för denna organisation istället för någon annan
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

4.

5. Instämmer helt

49. Jag känner mig inte emotionellt fäst till vår organisation
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

50. Jag är beredd att lägga ned en hel del tid för att göra min organisation framgångsrik
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

51. Det finns tillräckligt många möjligheter att utveckla mina kunskaper i mitt nuvarande jobb
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

52. Jag tror att jag lätt skulle kunna bli lika fäst vid en annan organisation som jag är till den här
1. Instämmer inte alls

2.

3. Varken eller

4.

5. Instämmer helt

