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Sammanfattning 

Denna studie undersöker hur anställda upplever att arbetet med Corporate Social 

Responsibility (CSR) påverkar lärandet på arbetsplatsen. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka om och hur arbetet med CSR upplevs påverka lärandet inom en organisation. 

Studien grundar sig på kvalitativ forskningsintervju  med fem anställda på ledningsnivå inom 

fem olika organisationer. De fem anställda som intervjuas arbetar alla med ansvar för CSR 

inom medelstora till stora organisationer som uttalat arbetar med CSR. De teoretiska 

utgångspunkter som används i studien är främst Per-Erik Ellströms perspektiv på lärande i 

arbetslivet och denna används även som ett verktyg för att analysera det insamlade 

datamaterialet. 

Genom den utförda undersökningen framgår det att CSR faktiskt påverkar lärandet inom en 

organisation. Studien visar att den komplexa naturen hos begreppet CSR ger utrymme för 

lärande inom arbetet med CSR men visar även att det finns en ambivalens i de upplevelser 

som framgått om huruvida CSR som begrepp verkligen bidrar till lärande på arbetsplatsen. 

Dock visar studien på att det finns potential till lärande i arbetet med CSR. 

 

Nyckelord: Corporate social responsibility, lärande i arbetslivet, organisation, lärande, 

hållbart företagande   
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1. Inledning – introduktion till problemet  

Vårt samhälle idag präglas av förändring. Ny teknik och snabbt informationsflöde samt ökad 

internationalisering har gjort att dagens företag ständigt får sträva efter att utvecklas och 

anpassa sig efter den globala marknaden för att bevara sin konkurrenskraft 

(Granberg&Ohlsson, 2009). Detta har även medfört att olika trender dykt upp inom 

organisationsvärlden såsom modeller och medel för att effektivisera och stärka 

konkurrenskraften hos företag. Samtidigt har påtryckningar om hållbar utveckling ökat i och 

med en ökad medvetenhet om miljön och de sociala förhållanden som finns runt om i världen. 

Ansvaret att ta hand om det samhälle vi utformat och den miljö vi lever i har bland annat satt 

press på företag att ta sitt ansvar för att minska de fotavtryck de lämnar efter sig. Detta har 

resulterat i Corporate Social Responsibility, CSR, som på svenska ofta översätts till företags 

sociala ansvar, hållbart företagande eller helt enkelt företagsansvar. Men i och med de ökade 

förväntningarna på att organisationer ska ta ansvar, så ökar även förväntningarna på 

medarbetarna inom organisationen. CSR bygger på kunskap och medvetenhet om miljöfrågor 

men även socialt och ekonomiskt ansvar (Grankvist, 2012). Detta leder till att medarbetarna 

inom en organisation måste lära för att möta de externa krav som finns i dagens samhälle. 

Detta väckte frågor hos mig. Frågor som: Hur ser då lärandet ut inom organisationer som 

arbetar med CSR? Medför det komplexa begreppet CSR ett hinder för lärande? Eller kan det 

medföra en möjlighet till nytänkande och utveckling? Med dessa frågor i bakhuvudet försökte 

jag öka min förståelse för CSR och lärande och detta utmynnade till slut i denna uppsats. 

I uppsatsen kommer jag undersöka om och i sådana fall hur CSR påverkar lärandet inom en 

organisation. Vissa hävdar att lärande sker oavsett omgivning dvs. att alla människor lär och  

att lärande sker inom alla organisationer (Granberg&Ohlsson, 2009). Detta medför även att 

det inte är självklart att en organisation får ta del av de erfarenheter en individ samlar på sig 

under arbetets gång. Då CSR, som tidigare nämnt bygger på kunskap om hållbarhetsfrågor, 

finns risken att ett bortfall av kunskap hindrar utvecklingen inom en organisation. Det under 

en längre tid funnits en strävan efter en lärande organisation dvs en organisation som skapar 

goda förutsättningar för sina medarbetares lärande och tar tillvara och använder sig av detta 

för att anpassa sig till omvärlden. Det har även blivit allt mer aktuellt med att granska hur 

lärandet i det vardagliga livet går till och vilka förutsättningar och hinder som finns vid 

lärande på arbetsplatsen. Dessa förutsättningar eller hinder rör även arbetet med CSR då detta 

sker i arbetslivet och på arbetsplatser.  
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2. Bakgrund 

Här följer en genomgång av begreppet Corporate Social Responsibility, för att klargöra hur 

begreppet uppkom och vad det innebär. Detta för att underlätta förståelsen av användandet 

av begreppet i uppsatsen. Vidare följer även en genomgång av mitt syfte med det här arbetet 

samt frågeställningar. Även avgränsningar för arbetet behandlas. 

2.1. Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate Social Responsibility, är ingen ny fråga i vårt samhälle utan har varit mer eller 

mindre i ropet sedan 1970-talet.  Det finns dock texter i ämnet som sträcker sig ännu längre 

tillbaka i tiden (Borglund, et al. 2012). I och med dagens globalisering har debatten om 

miljöproblem och socialt ansvar ökat i media och fler människor engagerar sig i dessa frågor. 

Detta gör att det ställs fler krav på medvetenhet om CSR-frågor framför allt inom näringslivet 

(Borglund, et al. 2012). 

Det finns många definitioner av CSR men i grund och botten kan man säga att CSR handlar 

om att företag ska bidra till en hållbar utveckling. Företagens ansvar brukar delas upp i tre 

områden: ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvar och socialt ansvarstagande 

(Grankvist, 2012). Ekonomiskt ansvarstagande handlar främst  om att tjäna pengar för att 

trygga företagets finansiella ställning och därmed ta ansvar inför aktieägarna. Miljömässigt 

ansvar som handlar om att driva en verksamhet på ett sätt så att den inte påverkar planeten 

och naturresurserna på ett negativt sätt. Sist finns även det sociala ansvarstagandet som 

handlar om att driva en verksamhet som tar hänsyn till andra medborgares hälsa och 

välbefinnande (Grankvist, 2012). Det handlar om en vision om att det globala system som 

företag och marknader utgör ska agera på ett resurseffektivt och långsiktigt sätt (Borglund, et 

al. 2012). 

I praktiken har CSR ofta handlat om att tillfredsställa sina intressenters ökade krav på socialt 

och miljömässigt ansvarstagande hos företaget i fråga. I och med nya mediekanaler kan dessa 

intressenter, såsom konsumenter, anställda, investerare och experter, sätta större press på 

företagen och sprida åsikter och synpunkter på hur företagen borde agera i dessa frågor. 

Krasst sett kan man se CSR som en långsiktig kapitalism som värnar om sina intressenter och 

att detta i sin tur leder till en mer lönsam kapitalism (Borglund, et al. 2012).  I dagens 

samhälle påverkar CSR ofta utformningen av företagets affärsidé. För att uppnå en långsiktigt 

hållbar verksamhet krävs dock en balans mellan de tre områdena, dvs. ekonomiskt, 

miljömässig och socialt ansvar. Detta ger slutsatsen att pengar är en förutsättning för att kunna 
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ta ansvar, och tvärtom; om man inte tar ansvar kommer man inte kunna tjäna pengar eftersom 

omvärlden har förväntningar att ansvar tas. 

I detta arbete kommer jag utgå från regeringens definition av CSR som grundas i en 

översättning av EU-kommissionens definition av CSR: ”Företagens ansvar för den egna 

verksamhetens påverkan på samhället” (Regeringskansliet, s. 11) Enligt regeringens definition 

innefattar detta mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. Dessa 

huvudområden inkluderar även jämställdhet, mångfald och affärsetik. Jag har valt att använda 

denna definition då den är en del av en plan som utvecklats av svenska regeringen som ett 

svar till EU-kommissionens CSR-strategi från 2011. Planen har skapats för att främja hållbart 

företagande bland svenska företag.  

I resten av arbetet kommer CSR-frågor och hållbarhetsfrågor att användas synonymt. 

2.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om och  hur arbetet med Corporate Social 

Responsibility (CSR) upplevs påverka lärandet inom en organisation. Jag kommer att 

undersöka huruvida anställda på ledningsnivå upplever CSR som en bidragande faktor till 

lärande samt om det upplevs finnas några hinder för lärandet inom CSR-arbetet. 

Frågeställningar: 

 Påverkar arbetet med CSR lärandet inom en organisation och i så fall hur? 

 Finns det utrymme för lärande inom CSR-arbete och i så fall på vilket sätt? 

 Upplevs CSR-arbete bidra till eller hindra lärandet inom organisationen? 

2.3 Avgränsningar 

Det område jag valt att undersöka är mycket stort, jag har trots detta inte valt att begränsa mig 

till någon av grenarna inom området CSR, ekonomiskt, socialt eller miljömässigt ansvar, då 

det även skulle begränsa mitt urval av intervjupersoner. Jag har dock valt att avgränsa urvalet 

av intervjupersoner på annat sätt då ett av kriterierna jag satt är att intervjupersonen ska arbeta 

med CSR-frågor på ledningsnivå. En aspekt som varit viktig för avgränsningarna är förstås 

tidsaspekten och även detta har begränsat antalet intervjuer då jag haft en knapp tidsram att 

hålla mig inom. På grund av detta har jag även hållit mig till en enda informationsgrupp och 

inte flera, vilket annars skulle ha kunnat  ge mig en mer fullständig helhetsbild av hur lärandet 

skett i de olika organisationerna.   
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning uppdelat i tre kategorier för att förtydliga de 

olika grenar som finns inom dessa forskningsfrågor. Först presenterar jag tidigare forskning 

om CSR, sedan följer tidigare forskning om lärande organisation och lärande i arbetslivet 

och avslutningsvis tar jag upp forskning som berör både lärande organisation och hållbarhet. 

3.1 Tidigare forskning om CSR 

Tidigare forskning om Corporate Social Responsibility kan delas upp i två kategorier: 

forskning om begreppet CSR och forskning om CSR-arbete. Den forskning som gjorts om 

begreppet CSR försöker främst förklara detta komplicerade begrepp och se hur det utvecklats 

över tid men även följderna av det som kommer av begreppet. Karolina Windell (2006) 

skriver i sin avhandling om hur idén om CSR har blivit så omfattande och komplex, och hon 

diskuterar hur CSR kan leda till en organisationsförändring som går djupare än en vanlig 

managementfluga.  

I en annan rapport skriver Magnus Frostensson (2007) om CSR-arbetets konsekvenser för 

medarbetarna och om organisationers interna följder av företagsansvar. Rapporten behandlar 

hur CSR kan bidra till ökade krav på medarbetarna. Frostensson lägger i rapporten fram fyra 

problem som kan vara konsekvenser av implementerandet av CSR i en organisation. Ett 

problem är att medarbetare och chefer har ofta för lite kunskap om begreppet och detta leder 

till ett kunskapsproblem. Vidare kan begreppet vara svårt att koppla till de dagliga 

arbetsuppgifterna och med detta följer således ett relevansproblem. Ett ökat krav på 

rapportering ställer även större krav på medarbetarna och kan leda till prestationsproblem, och 

slutligen finns ett normativt problem då medarbetarna kan ha en annan uppfattning än 

ledningen om vad som är etisk riktigt. 

3.2 Tidigare forskning om lärande organisationer och lärande i arbetslivet 

Båda begreppen lärande organisation och lärande i arbetslivet faller under forskningsområdet 

arbetslivspedagogik som utifrån den lärande människan och hennes livsvillkor fokuserar på 

lärande och påverkansprocesser i arbetslivet. Arbetslivspedagogik inkluderar ofta de 

förändringsprocesser och kunskapsbildningar som sker då individer arbetar tillsammans inom 

en organisation (Granberg, 1996). De kontextuella förutsättningarna för lärande och 

kunskapsutveckling studeras men även hur förhållanden utanför en organisation påverkar 

lärandet inom denna. I sin avhandling visar Granberg (1996) på just detta. Avhandlingen 

behandlar professionella yrkesutövares strategier vid organisatorisk förändring. Målet med 
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avhandlingen är att se vilka kompetenser och värden som är avgörande för en lyckad 

förändring i organisationen och även att granska relationen mellan individuellt lärande och 

kollektivt lärande i grupp. 

3.3 Forskning om lärande organisation och hållbarhet 

Berthoin Antal och Sobczak (2004) tar upp hur den lärande organisationen kan användas för 

att uppnå globalt ansvar. Författarna anser att CSR inte längre är tillräckligt utan att 

organisationer måste vidga begreppet till globalt ansvar för att uppnå en hållbar värld. 

Författarna argumenterar för att CSR idag är har växt till att bli globalt med globala företag 

och att globalt ansvar likställer de tre aspekterna av CSR, dvs. ekonomisk, miljömässigt och 

socialt ansvar. Vidare anser författarna att samhället påverkas av fler organisationer än just 

företag. Slutligen framhäver begreppet globalt ansvar att hållbarhet är något som alla är 

ansvariga för att uppnå. 

Författarna framhåller att den lärande organisationen ger en inblick i hur olika 

lärandeprocesser sker inom organisationer och att dessa kan bidra då organisationer ska 

anpassa sig till att arbeta med globalt ansvar. Främst använder de Argyris och Schöns begrepp 

om single och double loop learning som ett medel för att inte enbart göra saker bättre utan 

även utmana tidigare tankesätt och sätt att göra saker på. (Berthoin Antal&Sobczak,2004) 

Andra forskare som behandlat lärande organisation och hållbarhet är Rowley och Gibbs 

(2008) som anser att den lärande organisationen måste utvecklas vidare till att bli en vis 

organisation. Författarna presenterar begreppet praktisk visdom som ett svar på de ökade 

moraliska och etiska förväntningarna från intressentgrupper som individer, organisationer och 

samhällen utsätts för i dagens samhälle. Författarna hänvisar till Aristoteles tänkande om att 

praktisk visdom bygger på genomtänkta överväganden om vad som moraliskt och etiskt är det 

bästa handlingsalternativet i en viss situation. I och med de tidigare nämnda förväntningarna 

så blir trycket högre på att lära, förändras och anpassa sig men även agera etiskt accepterat 

och hållbart. För att kunna möta dessa förväntningar måste alltså organisationer agera vist. 

Organisationer med praktisk visdom ska enligt författarna vara både varaktiga och hållbara, 

de ska klara av komplexa miljöer och vara dynamiska. Eftersom praktisk visdom ger utrymme 

för genomtänkta moraliska och etiska övervägande ger även detta en koppling till hållbar 

utveckling och hur vi ska agera långsiktigt (Rowley&Gibbs, 2008). 

Kritik mot den praktiskt visa organisationen har kommit bl.a. från Granberg&Ohlsson (2009) 

som är tveksamma till att detta begrepp kommer få något genomslag och om så är fallet hur 
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den ska kunna appliceras i praktiken, speciellt på grund av de mänskliga värden och den 

moral som förespråkas. Granberg och Ohlsson påpekar att den lärande organisationen främst 

fick ett genomslag på grund av att organisationsledningar intresserade sig för den då den 

lärande organisationen talade om en potentiell ekonomisk vinning som den kunde resultera i. 

De menar att den praktiskt visa organisationen inte har den dragningskraften.  

Den tidigare forskningen berör hur organisationer kan arbeta antingen med att implementera 

nya begrepp men även hur organisationer kan arbeta för att främja lärande och utvecklas som 

organisationer. Den tar även upp ett medarbetar perspektiv på lärandet och konsekvenserna av 

att implementera nya begrepp i en organisation. Den tidigare forskningen kommer i detta 

arbete användas som stöd till mina teoretiska utgångspunkter för att försöka skapa en 

förståelse för hur arbetet med CSR och lärandet inom en organisation kan länkas samman. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer jag först förtydliga begreppen lärande och lärande organisation som 

är en viktiga begrepp i förhållande till Ellströms perspektiv om lärande i arbetslivet. Sedan 

kommer en genomgång av Ellströms teori där jag tar upp reproduktivt och utvecklingsinriktat 

lärande samt går igenom vilka faktorer som förutsätter eller hindrar lärande enligt Ellström. 

4.1. Begreppsdefinitioner 

Lärande är ett viktigt begrepp som används frekvent inom forskningen och som på grund av 

forskares olika teoretiska utgångspunkter tilldelas olika definitioner. Med utgångspunkt från 

ett konstruktivistiskt lärandeperspektiv ses lärandeprocessen som något som hör samman med 

hur individer uppfattar och tolkar samt löser uppgifter. Lärande sker med andra ord när en 

individ löser sina uppgifter genom att utföra handlingar. I detta sammanhang blir definitionen 

för lärande hur kunskap utvecklas. (Granberg, 1996) 

Illeris, å sin sida, menar att ordet lärande kan delas upp i fyra olika grundbetydelser som 

förekommer när ordet används på ett ospecificerat sätt i vardagligt tal. Han menar att lärande 

kan hänvisa till resultatet av en läroprocess hos en individ, det kan även hänvisa till de 

psykiska processer som äger rum hos en individ och som leder fram till en förändring eller 

resultat. Vidare menar Illeris att lärande kan hänvisa till de samspelsprocesser som uppstår 

mellan en individ och hens materiella och sociala omgivning. Till sist menar Illeris att ordet 

lärande även används som mer eller mindre liktydigt med ordet undervisning både inom 

vardagsspråk och i professionella sammanhang. I och med den oklarhet som uppstår med 

dessa betydelser har Illeris gjort följande definition av lärande: ”lärande är varje process som 

hos levande organismer leder till en varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på 

glömska, biologisk mognad eller åldrande.”(Illeris, 2007, s. 13). Illeris har medveten gjort 

definitionen öppen och vid då han anser att det är väsentligt för att arbeta med en bred och 

öppen förståelse av lärande utan inskränkningar eller förskjutningar (Illeris, 2007) 

Ellström har i sin tur försökt finna minsta gemensamma nämnare för olika definitioner av 

lärande från olika perspektiv och har kommit fram till följande definition: ”Med lärande avses 

här relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett resultat av individens samspel med 

sin omgivning.”(Ellström,1992, s. 67). Den förändring hos individen som definitionen menar 

är i detta fall vad som lärs, och samspelet med omgivningen anger hur lärandet sker. Det är en 

bred definition som fångar både lärandeprocessen och lärandets innehåll. För lärande på 

arbetsplatsen eller lärande i det vardagliga livet lämpar sig dock en annan användning av 
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begreppet lärande bättre. Genom att istället tala om kompetens är det möjligt att se lärandets 

innehåll som förändring av individens kompetens i något avseende. I detta fall ses kompetens 

som  en individs handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller arbete. Denna 

individuella handlingsförmåga innefattar såväl kunskap som  sociala, intellektuella och 

praktiska färdigheter samt attityder och personliga egenskaper hos individen. Uppgiftens 

karaktär bestämmer sedan vilken betydelse de olika kompetenserna har i enskilda fall. 

(Ellström, 1996) 

Sammanfattningsvis kan sägas att i detta sammanhang betyder lärande en fortlöpande process. 

Det kan vara en process: 

 Som kan vara avsiktligt planerad och medveten, men som även kan vara omedveten 

för individen. 

 Vars resultat kan vara positiva i form av en utvidgad eller fördjupad kompetens. 

 Som även kan innebära negativa konsekvenser i form av t.ex. passivisering, 

underordning, minskad kompetens, dvs. dekvalificering.  

I detta arbete kommer jag utgå från Ellströms breda definition av lärande men även använda 

mig av hans syn på kompetens då det är lärande i arbetslivet jag koncentrerar mitt arbete runt 

och fokus läggs lärandets innehåll för att se om CSR påverkar lärandet i stort. 

Den lärande organisationen växte fram  i Sverige under 1980-talet. Orsaken till dess 

framväxt var ökad konkurrens,  ökad internationalisering och teknisk utveckling som gjorde 

att ekonomier inte kändes vid nationsgränser och information spreds snabbare över världen. 

Detta ledde till att man plötsligt var mer beroende av omvärlden än tidigare 

(Granberg&Ohlsson, 2009). På grund av att organisationer i allt snabbare takt måste anpassa 

sig efter omvärlden krävdes en ny typ av organisation som kunde möta de nya behoven. 

Denna nya typ av organisation blev den lärande organisationen. I och med kraven om hög 

yttre effektivitet krävdes således även nya kunskaper hos medarbetarna och detta ledde i sin 

tur till att kompetens och kompetensutveckling blev viktigt för att kunna uppnå den lärande 

organisationen (Granberg&Ohlsson, 2009). Granberg och Ohlsson föreslår en definition av 

lärande organisation som lyder: ”den organisation som skapar goda förutsättningar för 

medarbetarnas lärande och som tar tillvara och nyttiggör detta i organisationen strävan att 

påverka och anpassa sig till omvärlden med syftet hög effektivitet.”(Granberg&Ohlsson, 

2009, s.51). I denna definition har Granberg och Ohlsson anslutit sig till ett systemteoretiskt 
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tänkande där individen, gruppen och organisationen utgör ett system som strävar efter att 

uppnå jämvikt till varandra. 

Lärande organisation används i detta arbete för att visa hur organisationer kan arbeta för att 

främja lärande i och med arbetet med CSR, det används som komplement till Ellströms teori 

som främst fokuserar på individiden inom organisationen. Lärande organisation lägger ofta 

fokus på framtidsorientering och utveckling men även ett effektivt arbete. Detta innebär, som 

tidigare nämnt, ett lärande och en utveckling av kompetens, kunskap och andra mänskliga 

resurser som främjar både individens och verksamhetens utveckling. Detta synsätt 

sammanfaller med Ellströms begrepp om reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande som 

presenteras i följande kapitel (Ellström, 2005). 

4.2 Ellström och lärande i arbetslivet 

I denna uppsats har jag valt att främst utgå ifrån Ellström och hans perspektiv på lärande i 

arbetslivet och begreppen reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande. Jag har valt att utgå 

från detta perspektiv då Ellström lägger fokus på hur arbete och  lärande kan ses som två 

sammanflätade processer som länkas samman av det mänskliga handlandet (Ellström, 1996) 

Perspektivet visar alltså hur olika aspekter inom det vardagliga arbetet kan bidra till eller vara 

hinder för lärandet på arbetsplatsen och detta är ett relevant perspektiv då jag vill se hur 

arbetet med CSR påverkar lärandet på arbetsplatsen. 

Den främsta orsaken till att organisationer själva uppmuntrar till lärande i arbetet är 

ekonomiska överväganden. Arbetslivet förändras med arbetsorganisationer förändring. Idag 

har verksamheter blivit allt mer komplexa, och detta ställer även nya krav på medarbetaren 

och dennes kompetens. På så sätt har betydelsen av lärande i det vardagliga arbetet blivit allt 

viktigare och ställer krav på de anställdas möjligheter att utveckla och upprätthålla sin 

kompetens i arbetslivet. Det ställer således även krav på arbetsmiljön samt att denna tillåter 

och stimulerar lärande. (Ellström, 1996) 

Ellström utgår ifrån gruppers och individers lärande inom ramen för en organiserad 

verksamhet där ett exempel på organiserad verksamhet kan vara arbetsplatsen. Detta sker för 

att lägga fokus på individen eller gruppen som lärande subjekt till skillnad från t.ex. lärande 

organisation eller organisatoriskt lärande då organisationen blir det lärande subjektet 

(Ellström, 2004). Vilket även kan medföra att det är lättare att se den organiserade 

verksamhetens påverkan på lärande. 



 

10 
 

För att snäva in denna begreppsram utgår Ellström även ifrån informellt lärande dvs lärande 

som sker i det närmaste automatiskt i och med våra handlingar och aktiviteter. Detta lärande 

behöver inte ske avsiktligt eller ens medvetet. Däremot styrs våra handlingar och vårt 

engagemang i olika aktiviteter av vår omgivning, där tidigare erfarenheter, traditioner och 

bakgrund spelar in (Ellström, 2004). Det är detta samspel mellan subjektet och omgivningen 

som Ellström lägger fokus på, men även hur subjektet kan påverka sin omgivning genom sina 

handlingar är en viktig aspekt i Ellströms perspektiv. Ellström beskriver detta som: ”Lärande 

ses således både som en central aspekt av subjektets samspel med sin omgivning (lärande som 

process) och som ett resultat av detta samspel (lärande som produkt)” (Ellström, 2004, s. 20) 

4.2.1 Reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande 

Ellström beskriver reproduktivt lärande, även kallat anpassningsinriktat lärande, som en syn 

på lärande där den som lär får kunskaper och löser problem utifrån en given uppgift eller 

situation, och detta utifrån givna kunskaper, metoder, begrepp och regler. Utvecklingsinriktat 

lärande i sin tur innebär ett lärande som är prövande och ifrågasättande, vilket innebär en 

förändring eller utveckling av givna föreställningar, verksamheter och kunskaper (Ellström, 

2004). Utgångpunkten för den distinktion som görs mellan dessa typer av lärande är 

förhållandet mellan den lärande individen och den kontext i vilket lärandet sker (Ellström, 

1992) 

Ellström framhäver att det är viktigt att tänka på att reproduktivt och utvecklingsinriktat 

lärande inte utesluter varandra utan är en distinktion mellan två samexisterande och 

kompletterande aspekter av lärande. De lärandevillkor som finns inom en specifikt situation 

avgör om något av typerna är mer dominant. Begreppen kan även ses som två extremer på ett 

kontinuum och kan på så sätt även rymma mellanliggande former av lärande som t.ex. 

produktivt lärande som ofta förknippas med Engeström (Ellström, 2004, 2005). Vidare ska 

inte något av begreppen uppfattas som mer positivt än det andra då båda begreppen rymmer 

såväl negativa som positiva innebörder av lärande. Reproduktivt lärande kan ses som positivt 

eftersom fokus läggs på att förstå och bemästra en ny situation men kan även ses som negativ 

då anpassning till en viss verklighet kan visa sig i form av passivisering och underordning. Å 

andra sidan kan utvecklingsinriktat lärande kan ses som negativt då det läggs ett starkt fokus 

på flexibilitet och förändring vilket kan leda till stress, osäkerhet och känslor av 

otillräcklighet. Medan det även kan innebära ett kritiskt ifrågasättande av etablerade tankesätt 

vilket ofta ses som positivt för verksamhetens utveckling. (Ellström, 2004, 2005) 
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Dessa två typer av lärande kommer senare i uppsatsen användas för undersöka vilken typ av 

reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande som oftast användas vid lärande inom CSR-

arbete. 

4.2.2 Lärandets villkor 

Utifrån forskning och andra teorier har Ellström även tagit fram ett antal faktorer som är 

betydelsefulla i förhållande till lärandet i en organisation då dessa kan begränsa eller 

möjliggöra lärandet. De faktorer som kommer att behandlas är: (a) arbetsuppgifternas  

lärandepotential; (b) autonomi kontra standardisering vad gäller arbetsuppgifter och 

arbetsprocesser; (c) anställdas delaktighet; (d) subjektiva och kulturella faktorer; (e) 

verksamhetens mål och inriktning; samt (f) förändringstryck och ledningsstöd. 

 

Arbetsuppgifternas lärandepotential 

Arbetsuppgiftens utformning har en central betydelse vad gäller att begränsa eller möjliggöra 

ett lärande i arbetet. För att arbetsuppgiften ska vara gynnsam för lärande finns tre kriterier: 

uppgiftens komplexitet, uppgiftens grad av handlingsfrihet samt vilka kompetenskrav 

uppgiften ställer. När det gäller uppgiftens grad av handlingsfrihet eller autonomi, tas objektiv 

och subjektiv autonomi upp. Objektiv autonomi gäller individens möjligheter att definiera 

uppgiften utifrån uppgiftens innebörd, vilka kriterier det finns för vad som utgör en väl utförd 

uppgift samt möjligheter och begränsningar. Subjektiv autonomi å sin sida innebär att 

individen eller gruppen har de subjektiva förutsättningar som krävs för att ta till vara den 

handlingsfrihet som arbetet ger. Med andra ord är det subjektets läranderesurser det rör sig 

om. Dessa kan vara individens kunskaper om och förståelse för uppgiften, förmåga att utföra 

uppgiften men även yrkesidentitet. 

Autonomi kontra standardisering vad gäller arbetsuppgifter och arbetsprocesser 

Ståndpunkterna angående autonomi kontra standardisering kan delas upp i två kategorier. En 

ståndpunkt är att standardisering hämmar ett utvecklingsinriktat lärande genom att minska 

handlingsfriheten och därmed variationen i utförandet av arbetet, men denna ståndpunkt anser 

även att en standardisering samtidigt kan främja ett lärande med fokus på att lära sig förstå 

och bemästra en viss uppgift. Den andra ståndpunkten argumenterar för att standardisering av 

vissa uppgifter kan omfördela energi och tid från enkla rutinartade uppgifter till att inriktas på 

mer kreativa uppgifter. Denna ståndpunkt argumenterar också för att formella standarder 

skapar ökad tydlighet och transparens i verksamheten för de anställda. Därigenom skapas 
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bättre förutsättningar för en helhetsförståelse av arbetsprocessen. Det ger även möjlighet till 

kritiskt ifrågasättande av vad som görs och varför, vilket främjar utvecklingsinriktat lärande. 

Anställdas delaktighet 

Delar av det vardagliga arbetet, så som problem och andra störningar, har visat sig vara 

möjliga källor till lärande. Dock förutsätter detta ett deltagande från medarbetarnas sida. Om 

medarbetare får medverka i hanteringen av problem och vara delaktiga i lösningen av det 

uppkomna problemet kan dessa vara en faktor till lärande på arbetsplatsen. 

Subjektiva och kulturella faktorer  

Subjektiva faktorer är främst individers inställning till och deras motivation för lärande. Detta 

har en stor betydelse för benägenheten att delta i olika lärandeaktiviteter på arbetsplatsen. 

Generellt har anställda med kort formell utbildning och arbetsuppgifter som inte ställer krav 

på yrkeskompetens en lägre motivation att delta i utbildningar som inte är direkt kopplade till 

vissa krav i arbetet. Dock räcker det inte med att ställa krav på individens kompetens för att 

öka motivationen till lärande hos individen. Vissa personer utnyttjar de möjligheter till 

lärande och utveckling som ges i arbetet medan andra inte har något intresse av att engagera 

sig. Individens syn på värdet av lärande och individuell utveckling är en faktor som kan 

förklara skillnaden. Individens syn kan relateras till social bakgrund, utbildningsnivå, tidigare 

erfarenheter av lärandesituationer samt arbetsförhållanden. 

Kulturella faktorer rör främst de olika kulturer som finns på en arbetsplats, t.ex. finns 

skillnader mellan arbetarkultur och tjänstemannakultur. Det kan även röra sig om att en 

verksamhetskultur har genusrelaterade föreställningar om maskulint och feminint som 

påverkar individens föreställning till olika arbetsuppgifter. Exempel på andra kulturella 

aspekter kan vara individuellt ansvarstagande i arbetet, meritering, vidareutbildning och 

normer som nedvärderar abstrakta arbetsuppgifter. 

Kulturer som främjar ett utvecklingsinriktat lärande på en arbetsplats kan vara ett klimat som 

uppmuntrar ifrågasättande av vad som sker i verksamheten och som ger utrymme för kritisk 

reflektion, en tolerans för olikheter i uppfattningar och en betoning av handling, initiativ och 

risktagande. 

Verksamhetens mål och inriktning 

Det finns olika synsätt på mål och deras betydelse för handling och lärande i organisationer. 

Oftast är ett grundantagande att klart formulerade  och tydliga mål utgör ett grundvillkor för 

individers och gruppers handlande, samtidigt har mindre specifika och oklara 
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målformuleringar setts som hinder för lärande. Dock så kan båda synsätten vara riktiga. Klara, 

tydliga mål för en verksamhet är viktiga för att främja människors motivation och  ger 

möjlighet till ett reproduktivt lärande. I motsats så kan oklarheter och målkonflikter utgöra 

grunden för och främja utvecklingsinriktat lärande. 

Förändringstryck och ledningsstöd 

För att främja utvecklingsinriktat lärande krävs ofta ett avbrott från de etablerade rutiner och 

vanemönster som finns på arbetsplatsen. Detta sker oftast då det ställs krav på förändring 

vanligtvis genom en helt ny problemsituation som bär likhet med en kris. Initieringen av 

sådana processer förutsätter inte sällan ett utifrån kommande förändringstryck, t.ex. snabb 

teknisk utveckling, ökade kvalitetskrav, förändrad konkurrenssituation och tydliga krav från 

antingen kunder, kollegor eller ledning. Det argumenteras dock att ett förändringstryck inte är 

tillräckligt för att bryta etablerade rutiner. Det krävs stöd och resurser för lärande för att skapa 

en trygghet som kan balansera upp den oro som uppstår vid förändring. Detta innebär att 

ledning har en viktig roll för att aktivt stödja och stimulera de anställda att engagera sig i 

lärandeaktiviteter.  

 

Kritik riktad mot Ellström och forskningsfältet pedagogik i arbetslivet är främst att arbetslivet 

inte är homogent och enhetligt utan snarare kan beskrivas som en heterogen mångfald. 

Arbetslivet och där med även de pedagogiska processerna ändras ständigt. Ändrar 

organisationsform, utveckling av en ny kultur inom företaget men även arbetsmarknaden med 

hög- och lågkonjuktur är faktorer som kan påverka och förändra. Det är alltså svårt att genom 

teori och analys dra slutsatser om de pedagogiska processer som finns inom en organisation, 

det är snarare ur empiri som slutsatser kan dras ( Nilsson, 2003). I och med att det sker 

forskning om utveckling av organisation och lärande i organisationer i förhållande till 

förändring har det även medfört en risk för litteratur som framstår mer av handbokskaraktär 

med andra ord har forskningen ett mer påtagligt normativt intryck (Granberg&Ohlsson, 2009) 

 

Ellströms kategorier för vad som förutsätter och hindrar lärande inom arbetslivet kommer 

även användas för att se om lärande inom CSR även det innehåller förutsättningar och hinder 

för lärande. Jag kommer längre fram att använda dessa kategorier som ett instrument för min 

analys. 
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5. Metod 

I detta avsnitt sker en genomgång av metod- och teorival som gjort för detta arbete. Vidare 

redovisas urval och vilket tillvägagångssätt som använts samt genomförande och 

databearbetning. Även etiska överväganden, validitet och reliabilitet kommer behandlas. 

5.1 Val av metod 

Som metod har jag valt att använda en kvalitativ forskningsintervju det vill säga en intervju 

som främst fokuserar på individen och dennes individuella åsikt. Denna typ av undersökning 

kan kallas för respondentundersökning då det är svarspersonerna själva och deras egna tankar 

som är studieobjekten (Esaiasson et al. ,  2007). Den kvalitativa forskningsintervjun har som 

ändamål att: ”få fram träffande och beskrivande information om hur andra människor 

upplever olika sidor av sin livssituation”(Dalen, 2007. S.9). Detta kan vara en fördel då det 

ger möjlighet att genom personens egna erfarenheter, tankar och känslor få fram djupare 

kunskap om valt ämne. Genom dessa intervjuer kan sedan forskaren finna mönster, och dessa 

mönster kan till exempel förklara varför olika respondenter svarar på olika sätt. På detta sätt 

kan forskaren kartlägga människors uppfattningar på ett visst område och därigenom utveckla 

ett begrepp eller definiera kategorier. Denna typ av intervju används oftast då en forskare vill 

gå på djupet och försöka förstå människors tänkande när det gäller något relativt komplicerat 

som forskaren bedömer inte kan besvaras genom en mer ytlig frågeundersökning såsom en 

enkätundersökning där svarspersonen endast får ett fast antal svarsalternativ att välja mellan 

(Esaiasson et al., 2007).  

Utifrån min frågeställning ansåg jag att kvalitativ forskningsintervju skulle vara den mest 

lämpliga metoden då CSR är ett brett och ibland oklart begrepp. Olika personer lägger olika 

värderingar vid/på ämnet och olika organisationer implementerar det på olika sätt. Intervjuer 

ger mig alltså friheten att ha ett interaktivt samtal mellan mig själv och intervjupersonen, där 

jag har möjlighet att ställa följdfrågor och få intervjupersonen att utveckla sitt svar genom mer 

ingående frågor. I och med att jag är intresserad av mina intervjupersoners åsikt om lärande 

inom CSR-arbete så lämpar sig denna metod bättre än om de fått besvara frågorna på annat 

sätt. Då hade risken kunnat vara stor att viktig information hade fallit bort.  

En mer omfattande undersökning skulle medföra ett större underlag. Andra metod er som 

skull lämpa sig vid denna typ av undersökning skulle kunna vara fallstudie eller en 

etnografisk metod, dock innehåller även dessa metoder intervjuer och som tidigare nämnt är 

det främst personers åsikter som jag söker i denna uppsats arbete. 
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5.2 Val av teori 

I fråga om teori har jag utgått ifrån lärande organisation då denna teori lägger fokus på att 

organisationer måste lära och utvecklas för att hinna med samhällets krav. På grund av detta 

är även kompetens och kompetensutveckling inom organisationen en viktig del av den lärande 

organisationen. När det kommer till Corporate Social Responsibility kan man se detta som ett 

svar på samhällets nya krav på att företag och organisationer måste ta sitt ansvar. I och med 

detta följer även ett behov av kompetens om hållbarhetsfrågor, d.v.s. ekonomiska, sociala och 

miljömässiga. 

Jag har vidare använt mig av lärande i arbetslivet som en teori då jag även ville lägga fokus 

på vad personerna som arbetar med CSR och hållbarhetsfrågor lär sig i arbetet. Om lärande 

organisation lägger fokus på hur organisationer kan lära sig, så lägger lärande i arbetslivet 

fokus på vad som krävs av organisationer för att skapa en lärande miljö för individen. Med 

andra ord är den mer individbaserad. 

5.3 Urval 

I urvalet av organisationer jag har vänt mig till ingår främst stora organisationer som uttalat 

arbetar med CSR. Detta var ett kriterie som var nödvändigt för min uppsats. Organisationerna 

har jag främst hittat via deras hemsidor där information om CSR-arbete framgått. Jag 

kontaktade både företag inom privat och offentlig sektor då jag ville undersöka om det fanns 

någon skillnad mellan dessa sektorer dock har organisationerna främst tillhört privat sektor då 

offentlig sektor till större grad har avböjt från att delta i undersökningen. 

För att göra mitt urval av intervjupersoner har jag utgått från liknande kriterier som för 

organisationerna. De intervjupersoner jag sökt ska arbeta med frågor inom CSR, dvs antingen 

med ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande eller socialt ansvarstagande. 

Mitt urval har även varit ett bekvämlighetsurval (Esaiasson et al., 2007) på så sätt att jag 

utgått från de intervjupersoner som frivilligt ställt upp på intervju inom den tidsram jag har 

haft att hålla mig till samt att de befunnit sig geografiskt tillgängliga.  

5.4 Tillvägagångssätt 

Inför studien började jag med att sätta mig in i litteraturen kring ämnena arbetsplatslärande 

och CSR men även litteratur som berörde de möjliga metoder jag kunde använda mig av för 

utförandet av min studie. Dessa hjälpte mig begränsa mitt problem.  
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Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer då jag ville att informanterna skulle 

tala mer fritt om sina erfarenheter och denna typ av intervju gav mig även möjligheten att 

ställa följdfrågor (Dalen, 2007). I intervjuguiden jag utgick jag sedan från mitt syfte och mina 

frågeställningar och grupperade frågorna i olika teman som skulle har relevans för studien. 

Jag gjorde intervjuguiden utifrån områdesprincipen, med andra ord började jag med neutrala, 

enklare frågor som uppvärmning innan jag gick in på mer avancerade och känsligare frågor. 

Jag fokuserade på att ställa frågor som inbjöd informanten till att berätta fritt så att mitt 

material kunde bli så fylligt som möjligt (Dalen, 2007). För att testa min intervjuguide gjorde 

jag en provintervju, dels för att se om frågorna var tydliga och inte ledande dels för att testa 

den utrustning jag skulle använda för att spela in intervjuerna. Efter utförd provintervju var 

jag tvungen att omformulera  vissa frågor för att göra de klarare. 

Utifrån den lästa litteraturen om CSR och en del efterforskningar på nätet valde jag att 

koncentrera mig på större organisationer som med större trolighet arbetade aktivt med CSR. 

Detta gjorde att jag främst använde mig av organisationers hemsidor för att ta reda på om de 

arbetade med CSR. Inför genomförandet av intervjuerna kontaktade jag lämpliga 

organisationer som uppfyllde mina förut bestämda kriterier. Detta gjordes via mejl till berörda 

personer alternativt till informationsenheter som sedan kunde hänvisa mig rätt. 

Förfrågningarna skickades i två omgångar då få svarade vid det första omgången eller inte 

kunde medverka. Sammanlagt skickades 22 intervjuförfrågningar ut varav 4 svarade att de 

tyvärr inte kunde medverka på grund av tidsbrist. 11 svarade överhuvudtaget inte på 

förfrågningarna. Två svarade på förfrågningen men inget möte blev av dessa inte hade tid för 

intervju förrän efter deadline för uppsatsen. Med andra ord vad det fem organisationer som 

var villiga att medverka i min undersökning. 

5.5 Genomförande och databearbetning 

Genomförandet av intervjuerna skedde främst vid ett möte på respektive arbetsplats med 

undantag från en intervju som genomfördes via telefon på grund av tidsbrist från 

intervjupersonens sida. På grund av detta blev intervjun även något kortare än resterande 

intervjuer. Intervjuerna ägde rum under en period av tre veckor då vissa intervjupersoner var 

tvungna att skjuta upp intervjutillfällena. Intervjuerna fungerade utifrån det planerade 

upplägget i intervjuguiden som följdes under samtliga intervjuer. Intervjuerna tog mellan 21 

och 38 minuter vardera och den tidigare beräknade tiden för en intervju var 30 minuter. 

Fyra av intervjuerna spelades in via en Iphone medan telefonintervjun spelades in med hjälp 

av en dator och telefonens högtalarfunktion. Intervjuerna transkriberades sedan så snart som 
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möjligt efter den utförda intervjun för att intervjun fortfarande skulle vara relativ färskt i 

minnet. Transkriberingarna utfördes av mig personligen för att inte bryta kravet om 

konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2011) men även för att ge mig själv som forskare en större 

möjlighet att bekanta mig med materialet (Dalen, 2007). För att få mer struktur och för att 

underlätta den senare analysen togs vissa talspråkliga fenomen så som hummanden och andra 

ljud bort. Det gjorde det sedan lättare att få en översiktlig bild av intervjuerna när jag läste 

igenom dem vid senare tillfälle. I övrigt transkriberade jag intervjuerna så ordagrant som 

möjligt och försökt vara så konsekvent som möjligt i genomförandet för att stärka 

reliabiliteten.  

När alla utskrifter var klara kodades materialet för att sedan struktureras upp i olika teman 

(Hjerm&Lindgren, 2010). Kodningen utgick från min intervjuguide och intervjufrågorna. 

Efter att kodningen utförts sorterades de efter vissa teman. Dessa teman utgick dels från vad 

jag ansåg hörde ihop, dels utifrån uppsatsens syfte och dels utifrån Ellströms förutsättningar 

och hinder för lärande. De olika teman återfinns i resultat och analys. 

5.6 Etiska överväganden 

Då en första kontakt etablerats skickades ett e-mail med ett informationsdokument till 

samtliga informanter,  detta för att upplysa om de forskningsetiska principer som uppsatsen 

rättar sig efter (Vetenskapsrådet, 2011). Det bifogade dokumentet började med en 

presentation av mig som forskare, därefter följde syftet med uppsats och målet med den klara 

uppsatsen dvs. en kandidatexamen i pedagogik. Intervjupersonen informerades om varför hen 

blivit kontaktad för denna undersökning och att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas 

när helst intervjupersonen önskar. Detta skedde för att följa Vetenskapsrådets krav på 

information: ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte.” (Vetenskapsrådet, 2011, s.7) 

I och med att intervjupersonerna mottog informationsdokumentet kunde de själva ta ställning 

till om de ville medverka eller ej i enlighet med samtyckeskravet, vilket innebär att ”deltagare 

i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” (Vetenskapsrådet 2011, s. 

9).  

Vidare följde information om att undersökningen skulle vara konfidentiell och varken 

personuppgifter eller organisationsnamn skulle vara känt av någon annan än mig själv som 

forskare. I den här studien har jag främst varit tvungen att ta hänsyn till att mina 

intervjupersoner har tillhört en begränsad grupp som arbetar inom ett specifikt område och 
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alltså har jag varit extra noggrann vid avkodningen av mitt material för att kunna hålla det 

krav på konfidentialitet som utlovats. Jag har medvetet valt att inte ange kön eller namn på 

intervjupersonerna och vad gäller organisationerna har även dessa avkodats noggrant 

tillsammans med övrig information som skulle kunna göra att någon  annan än jag själv skulle 

kunna identifiera organisationerna. 

Innan varje intervju skulle börja informerades intervjupersonerna ännu en gång om sina 

rättigheter för att inget missförstånd skulle uppstå och för att inget krav skulle brytas. 

5.7 Validitet och reliabilitet 

5.7.1 Förförståelse, validitet och generaliserbarhet 

En viktig aspekt för en undersöknings validitet, dvs. att forskaren mäter det som forskaren 

avser mäta (Esaiasson, et. al. 2007) är forskarens egen roll detta innefattar även den 

förförståelse som forskaren kan ha om problemet innan undersökningens början. På grund av 

detta borde forskaren explicit klargöra sin anknytning till fenomenet som studeras (Dalen, 

2007). För att stärka validiteten följer därför en kort förklaring av min förförståelse av 

problemfenomenet. 

Denna uppsats har utförts på grund av mitt eget intresse för hållbar utveckling och även 

lärande. Min tidigare kunskap om CSR var inte speciellt stor vid uppsatsens början och min 

förförståelse av begreppet har förmodligen därför inte påverkat uppsatsen avsevärt. Min 

kunskap om lärande var desto större då detta är ett examensarbete i pedagogik. Min 

förförståelse har påverkat undersökningen genom att det avgjort val av perspektiv och 

teoretiska utgångspunkter.  

För att minska forskarrollens inflytande över intervjusituationen har jag varit noggrann med 

att försöka ge samma intryck på samtliga intervjupersoner. Jag bar t.ex. liknande kläder, bad 

om ett glas vatten vid varje intervju, jag gav även mina intervjufrågor på ett utskrivet papper 

till intervjupersonerna, med undantag för den telefonintervju som utfördes där ett e-mail med 

intervjufrågorna skickades till intervjupersonen. Utförandet för varje intervju skedde med 

andra ord utifrån ett visst mönster för att försöka skapa intersubjektivitet, för att i sin tur 

stärka validiteten (Dalen, 2007).  

Urvalet som jag gjort har en nära anknytning till vad jag vill undersöka då urvalet har skett 

utifrån de kriterier som jag tidigare nämnt. I och med att mitt urval är så pass litet som fem 

intervjupersoner är det svårt att generalisera till en stor population. Bland dessa personer som 
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alla har en betydande roll inom sina respektive organisationer så är uppfattningarna om CSR 

och lärande snarlika. Om man däremot ser till lärande i arbetslivet i allmänhet är möjligheten 

till generalisering större. 

Intervju som metod har i detta fall valts då ändamålet med uppsatsen är att undersöka hur 

intervjupersonerna uppfattar lärande inom CSR-arbete. Det är alltså deras syn på lärande och 

CSR  samt deras åsikter som varit fokus i intervjuerna. Dessa intervjuer har sedan 

transkriberats och gett fyra till sex sidor datamaterial. Jag har medvetet försökt ställa breda 

och öppna frågor för att få ett så fylligt material som möjligt. Det utfördes även en 

pilotintervju för att testa om intervjuguiden och minska systematiska fel (Dalen, 2007). Vid 

detta tillfälle testades även den teknik som användes vid intervjutillfällena. 

5.7.2 Reliabilitet 

Med hög reliabilitet menas en avsaknad av slumpmässiga och systematiska fel (Esaiasson, et. 

at. 2007) det kan även förklaras som att en undersökning har hög reliabilitet ifall två exakt 

likadana undersökningar visar samma resultat oavsett vem som genomför undersökningen 

(Hjerm&Lindgren, 2010). I kvalitativ forskning är det svårt att åstadkomma hög reliabilitet då 

metoderna som används inte kan standardiseras i lika hög grad som kvantitativa metoder 

(Dalen, 2007). I detta fall använder jag mig av intervjuer för att undersöka personers 

upplevelser av och åsikter om ett visst problem vilket medför svårigheter att standardisera då 

det är individuella personers upplevelser som undersökts. För att öka reliabiliteten utförde jag, 

som nämnts tidigare, en pilotstudie. Samtliga intervjuer följde även den intervjuguide jag tog 

fram och testade. Jag har även försökt vara så konsekvent som möjligt i mina transkriberingar 

och i och med att jag arbetat själv med denna uppsats stärks reliabiliteten då flera perspektiv 

kan ge olika tolkningar av materialet (Dalen, 2007) 

  



 

20 
 

6. Resultat 

I detta kapitel kommer jag först presentera de organisationer som varit delaktiga och 

intervjupersonerna som intervjuats. Sedan följer en redogörelse för min empiri utifrån de 

tematiseringar som jag kommit fram till vid min databearbetning. 

6.1 Presentation av organisationer och respondenter  

För att hålla respondenternas konfidentialitet har jag medvetet valt att inte använda deras 

namn samt inte ange kön. Istället har jag valt att använda ”hen” och har även kodat 

intervjupersonerna med P1, P2, P3, P4 och P5. Dessa kodnamn används för att de har en viss 

igenkänningsfaktor från svenska radiokanaler, vilket kan göra det lättare för läsaren att 

komma ihåg och hålla isär intervjupersonerna.  

P1 arbetar inom ett företag som inom sin bransch är ett av de största i Sverige. Organisationen 

har ingen direkt handlingsplan för CSR utan arbetar kontinuerligt utifrån visionen att 

möjliggöra för människor, företag och samhällen att växa. P1 har jobbat inom sin organisation 

i sexton år och de senaste två åren har personen arbetat med CSR. Personen har tidigare 

kommit i kontakt med hållbarhetsfrågor under de nio år personen arbetade som kontorschef i 

företaget. Dock var arbetet med CSR inte lika omfattande som det är i nuvarande positionen. I 

grunden har P1 en civilekonom examen.  

P2 arbetar inom en statlig myndighet och arbetet med CSR är till viss del på uppdrag av 

regeringen. Organisationen arbetar således utifrån regeringsmålen för hållbarhet som ska vara 

uppfyllda 2020. Organisationen håller på att utarbeta mer specifika mål intern för att t.ex. 

minska pappersförbrukningen. P2 har en licentiatexamen i medicinsk vetenskap och har 

jobbat sex år inom sin organisation. Hen har tidigare arbetat med hållbarhetsfrågor inom 

statlig verksamhet under en tioårsperiod. 

P3 arbetar inom ett av de största företagen inom sin bransch. Organisationen arbetar med CSR 

utifrån delmål som sätts på årsbasis men har även en mer långsiktig målvision som de arbetar 

mot. P3 började arbeta inom organisationen för femton år sedan och arbetar sedan sex år 

tillbaka med CSR frågor. Hen har en civilingenjörsexamen. 

P4 arbetar inom ett medelstort bolag. Organisationen har inga uttalade specifika mål vad 

gäller CSR utan syftet med CSR-arbetet är att skapa trygghet. Arbetet med CSR läggs upp i 

affärsplaner som görs på årsbasis. P4 har även hen arbetat med hållbarhetsfrågor i ca sex år 

och har arbetat inom organisationen i tolv år. 
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P5 arbetar för ett större kunskapsföretag som även har kontor internationellt. Organisationen 

arbetar med flera olika delmål för att minska sitt fotavtryck i samhället, ett av dess fotavtryck 

är t.ex. koldioxidfotavtrycket. Organisationen arbetar utifrån internationella riktlinjer med en 

så kallad corporate citizenship hänvisning, vilket är riktlinjer för hur företag arbetar mot att 

vara goda medborgare i det område de verkar. P5 har precis börjat jobba med 

hållbarhetsfrågor men har jobbat inom organisationen de senaste sex åren. Hen har en dubbel 

filosofie kandidat examen i journalistik och internationella relationer. 

Gemensamt för alla intervjupersoner är att de agerar på ledningsnivå däremot har ingen 

yrkestiteln CSR-chef utan titlarna varierar från person till person, närmast kommer titeln 

hållbarhetschef som i princip kan användas synonymt. Dock arbetar samtliga med CSR och 

har ansvaret för bitar av eller allt arbete med CSR inom respektive organisation. 

6.2 Syn på den egna rollen inom CSR-arbete  

Generellt verkar intervjupersonerna anse att deras roll inom organisationen är att påverka, 

inspirera, stötta och skapa kommunikation runt CSR. I och med att organisationer arbetar med 

CSR på olika sätt varierar sig dock synen på den egna rollen bland intervjupersonerna: ”Så 

min roll är ju att påverka, att hjälpa dem att driva de här frågorna, vara en idéspruta, vara en 

bank av vad som gjorts tidigare och vad som har varit lyckade aktiviteter på andra kontor som 

dem skulle kunna göra på sitt sätt.” säger P1 under intervjun. Vissa av intervjupersonerna har 

varit med och utvecklat delar av det CSR-arbete som finns inom organisationen. T.ex. på detta 

är P4 som i sin intervju berättar:  

”jag har VDs starka stöd, att få utveckla och bygga upp den här verksamheten, jag fick ett 

uppdrag att ta hem synergierna av vad vi gör på marknaden för 6 år sen och fick ganska stor 

frihet att bygga upp det här efter eget huvud och det innebär ju också att jag har varit ute och 

skaffat mig ett otroligt kontaktnät för att lära och lyssna in; vart ska vi lägga våra resurser? så 

att de gör optimal nytta?” 

Några av intervjupersonerna arbetar mer med strategiska hållbarhetsfrågor inom 

organisationen medan andra arbetar mer med kommunikation men även samordna vilket P5 

tar upp i sin intervju: ”jag står för att samordna och försöka synkronisera de olika projekten 

och arbeten som pågår inom organisationen, så dels nu så projektleder jag 

hållbarhetsredovisning och den är ju viktig verktyg för att kunna tydliggöra och skapa 

kommunikation runt det vi gör /…/”. Att kommunicera och samordna är en återkommande 

aspekt av arbetet med CSR genom samtliga intervjuer. 
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6.3 Upplevelser av lärande på arbetsplatsen 

De flesta intervjupersonerna är överens om att det finns goda möjligheter till lärande på sina 

respektive arbetsplatser. Flera av organisationerna har formella utbildningar, så som en 

introduktionskurs, men jobbar även med vidareutbildning av personalen vid senare skeden 

under anställningen. Det är främst det formella lärandet som intervjupersonerna tar upp, P5 

uppger till exempel att hens organisation: ”satsar mycket på det formaliserade lärande, vi har 

jättemycket kurser, utbildningstimmar för våra medarbetare”. Detta främst på grund av att 

företaget är ett kunskapsföretag som är beroende av medarbetarnas kompetens. P4 framhäver 

att det är viktigt att hålla sig uppdaterad ”det är liksom ingen statisk värld utan man måste 

hela tiden vidareutbilda sig både vad gäller produktkunskap och kompetens vad gäller service 

och försäljning”.  Dock säger flera av intervjupersonerna att lärande också, till viss del, sker 

på eget initiativ och att det är på eget ansvar att vilja vidareutbilda sig. P1 framställer 

situationen på ett klart och tydligt sätt: 

”Det är ingen som kommer stå och knacka dig på axeln och säga: du, jag tycker att du ska gå 

den här utbildningen, vore inte den här bra, jag har tagit fram den här utbildningen för dig, så 

är det inte – utan du måste ju vilja själv och då handlar det själv om att ta fram en utbildning 

eller någon område som man känner är viktigt för min utveckling på den här arbetsplatsen 

och då är det ingen som säger nej till det.” 

Samma sak verkar gälla intervjupersonernas eget lärande på arbetsplatsen. Vikten av 

omvärldsbevakning och det egna initiativet tas fram och ställs i fokus. Enligt P2 handlar det 

om ”att man uppdaterar sig [om] vad [som] händer och sker både i Sverige och internationellt 

inom området.” Alla tar upp möten med andra personer, både inom och utanför 

organisationerna, som en del av deras möjlighet till lärande. P3 tar upp att en del av 

omvärldsbevakningen även innebär ett ”utbyte av andras specialist kunskap utanför 

organisationen” vilket är viktigt för den specialistroll P3 har inom sin organisation.  

Vid frågan om det finns utrymme att lära av varandra på arbetsplatsen går meningarna något 

isär. Samtliga är positiva till lärande av varandra men ett par av intervjupersonerna ser det inte 

som en självklar möjlighet. P2 säger i sin intervju att: ”Det är en stor utmaning att få själva 

arbetet och de målen man har sagt, att jobba med de är en sak men just det här allmänna 

lärandet av varandra det måste man nästan organisera för att det ska hända.”. P2 anser att det 

är en stor utmaning att skapa tid och utrymme att lära av varandra. Till skillnad från P2 

förespråkar P1 att det är nödvändigt att lära av varandra inom hens organisation: ”På det här 

kontoret så skulle inte vi kunna fungera […] vi ska ju hjälpa kontoren uppfylla sina mål, och 
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det kan inte vi göra om det är vattentäta skott mellan våra yrkesroller utan det måste vi göra 

ofta tillsammans.”. Enligt P1 handlar det om att ha en dialog om hur man kan hjälpas åt att 

lösa problemet. Även P3 är positiv till att lära av sina kollegor, i motsats till tidigare uttalande 

om att omvärldsbevakning och ett utbyte av specialist kunskap säger P3 att lära av varandra 

inom organisationen även det är bra: ”Här får jag lära mig hur det går till i praktiken så att 

säga.”. P3 anser även att inom organisationen finns det tillfälle för situerat lärande. 

6.4 Upplevelser av CSR och lärande 

Alla intervjupersoner verkar eniga om att kommunikation är en viktig del av arbetet med CSR 

och en förutsättning för att både själva lära samt lära andra om hållbarhetsfrågor och CSR. I 

flera organisationer är intervjupersonerna själva en del av att förmedla kunskapen om CSR 

internt, dels genom introduktionsinformation och dels har flera av organisationerna 

internsidor med information om det CSR-arbete som pågår samt möjliga policys och mål. P4 

förklarar att ” vi kämpar på olika håll med att få fler delaktiga och engagerade och lägger 

även  information på vårt intranät när vi gör saker för att förklara”. P4 framhäver vikten av att 

tala för medarbetarna vad som görs och varför det görs. P2 är inne på ett liknande spår ”de 

personer som jobbar med hållbarhetsfrågor utbildar sig naturligtvis mycket mer och gör det 

både i form av kurser och utbildning men framförallt i kontakt med andra som jobbar med 

samma frågor och sen så är det deras roll, på något sätt, att också lära organisationen så.”. Fler 

uttrycker det som att de med mest kunskap om CSR-frågor även har ett ansvar att sprida det 

inom organisationen. 

Flera av intervjupersonerna tar upp engagemang som en viktig del av lärande inom CSR-

frågor. P1 tar upp att samhällsfrågorna inom organisationen utgår mycket från att kollegor lär 

sig genom att göra och sedan tipsar om olika aktiviteter för övriga arbetskompisar senare. Om 

dessa aktiviteter vart positiva sprids intresset till övriga medarbetare. Att synliggöra och 

kommunicera det CSR-arbete som görs, tar P4 upp som en del av att skapa ett engagemang 

hos alla medarbetare, försöka inspirera och entusiasmera kollegorna ”att lyfta fram aktiviteter 

och kommunicera i olika kanaler kan man väl säga. och få fler också att ju mer man lär sig om 

ju mer hoppas man ju och tror att de ska bli engagerade.”. P5  och P2 tar upp att i och med att 

det finns ett engagemang för dessa frågor i samhället i stort så kan detta vara en bidragande 

faktor till att det skapas ett intresse att lära sig mer, men att det är en process som kan ta tid: 
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”Ibland kan det också vara en sak att höra om det, ta till sig, göra förändringar, jag menar att 

gå ifrån att äta mindre kött för att det har så stor klimat påverkan till att inkludera det i sitt 

jobb där man är van att tänka mest på hälsan, och det är en process och det är en resa som 

krävs, mycket tålamod och även av våra medarbetare som jobbar med de här frågorna.” 

Vid möjliga hinder är det tre aspekter som är mest framträdande hos intervjupersonerna. Dels 

är det tid, eller snarare avsaknaden av tid för CSR som ses som ett hinder för lärande. Som P4 

uttrycker det: ”/…/ det är ett långsiktigt arbete och det är inte några quick-wins.” En 

anledning till att det läggs mindre tid på CSR-arbetet är, enligt P1, att det kan vara svårt att se 

ett samband mellan vardagliga arbetsuppgifter och de mer komplexa frågor som CSR innebär. 

Samma sak säger P2 i intervjun:  

”/…/ man har svårt att se kopplingen mellan det man jobbar med, man tycker att det tar för 

mycket tid från ens eget arbete, man har lättare att se till sin egen fråga och sina smalare 

sådär; det här jobbar jag med, det här är min sak istället för att titta på ja men hur påverkar 

det i stort”. 

Flera av intervjupersonerna tar upp att kopplingen mellan de vardagliga arbetsuppgifterna och 

arbetet med CSR kan vara svår att se och att det är en av deras stora utmaningar att få 

medarbetarna att se sambandet. 

Ett annat hinder för lärande är kommunikationen inom organisationen. Större delen av 

intervjupersonerna tar upp vikten av att tala om varför organisationen arbetar med CSR och 

att det är först när detta har klargjorts som ett intresse för CSR-frågor kan skapas. P1 uttrycker 

dom som att ”/…/ en del är inte övertygade eller tycker att det här tar tid från deras vardag när 

de faktiskt ska göra affärer men där tror jag det är väldigt viktigt att kontorschefen går före 

och säger; eller snarare och legitimerar det arbetet, CSR-arbetet, på kontoret”. Även andra 

intervjupersoner har nämnt att ledningens stöd behövs för att ge tyngd åt arbete med CSR 

men även som goda exempel. 

En tredje aspekt som tas upp är den återkommande frågan om engagemang. Det ska vara 

något som även är viktigt för medarbetarna inom organisationen. P1 förklarar på följande sätt:  

”Så det handlar ju också om att man får någon sorts stolthet och då handlar det mer om att 

vilja tror jag mer än om ett lärande. Utan man gör det med hjärtat. En del gör det nog säkert 

därför att det står i deras utvecklingsplan men jag tror att fler och fler känner att det här 

engagerar.”.   
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Engagemang är även den faktor som större delen av intervjupersonerna angett som den 

viktigaste aspekten för lärande om CSR. Övriga faktorer som tas upp är att tala om varför det 

är viktigt och att vara och visa på goda exempel. Alla dessa faktorer tas dock upp i en strävan 

att inspirera, entusiasmera och skapa engagemang bland medarbetarna. 
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7. Resultatanalys  

I detta kapitel kommer jag att analysera resultatet utifrån mina teoretiska utgångspunkter. 

Till hjälp kommer jag att använda mig av de sex aspekter som Ellström anser är villkor för 

förutsättningar och hinder vid lärande i arbetslivet. 

Arbetsuppgiftens lärandepotential och autonomi kontra standardisering 

Arbetsuppgifternas lärandepotential beskrivs av Ellström som beroende av tre kriterier: 

uppgiftens komplexitet, uppgiftens grad av autonomi eller handlingsfrihet samt vilka 

kompetenskrav som uppgiften ställer (Ellström, 2004) I och med att CSR är ett så brett och 

ofta oklart begrepp som används på olika sätt inom olika organisationer (Berglund et al, 2012) 

så innebär detta även att arbetsuppgifterna kopplade till CSR blir komplexa. CSRs roll inom 

en organisation verkar inte helt klar ännu då flera av intervjupersonerna ofta har andra 

funktioner utöver arbetet med CSR. Vi kan även märka av att intervjupersonernas strävar efter 

att legitimera arbetsuppgifterna, genom att t.ex. lägga in vissa mål i medarbetarnas 

utvecklingsplaner. Detta visar även på ett försök till standardisering av CSR-arbetet. Bland de 

personer som jag har intervjuat framstår arbetsuppgifterna för CSR ha en stor lärandepotential 

då de har stort handlingsutrymme, kan vara komplexa och även ställer krav på kompetens 

vilket går i enlighet med vad Ellström (1996,2004) beskriver. 

Ellström tar upp standardisering kontra autonomi för arbetsuppgifter eller arbetsprocesser som 

ett villkor för lärande (Ellström, 2004). Utifrån intervjuerna har jag uppfattat att en viss 

standardisering görs, men dessa rör främst informationen om hur organisationerna arbetar 

med CSR och inte arbetsuppgifterna i sig. Intervjupersonerna, som alla arbetar mer 

koncentrerat med CSR verkar uppleva större handlingsfrihet i sina arbetsuppgifter. Detta kan 

bero på, som tidigare nämnt, att den komplexitet som finns inom området CSR kräver större 

flexibilitet.  

Flera av intervjupersonerna har uppgett att deras roll är att vara idésprutor och samordnare av 

aktiviteter. Dessa arbetsuppgifter framstår att ha stor handlingsfrihet. Många arbetar också 

med kommunikation i sitt arbete, antingen i samband med CSR-frågor men flera har även en 

övergripande kommunikativ roll inom organisationerna. Även dessa arbetsuppgifter kan ses 

ha större handlingsfrihet då kommunikation inte kan standardiseras på samma sätt som 

enklare uppgifter eftersom kommunikation är beroende av flera personers engagemang. Några 

av intervjupersonerna tar upp omvärldsbevakning som en del av sina arbetsuppgifter och 

inom denna omvärldsbevakning faller även möten med andra som arbetar med CSR. Detta 
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kan ses som att det finns  större handlingsfrihet bland arbetsuppgifterna  då intervjupersonerna 

i viss mån själva kan bestämma över sitt deltagande i möten. 

Även om intervjupersonerna upplever en större grad av autonomi i sina arbetsuppgifter så 

innebär inte detta att andra inom organisationen upplever det samma. De organisationer jag 

har vänt mig till är stora och rymmer många olika arbetsuppgifter. Det är svårt att säga om 

arbetet på lägre nivåer inom organisationen har mer standardiserade arbetsuppgifter även 

gällande arbetet med CSR. Det är möjligt att åtgärder har gjorts så att medarbetare inte direkt 

tänker på att de är kopplade till CSR,  t.ex. vilket papper som används vid utskrifter och 

kopiering. 

Anställdas delaktighet 

Ellström (2004) tar även upp vikten av anställdas delaktighet när problem eller störningar 

uppstår i det dagliga arbetet. Samtliga intervjupersoner tar också upp att deras organisationer 

uppmuntrar sina medarbetare till vidareutbildning. I och med att jag inte intervjuat några 

andra medarbetare inom organisationerna är det svårt att säga om alla medarbetare upplever 

det på samma sätt. Dock verkar olika organisationer uppmuntra olika mycket inför 

delaktigheten vid uppkomna problem. P1 talar om hur alla på kontoret måste samarbeta för att 

nå vissa mål. Detta talar för ett aktivt deltagande från medarbetarna vilket kan ses som en 

uppmuntran till lärande. Det visar även på ett steg på vägen mot att bli en lärande organisation 

då organisationen ser till att ta tillvara på den kompetens som kan skapas vid sådana 

situationer (Granberg&Ohlsson, 2009) Andra organisationer däremot, baserat på intervjuerna, 

koncentrerar sig främst på att sprida informationen men involverar inte på samma sätt sina 

medarbetare att vara med och lösa problem. Detta kan även det bero på organisationernas 

storlekar. 

Subjektiva och kulturella faktorer 

Subjektiva och kulturella faktorer är faktorer som Ellström (2004) tar upp för att skilja mellan 

individens inställning och motivation till lärande och arbetsplatsens kultur dvs. huruvida 

arbetsplatsen har en kultur som uppmuntrar lärande eller ej (Ellström, 2004). Bland 

intervjupersonerna ser vi en trend att de tillhör den kategori som Ellström anger har en positiv 

inställning till lärande. De är t.ex. samtliga högutbildade då de alla har minst en 

högskoleexamen. Så de subjektiva faktorer som finns hos intervjupersonerna är fördelaktiga 

ur lärandesynpunkt då det verkar finnas motivation till att lära. Utifrån intervjuerna är det 
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även de subjektiva faktorerna som intervjupersonerna arbetar mest med gällande CSR-frågor. 

Att engagera sina medarbetare och motivera dessa att ägna tid åt arbetet med CSR upptar en 

stor del av deras arbete.  

De kulturella faktorerna är svårare att uttala sig om. Generellt sett kan organisationerna sägas 

ha en tjänstemannakultur. Detta är dock diskutabelt på grund av storleken på en del av 

organisationerna. Ingen av organisationerna kan heller tydligt ses som att de tillhör en uttalat 

manlig eller kvinnlig bransch. Dock finns det tendenser till att uppmuntra till lärande bland 

dessa organisationer. Introduktionsutbildning är ett exempel på detta. Under intervjuerna kom 

det även fram att flera organisationer lägger vikt vid individuellt ansvarstagande vad gäller 

vidareutbildning vilket ger en möjlighet för dem som har positiva subjektiva faktorer och vill 

lära mer medan det inte nödvändigtvis gynnar organisationen då alla medarbetare inte har 

samma motivation till lärande. 

Verksamhetens mål  

Ellström (2004) tar upp vikten av verksamhetens mål och att klart formulerade och tydliga 

mål utgör ett grundvillkor för individers och gruppers lärande medan oklara mål kan vara ett 

hinder. Samtidigt kan dock mindre specifika mål ger utrymme för större handlingsfrihet. Vad 

gäller verksamheternas mål framstår det som att organisationerna, till största del, på årsbasis 

tar fram affärsplaner som inkluderar även arbetet med CSR. Detta talar för klara, tydliga mål 

att arbeta mot men att inte ha separata mål med CSR kan i sig medföra en otydlighet och 

osäkerhet vid arbetet med dessa frågor. Målen med CSR blir på detta sätt inte lika 

synliggjorda. Vi har även en organisation som utgår från regeringens mål som statlig 

verksamhet. Regeringens mål måste ses som tydliga och de rör särskilt CSR och är inte 

inbakade i andra handlingsplaner. Dock är det fortfarande ett villkor att informationen om 

CSR och dess mål når alla grenar av organisationen. 

Förändringstryck och ledningsstöd 

Ellström tar även upp förändringstryck och ledningsstöd som premisser för förutsättningar 

eller hinder inom lärande. Hållbar utveckling kan i detta fall ses som en orsak till 

förändringstryck hos organisationer då informanterna nämner ett ökande intresse från både 

ledning, medarbetare och andra intressenter. Medvetenheten om hållbar utveckling i stort har 

ökat tack vare teknisk utveckling och även att stora ledare uppmärksammat problemen och 

talar för en förändring. I dagens läge är CSR snarare en nödvändighet hos större 
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organisationer på grund av att omvärlden ställer sådana krav på dem. En del av 

intervjupersonerna tar även upp ledningsstöd och liksom Ellström (1996,2004) tar de upp hur 

stor roll ledningens stöd har för frågor som CSR som i annat fall kan ses som oklara eller 

oseriösa. 

Reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande 

Utifrån perspektivet på reproduktivt lärande och utvecklingsinriktat lärande så verkar arbetet 

med CSR innehålla på typer av lärande. Ellström (1996, 2004) beskriver reproduktivt lärande 

som ett lärande som utgår från att den lärande löser problem utifrån en given uppgift eller 

situation. En aspekt där denna typ av lärande kan märkas kan vara vid introduktionskurser. 

Här ges vanligtvis grundläggande information om organisationen vilket ger medarbetarna en 

grund att stå på i sitt fortsatta arbete. Även vid påpekanden om vikten av att hålla sig 

uppdaterad och omvärldsbevakning ges exempel på reproduktivt lärande. Den nya kunskap 

som kommer av omvärldsbevakning är ett villkor för att intervjupersonerna ska kunna utföra 

sina uppgifter på ett bättre sätt. Samtidigt kan dessa även visa på ett utvecklingsinriktat 

lärande, dvs. ett lärande som är prövande och ifrågasättande vilket kan innebära en förändring 

eller utveckling av redan förvärvade föreställningar (Ellström, 1996,2004). 

Omvärldsbevakningen innebär att intervjupersonerna undersöker nya trender och tar del av 

andras kunskap rörande CSR detta kan göra att de ifrågasätter hur de själva arbetar med CSR 

och kan alltså innebära en förändring av deras syn på CSR. Det utvecklingsinriktade lärande 

kan även märkas i hur organisationerna arbetar med lärande på eget initiativ. Denna typ av 

syn på lärande kan främja utvecklingsinriktat lärande enligt Ellström, 2004, 2005) 
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8. Diskussion och fortsatt forskning 

I detta avsnitt kommer jag att sammanfatta och besvara mina frågeställningar. Jag kommer 

även att diskutera konsekvenserna av mitt resultat och min metod i relation till tidigare 

forskning och teori, samt diskutera min metod. 

Syftet med denna undersökning är att undersöka om och hur arbetet med CSR upplevs 

påverka lärandet inom en organisation och detta anser jag ha gjorts. Med hjälp av att 

undersöka huruvida CSR ses som en bidragande faktor till lärande och ifall det upplevs finnas 

några hinder för lärande anser jag att jag har fått ett adekvat datamaterial att analysera. Det 

lilla urvalet innebar dock att datamaterialet var mindre än från början tänkt så möjligheten att 

generalisera minskade med detta.  

Angående min frågeställning om CSR-arbete påverkar lärandet inom en organisation och i så 

fall hur kan jag utifrån min empiri och med stöd av Ellström (2004) dra slutsatsen att ja, så är 

fallet.  CSR-arbete påverkar lärandet inom en organisation genom att vara ett förändringstryck 

som orsakar ett behov av ökad kompetens. Däremot så skulle naturligtvis även andra 

förändringstryck på organisationer kunna ha liknande effekt så det kan inte sägas vara 

specifikt för CSR.  

Finns det utrymme för lärande inom CSR-arbete och i så fall på vilket sätt? Ja, till lärandet 

inom CSR-arbete verkar vara präglat av främst utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 2004). 

Detta innefattar både de positiva och negativa aspekterna av utvecklingsinriktat lärande. CSR-

arbetat verkar präglas av att kritiskt ifrågasätta de arbetssätt och rutiner som redan finns inom 

organisationer främst då genom att ifrågasätta hur dessa fungerar ur ett hållbart perspektiv. 

Samtidigt medföljer den oklarhet som även återfinns inom utvecklingsinriktat lärande, dvs. 

som kan uppmuntra till nytänkande men även medför osäkerhet och en ovisshet om hur man 

faktiskt ska implementera det komplexa begreppet CSR i de vardagliga arbetsuppgifterna. 

Utifrån empirin går det att utläsa att samtliga intervjupersoner anser att de har ett stort 

utrymme för lärande främst på grund av den handlingsfrihet som verkar medfölja 

arbetsuppgifter med CSR.  

Upplevs CSR-arbete bidra till eller hindra lärandet inom organisationen? Till viss del kan 

CSR-arbete bidra till lärande. Medvetenheten om CSR och dess betydelse skapar en bas för 

lärande inom CSR men utifrån intervjupersonernas svar går det att diskutera om det är enbart 

CSR som är den bidragande faktorn eller om det kan vara människans natur att lära som 

bidrar till att lärande sker inom organisationer. 
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Med andra ord finns det potential för lärande inom CSR. Detta på grund av dess komplexa 

natur som kan medföra att utvecklingsinriktat lärande främjas. Om organisationer tar till vara 

på den potential som finns för lärande i denna situation kan detta ge ytterligare möjligheter för 

organisationen att snabbare anpassa sig efter de krav som ställs på de gällande medvetenhet 

om miljöfrågor samt ekonomiskt och socialt ansvar som beskrevs i inledningen. Detta 

underbyggs ytterligare av Rowley och Gibbs (2008) strävan efter den praktiskt visa 

organisationen där organisationen medvetet tar beslut efter vad som är etiskt bäst för sig själv 

och omvärlden. Om en organisation lyckas implementera riktlinjer och rutiner angående CSR 

på ett sådant sätt att medarbetare medvetet jobbar med dessa frågor bland de vardagliga 

arbetsuppgifterna finns en chans för organisationen att bli en praktiskt vis organisation som 

enligt Rowley och Gibbs (2008) skulle gynna hela samhället. Det går  även att dra paralleller 

till Berthoin Antal och Sobzcaks (2004) teori om globalt ansvar. Genom utvecklingsinriktat 

lärande som har mycket gemensamt med den lärande organisationen kan den grund Berthoin 

Antal och Sobszcaks eftersöker skapas för att gemensamt arbeta för globalt ansvar. 

De tre främsta hindren för lärande som  har kommit fram  i dessa intervjuer är tid, 

kommunikationen runt CSR och engagemanget för CSR-frågor. Här kan vi se en tydlg 

parallell till Ellströms (2004) subjektiva men framför allt kulturella faktorer som finns inom 

en organisation. En organisation som har en öppen, kommunikativ kultur och  uttalat arbetar 

med hållbarhetsfrågor framstår ha en större chans att skapa engagemang hos medarbetarna för 

dessa frågor.  I intervjuerna framfår det att  många av intervjupersonerna eftersträvar just en 

god kommunikation för att kunna skapa engagemang. Dock har flera påpekat att det är tid 

som även hindrar engagemang i CSR-frågor och därigenom  lärande. Det går att diskutera om 

detta beror på subjektiva faktorer hos medarbetaren själv eller om det kan bero på begränsad 

delaktighet hos medarbetarna i utformningen av hur arbetet med CSR ska gå till. Detta 

framgår inte i intervjuerna. 

Ursprungligen fanns en idé att även jämföra organisationer från privat och offentlig sektor 

men utifrån intervjuerna framkom att skillnaden inte var speciellt stor gällande CSR-arbetets 

påverkan på lärande. Den största skillnaden mellan privat och offentlig sektor gällde 

ledningsstöd då stödet inom offentlig sektor kommer ifrån den svenska regeringen och dess 

riktlinjer och mål för hållbartföretagande.  Dock framgick ingen större skillnad vid lärandet 

inom den offentliga organisationen och de privata organisationerna på medarbetarnivå. Även 

här skedde en introduktion för hur organisationen arbetar med CSR-frågor. 
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8.1 Metoddiskussion 

Mitt resultat grundar sig på fem intervjuer med anställda på ledningsnivå inom fem olika 

organisationer. För att kunna generalisera resultatet skulle det krävas fler deltagare i 

undersökningen. Detta för att få en bättre förståelse för hur arbetet med CSR går till och hur 

lärande processerna ser ut. Inom den tidsram som fanns för uppsatsen hade det varit möjligt 

att intervjua fler personer på premissen att fler organisationer hade varit villiga att delta. Dock 

så kan de intervjupersoner som intervjuats ses som representativa för det urval jag  bestämt 

mig för att undersöka. Detta på grund av att de uppfyller de kriterier som jag tog fram i början 

av uppsatsen. 

 

Användandet av intervju som metod gav ett bra underlag för analysen med tanke på 

tidspressen och antal intervjuer. Intervjuer kan ge ett uttömmande material av 

intervjupersonernas åsikter och livssituation (Dalen, 2007) Andra metoder kunde ha använts 

om det funnits mer tid men under omständigheterna anser jag att intervju var den bäst 

lämpade metoden att använda för min undersökning.  

 

Att jag var ensam författare till denna uppsats kan både ha varit en fördel och en nackdel. I 

och med att jag ensam utformat intervjuguide och gjort analysen har det inte granskats utifrån 

andra perspektiv än mitt eget. Med intervjuguiden försökte jag dock motverka detta genom att 

göra en pilotstudie. Med hjälp av ett till perspektiv på analysen hade den kunnat vara djupare 

men risken finns också att den inte hade varit lika konsekvent då tolkningar behövts göras. 

 

Vad gäller bortfall så kan det spekuleras varför det blev så många bortfall vid fasen för 

datainsamling. Det kan bero på att april och maj är stressfulla månader för olika 

organisationer då olika uppgifter ska vara klara till sommaren men även bokföring som ska 

slutgöras. Det kan även bero på att jag i vissa fall skickade min förfrågan till 

informationsadresser och inte riktade mig direkt till en specifik person. Vidare skulle det 

kunna bero på den komplexitet som omger hållbarhetsfrågor och CSR då olika personer kan 

vara ansvariga för olika områden och då jag inte begränsat mig till någon del kan det ha 

orsakat förvirring över vem förfrågan riktade sig till. En annan aspekt kan vara att många 

studenter skickar ut förfrågningar till organisationer i syfte att göra en undersökning och detta 

kan leda till att organisationerna inte kan ställa sig till förfogande för alla 

studentförfrågningar. Samtidigt har de intervjupersoner som deltagit varit representativa för 

urvalet så bortfallet har inte varit förödande för uppsatsen. 
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8.2 Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att i en uppföljande studie undersöka CSRs påverkan på lärande ur 

både ett ledningsperspektiv och ett medarbetarperspektiv. Detta för att se hur andra 

medarbetare, som inte har i specifik uppgift att arbeta med CSR uppfattar dess påverkan. 

Detta skulle även visa om de övergripande målen och visionerna om CSR uppfattas 

annorlunda av medarbetarna. Vidare skulle det ge en möjlighet att ta del av hur lärandet 

organiseras och kommuniceras från fler perspektiv vilket skulle ge en bättre helhetsbild av 

lärande inom CSR-arbete.  
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10. Bilagor 

Bilaga 1 

Information till studiedeltagare 

 

Mitt namn är Emma Arias Olsson och jag studerar Programmet med inriktning mot personal och 

arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet. Jag är inne på min sista termin vilket innebär ett 

examensarbete om 15hp inom Pedagogik med inriktning vuxna och arbetsliv. Utfört och godkänt 

examensarbete kommer att publiceras inom universitetets databas. 

Mitt arbete handlar om lärande vid CSR-arbete. Syftet med studien är att se utifall arbetet med CSR 

kan påverka lärandet, vilka hinder som kan finnas för lärande samt ifall CSR-arbete bidrar till lärandet 

inom organisationen. 

Studien bygger på kvalitativa samtalsintervjuer och därför har jag kontaktat företag som aktivt arbetar 

med Corporate Social Responsibility och hållbarhet. 

Intervjun beräknas ta omkring 30-40 minuter. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vilket 

betyder att intervjuerna kommer att avidentifieras så att ingen kan spåra intervjupersonens identitet. 

Intervjun kommer spelas in men den enda som kommer ta del av de inspelade intervjuerna är jag som 

utför intervjun. 

Deltagande i studien är helt frivilligt och du som deltagare har rätt att närsomhelst avbryta intervjun. 

 

Tack för din medverkan 

 

Emma Arias Olsson 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrund  

1. Vad har du för examen?  

2. Hur länge har du arbetat inom företaget? 

3. Har du tidigare arbetat med hållbarhetsfrågor? 

4. Hur många inom organisationen arbetar med den här typen av frågor? Hållbarhet/socialt 

ansvar? 

Arbetsuppgifter 

5. Vad har du för yrkestitel (befattning)? 

6. Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter? 

7. Hur ser du på din roll i arbetet med CSR i organisationen? 

Lärande inom organisationen 

8. Vilka möjligheter finns det för lärande på din arbetsplats? 

9. Kan du själv påverka ditt lärande? Hur? 

10. Tycker du att det finns utrymme för er att lära av varandra på arbetsplatsen? 

CSR och lärande 

11. Vad är organisationens mål med CSR? 

12. Finns det någon handlingsplan för CSR-arbete inom organisationen? 

13. Hur arbetar organisationen för att ni ska lära er mer inom CSR-arbete? 

14. Upplever du att CSR-arbete bidrar till lärande inom organisationen? 

15. Upplever du några hinder för lärande vid CSR-arbete? 

16. Vad tycker du är viktigt för lärande inom CSR?  

17. Vilka förutsättningar för lärande ser du inom ditt yrke? 

 

Är det något mer som du vill tillägga? 

Tack för din medverkan 

 

 

 


