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Sammanfattning 
Idag är CSR (Corporate Social Responsibility) ett ämne som har blivit mycket populärt och 
viktigt bland företag att arbeta med. Orsakerna till detta är många, bland annat för att stärka sitt 
varumärke och bli mer konkurrenskraftig samt att kunna kopplas ihop med ansvarsfullt 
företagande. Ett annat mål med ett företags CSR-arbete kan vara att öka motivationen hos 
medarbetarna för att uppnå bättre resultat. Detta är syftet med denna rapport. Att undersöka 
huruvida ett företags CSR-arbete påverkar de anställdas motivation.  
Metoden som används för att ta fram data har varit intervjuer av anställda på olika avdelningar 
på Atlas Copco och som inte tillhör ledningen. Resultatet av intervjuerna har sedan jämförts med 
vad teorier i ämnet pekar på. De teorier som använts är bland annat Maslows behovsteori och 
Herzbergs motivationsteori. Dessutom har Atlas Copcos egen information angående deras CSR-
arbete legat till grund för teorin.  

Resultaten av intervjuerna följde i stort sätt varandra med vissa undantag. På många frågor blev 
resultatet att det CSR-arbete som Atlas Copco bedriver påverkas de anställda på ett positivt sätt 
som kan ses som att motivationen ökar. Men en intervju gav andra resultat som istället pekade på 
att personens motivation inte var kopplad direkt till de projekt som Atlas Copco bedriver med 
avseende på socialt ansvar. Istället var det faktorer som lön, utbildning och trygghet på 
arbetsplatsen som ökade hennes motivation. 
En av slutsatserna av denna rapport är att anställda på Atlas Copco påverkas olika av företagets 
CSR-arbete beroende på om de börjat jobba för Atlas Copco tidigt eller sent i deras karriär. De 
som kom till Atlas Copco tidigt i deras karriär uppskattar mer de välgörande projekt som 
företaget arbetar med. Medans interna CSR-frågor som möjlighet till utbildning är viktigt för de 
som började på Atlas Copco senare i karriären. Sammanfattningsvis kan det konstateras att CSR 
har en tydlig påverkan på majoriteten av de anställdas motivation på Atlas Copco. 
 



Abstract 
Nowadays the topic CSR (Corporate Social Responsibility) has become more popular and 
important for companies to consider and work with. The causes of this are many, for example to 
build a stronger brand, become a stronger competitor on the market and to be considered to be a 
company who takes responsibility. Another goal for companies who work with CSR can be to 
increase the level of motivation amongst employees in order to achieve a better result. This is the 
purpose of this report. To investigate whether a company's commitment and work with CSR 
affect the level of motivation among employees. 

The method for collecting data has been interviews with employees from different departments 
at Atlas Copco, which are not part of the top management in the company. The results from the 
interviews have then been compared with theories that have been published in the topic of 
motivation. Two of the theories that have been used are Maslow's theory of motivation and 
Herzberg's two-factor theory. Apart from that have facts and information from Atlas Copco been 
used as theory. 

The interviews gave mostly the same results with only minor differences. In many questions the 
results were that the CSR related work that Atlas Copco utilizes, is having a positive effect on 
the employees and can be seen as something that is increasing their motivation. But one 
interview gave different results that indicated that the person's motivation was not affected by the 
company's work with CSR. Instead factors like education, salary and to thrive in the workplace 
were considered to be more important in increasing her motivation. 
One of the conclusions of this rapport is that the employees at Atlas Copco is affected differently 
by the companies CSR-work dependent on if they started working for Atlas Copco early or late 
in their career. Those that came to Atlas Copco early in their career appreciates the charity 
projects that the company works with while the internal CSR-work like possibility for education 
is more important for the ones that came to Atlas Copco later in their career. To sum up it can be 
concluded that CSR is having an apparent impact on the motivation of the majority of the 
employees at Atlas Copco. 
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1. Inledning 
Förkortningar som används: 

AC  Atlas Copco 
CSR  Corporate Social Responsibility 

I inledningen i denna rapport diskuteras problemet som ligger till grund för arbetet samt syftet 
till rapporten. Därefter följer en beskrivning på hur avgränsningen är gjord från temat som 
rapporten ingår i. Det avslutas med en definition av det ämne som senare i rapporten diskuteras i 
teorin, analysen samt slutsatserna.  

1.1 Problembakgrund 
CSR är något som många industriföretag har lagt mer och mer fokus på. Att vara ett företag som 
tar socialt ansvar har visats ha en mängd fördelar. I en undersökning tillfrågades 566 chefer i 
USA om vad deras företags primära anledning för att jobba med CSR var (EIU, 2008). Den 
främsta anledningen var intäktstillväxt, följt av ökad vinst och kostnadsbesparingar. Förutom 
direkt vinst är en annan viktig tillgång för företag deras anställda. I varje del av ett företag från 
produktutveckling till produktion till försäljning är dess resultat helt beroende av de anställdas 
arbete och insats. Därför har hantering av mänskliga resurser blivit av väldigt stor vikt för företag 
idag, ”From now on, successful companies will be the ones that are the most adept at attracting, 
developing, and retaining individuals who can drive a global organization…” (Ulrich, 1998). Det 
vill säga hur bra ett företag kan bli på att kunna attrahera, motivera och behålla sina anställda 
kommer direkt att påverka företagets framtid. Ett verktyg som många företag använder sig av är 
att ha ett starkt CSR-arbete. Eftersom att människor idag har höga krav på etik och moral, och 
eftersom granskingen av företag är hård är det ofta viktigt för ett företag att deras anställda har 
en positiv bild av företaget. I en omfattande studie där man undersökte 90 000 anställda i 18 
länder var en av slutsatserna formulerad som följande: “The vast majority of employees today 
are looking to make a difference in an organization that makes a difference in the world” 
(Towers Perrin, 2008) 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka om tjänstemän på industriföretaget Atlas Copco i 
Stockholm gör en bättre insats på jobbet genom ökad motivation på grund av att deras företag tar 
en ansvarsfull roll i näringslivet. 
Frågeställning för rapporten lyder: Påverkas motivationen av anställda på Atlas Copco på grund 
av det CSR-arbete som företaget driver? 

1.3 Avgränsning 
Inom temat CSR har avgränsningen valts till företag inom industribranschen då detta känns som 
ett relevant perspektiv som passar både vår utbildning samt våra intressen. Med tanke på de 
resurser och tid som finns tillgängligt i det här projektet, har endast industriföretaget AC blivit 
utvalt. Inom företaget har avgränsningen valts till företagets anställda och hur företagets CSR-
arbete når ut till, och på verkar de anställda på företaget. De anställda som har valts ut och 
intervjuats är tjänstemän med akademisk bakgrund som inte har en ledande roll i företaget. 
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1.4 Definitioner 
CSR definieras som: “the responsibility of enterprises for their impacts on society” 
(Europakommissionen, 2011). 
Motivation definieras som: “psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar 
och riktar beteendet mot olika mål” (Nationalencyklopedin). 
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2. Teori 
I kapitlet som följer redovisas teorier och fakta som en fördjupning i problembakgrunden. 
Dessutom innehåller kapitlet teori om hur AC ser på CSR samt hur de jobbar med att informera 
sina medarbetare om detta. Teorier kring motivation och hur det kan kopplas till företags CSR-
arbete behandlas också. 

2.1 Moderna studier kring hur CSR påverkar anställda 
Fred Krupp som är ordförande för Environmental Defense, en amerikanskbaserad miljögrupp, 
berättar i en artikel att anställda blir gladare av att jobba för ett företag som bryr sig om miljön 
(Economist Intelligence Unit, 2008). Det förbättrar även de anställdas moral och förmåga att 
rekrytera och behålla anställda. “In the past year, more than ten employees have come up to me 
and said that they joined Herman Miller because of our environmental ethic” berättar Paul 
Murray, ordförande för miljö- och säkerhetsavdelningen på det stora möbelföretaget Herman 
Miller (Economist Intelligence Unit, 2008). 
En global undersökning gjord av firman Towers Perrin visade att 57 % av de anställda säger att 
deras företags rykte för CSR är en påverkande faktor när det gäller att behålla dem inom 
företaget (Towers Perrin, 2008).  

De finns även väsentliga skillnader i hur anställda i olika åldersgrupper motiveras av CSR. I 
Figur 1 kan det avläsas att en organisations rykte för socialt ansvar är rankad i genomsnitt som 
den tredje viktigaste faktorn när det gäller att engagera sina anställda. Däremot finns den inte 
med bland de topp fem viktigaste faktorerna när det gäller åldersgruppen 18-24 år. Över tre 
åldersgrupper inom spannet 25-54 år är socialt ansvar rankad som den tredje viktigaste faktorn. 
Allra viktigast är ett företags sociala ansvar för de som är äldre än 55 år. De rankar CSR den näst 
viktigaste faktorn. Denna studie gjord av firman Tower Perrin är baserad på åsikter från 90 000 
anställda i 18 olika länder. 
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Figur 1. Top Five Engagement Drivers Across Generations in the Workplace (Towers Perrin, 
2008). En bild av hur olika faktorer påverkar engagemanget för anställda på en arbetsplats. 

2.2 Maslows motivationsteori 
Den troligen mest välkända teorin gällande motivation är Maslows behovstrappa (Maslow, 
1943). Denna modell förklarar hur människor prioriterar sina behov. Den primära idén går ut på 
att behoven på en lägre nivå måste vara tillfredställda innan de högre målen upplevs som viktiga.  
I figur 2 kan de fem stegen i Maslows motivations teori utläsas. Kortfattat kan de beskrivas som 
följande: 

 
Figur 2. Maslows behovstrappa (Blekinge Läns Tidning, 2012) 
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De kroppsliga behoven är de baskraven som människor har för överlevnad, såsom mat, vatten 
och luft. “A person who is lacking food, safety, love, and esteem would most probably hunger 
for food more strongly than for anything else” (Maslow 1943). 
Trygghetsbehov inkluderar någonstans att bo, ekonomisk säkerhet och hälsa. Efter att 
trygghetsbehoven och de fysiska behoven är uppfyllda kommer det tredje trappsteget som är 
kärlek och gemenskap. Det som då eftersträvas är en känsla av närhet till andra människor. En 
känsla av tillhörighet och acceptans kan komma från en stor social grupp såsom ett sportlag, eller 
från sociala förbindelser till mindre grupper som familj och vänner.  
Behov av uppskattning representerar det vanliga behovet av att bli accepterad och värderad av 
andra, “All people in our society have a need or desire for a stable, firmly based, (usually) high 
evaluation of themselves, for self-respect, or self-esteem, and for the esteem of others” (Maslow, 
1943). Människor behöver göra aktiviteter som ger dem en känsla av att de bidragit, för att kunna 
känna sig viktiga, detta kan vara i sitt yrke, hobby och så vidare. Obalans i detta område kan leda 
till dålig självkänsla.  
Behov av självförverkligande, beskrivs av Maslow som begäret att blir mer och mer av den man 
är kapabel att bli. Detta är en bred definition men när den är applicerad på individer blir begären 
mer specifika. Till exempel kan en individ ha ett starkt begär att uttrycka sig atletiskt i en sport, 
eller kan det vara att uttrycka sig i målande, fotografi eller uppfinningar, “Even if all these needs 
are satisfied, we may still often (if not always) expect that a new discontent and restlessness will 
soon develop, unless the individual is doing what he is fitted for” (Maslow, 1943). 

2.3 Herzbergs motivationsteori 
Herzbergs teori var först baserad på en undersökning gjord på ingenjörer och revisorer, sedan 
dess har det gjorts många fler undersökningar i olika länder på detta område, vilket har gjort den 
första undersökningen till en av de mest replikerade studierna i området (Herzberg, 1987). Dessa 
studier förespråkar att faktorerna involverade i att framhäva arbetstillfredsställelse och 
motivation är helt skilda ifrån de faktorer som leder till missnöje av jobbet (Herzberg, 1987). Det 
senare kallar Herzberg för hygienfaktorer och de kan till exempel vara lön, relation till chef och 
kollegor, jobbförhållanden och anställningssäkerhet. Om det är så att dessa inte leder den 
anställda till missnöje kan motivationsfaktorer ha en effektiv verkan. Några exempel på 
motivationsfaktorer är ansvar, utveckling, uppskattning och arbetsuppgifter. En slutsats av 
Herzbergs motivationsteori är att för den anställda ska kunna dra effekt av motivationsfaktorer 
måste först arbetsgivaren se till att den anställdes hygienfaktorer är tillgodosedda. 

2.4 Atlas Copcos CSR-arbete 
AC är sedan 2008 medlem i Global Compact, vilket är ett initiativ av FN för att främja 
mänskliga rättigheter. Global Compact baseras på FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna, och innefattar mänskliga rättigheter, Arbets- och anställningsförhållanden, miljö 
och anti-korruption (www.regeringen.se). I ACs årsredovisning ingår även en 
hållbarhetsredovisning där AC delar upp sina ansvarsområden i fem olika delar. 
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De intresseområden som finns i figur 3 är kunder, samhälle och miljö, affärspartner, aktieägare 
och medarbetare. “AC för dialoger med ett antal intressenter om Gruppens arbete med företagets 
ansvar. Dialogerna förs på både lokal- och koncernnivå” (ACs årsredovisning 2010). I 
årsredovisningen från 2010 beskriver AC vilket fokus de har för varje område. 

 

 
Figur 3. ACs intressentmodell (ACs årsredovisning 2011) 

I figur 4 kan ACs viktigaste mål avläsas när det gäller företagets ansvar. För området samhälle 
och miljö hade AC 2010 ett fokus på att främja deras Vatten åt Alla-projekt. Detta är ett projekt 
startat av anställda på AC år 1984. “Organisationen arbetar efter mottot att rent dricksvatten är en 
mänsklig rättighet och samlar in pengar för att stödja projekt som ger behövande människor 
tillgång till rent dricksvatten. I dag finns lokala Vatten åt Alla-organisationer i flera länder och 
alla drivs av anställda på Atlas Copco” 
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Figur 4. ACs huvudsakliga frågor med intressenter/inflytandegrupper 

På den amerikanska tidskriften Forbes webbsida (www.forbes.com) rankades år 2010 de 100 
företagen i världen som var bäst på CSR. På denna lista kom AC på 34:e plats.  

Atlas Copcos Affärskod  
I ACs Affärskod (även kallad Business Code of Practice) sammanfattas ACs policydokument. 
Dessa dokument behandlar ACs affärsetik samt deras miljöarbete och sociala arbete. Alla företag 
som ingår i Atlas Copco Group, förväntas följa dessa riktlinjer. Affärskoden innehåller bland 
annat relationer till samhället och miljön, anställda och aktieägare men även företagets ansvar 
inom olika områden. 

Den del av Affärskoden som är mest relevant i detta projekt är relationen till anställda. Där 
beskriver AC hur de vill att de anställda skall uppfatta företaget och hur deras mål för detta ser 
ut. De viktigaste mål som listas i avsnittet är följande: 

• “Vi strävar efter att erbjuda en säker och hälsosam arbetsplats i alla våra verksamheter”. 

• “Vi tror på lika möjligheter, rättvisa och mångfald. Vi rekryterar och befordrar utifrån de 
kvalifikationer som krävs för arbetet som skall utföras, oberoende av ras, religion, kön, 
ålder, nationalitet, handikapp, sexuell läggning, medlemskap i facklig organisation och 
politiska åsikter”. 

• “... vår insats belönas på ett rättvist sätt. Utvecklingssamtal hålls årligen”. 

• “Våra medarbetare erbjuds fortlöpande utbildning och utveckling för att säkerställa de 
kan växa inom gruppen”. 
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När det gäller ACs relation och deras sociala ansvar och miljöansvar siktar AC mot “att vara en 
bra och pålitlig samhällsmedborgare som efterlever lagarna, såväl som de bokstavligen har 
formulerats som deras intention”. Bland de viktigaste målen finns:  

• “Vi stödjer grundläggande mänskliga rättigheter och respekterar dessa rättigheter i 
Gruppens verksamhet världen över”. 

• “Vi inser att vi i vårt engagemang för ekonomisk framgång även måste ta hänsyn till de 
bredare ekonomiska, miljörelaterade och sociala effekterna av vår verksamhet”. 

• “Vi tror på att verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att miljön bevaras för framtida 
generationer” 

Utifrån dessa mål som AC har för deras medarbetare samt samhället och miljön har frågor 
utformats inför intervjuer så att dessa mål skall kunna kopplas till slutsatserna, se bilaga 1.  
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3. Metod 
Detta kapitel behandlar de olika stegen i hur data från empirin har tagits fram för att senare 
kunna jämföras mot teorin. Här beskrivs hur informationshämtningen har gått till samt vilken 
metod som har använts vid insamling av data. Hur valet av företag som undersöks behandlas 
även i detta kapitel. Till sist diskuteras eventuella problem med metoden som kan påverka 
resultatet. 

3.1 Informationssökning 
Till en början användes KTHB1 för att hitta information angående aktuella och intressanta 
företag i detta projekt. Årsredovisningar och CSR-rapporter fanns tillgängliga på de flesta av de 
aktuella företagens hemsidor, då de allra flesta industriföretag som är förknippade med CSR-
arbete har en egen CSR-sektion på deras webbsidor. För att hitta relaterade studier och fakta 
angående CSR och anställda på företag användes sökmotorn Google som verktyg.  

3.2 Val av företag 
I början av projektet var det viktigt att hitta ett företag som hade ett väl utvecklat CSR-arbete att 
företaget skulle passa temat för arbetet. Dessutom var det viktigt att företaget var känt för att 
jobba mycket med CSR och att de hade en bild av sig att vara ett företag som tog socialt ansvar. 
Detta då det var avgörande för att passa frågeställningen.  
Det företag som valdes ut var Atlas Copco. Just för att deras CSR-arbete var så framstående och 
välutvecklat. Dessutom har AC varit ett företag som har varit synligt under vår studietid på KTH 
och som därför gjorde det mer intressant. Då AC är ett industriföretag ansågs det passa bättre än 
exempelvis H&M som var ett annat företag som var intressant i början av arbetet.  

3.3 Urval 
Intervjuer med anställda på AC har gjorts med: 

Tereza Paranos, Contract Manager. I Terezas arbetsuppgifter ingår bland annat kontrollering, 
koordinering och säkerställning av att finansieringsavtal följer den standard som AC vill se. 

Karin Larsson, Investor Relations. Arbetar med relationer till investerare, årsredovisningen, 
kvartalsrapporter med mera. 

Caroline Wannehed Bergström, Mechanical Design Engineer. Arbetar med produktutveckling 
och tillverkningsfrågor. 

Karin Holmquist, Vice President Corporate Responsibility, Corporate Communications. 
Den första kontakten med AC gjordes genom ett mail skickat till Karin Holmquist. Då frågades 
efter möjligheten att intervjua anställda på AC som är tjänstemän och som inte jobbar direkt med 

                                                
1 Kungliga Tekniska Högskolans Bibliotek 
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CSR-frågor. På detta vis uppstod kontakten med Tereza Paranos och Karin Larsson. Genom en 
annan kontakt uppstod möjligheten att intervjua Caroline Bergström.  
 
Population 
De personer som intervjuats i detta projekt har väldigt olika arbetsuppgifter som täcker upp en 
stor del av den verksamhet som önskas undersökas i detta arbete. På grund av en slump är alla de 
intervjuade kvinnor, detta kan ha gett en något mindre täckande urvalsgrupp. 

3.4 Kvalitativ metod 
Kvalitativ studie innebär att studien innehåller få men djupgående studier såsom intervjuer. Den 
kvalitativa metoden valdes då området inte är välkänt och tidigare väl utstuderat. I det inledande, 
induktiva skedet passar kvalitativ metodik bättre än i det hypotesbeprövande, deduktiva skedet. 
Då passar det bättre med intervjuer med öppna svar (Alwood C.M, 2004, s. 25). För att göra det 
möjligt att undersöka hur ett företags CSR-arbete verkligen påverkar de anställda behövs ett 
helhetsintryck av hur de anställda upplever sitt arbete tas in. Som Hertzberg beskriver i sin 
motivations teori behöver en viss sorts faktorer vara uppfyllda på jobbet för att den anställda ska 
påverkas av motivationsfaktorer. Detta helhetsintryck av den anställdes arbetssituation undersöks 
bäst genom intervjuer med de anställda, med andra ord en kvalitativ studie.  

3.5 Datainsamling 
Datainsamlig gjordes via intervjuer av fyra anställda på AC. Intervjuerna hölls på AC i Sickla. 
Upplägget på intervjuerna följde en mall som heter Funnel Model. I början av intervjun var 
frågorna utformade så att de skulle ge öppna svar med möjlighet till diskussion. Dessa frågor 
handlade om CSR generellt och ACs CSR-arbete. Därefter följde frågor som var mer konkreta. 
De handlade bland annat om hur motivation är kopplat till företagets CSR-arbete. Frågorna som 
ställdes på intervjuerna byggdes upp på information som hämtades från litteratur och från ACs 
egna information om deras CSR-arbete. Dessutom hade information om ACs olika projekt kring 
CSR samt om företaget generellt i förväg inhämtats. Detta för att vara så förberedda som möjligt 
så att intervjun skulle flyta på bra och för att kunna fördjupa de frågor och svar som uppkom 
under intervjuerna.  

3.6 Metodproblem 
Metoden som har använts har vissa negativa delar. Under intervjuerna observerades vissa 
problem med att frågorna blev till en viss del ledande. Alltså att svaren kan tyckas vara självklara 
och att frågan leder till ett självklart svar. Dessutom uppfattades vissa utav svaren som 
konfirmerande svar. Alltså att frågorna gör att det är lättast att hålla med än att argumentera för 
att vara emot det som frågas om. En sista viktig observation var att det fanns vissa frågor som 
kunde göra att svaret var negativt mot företaget och därför undveks.  
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3.7 Källkritik 
Med tanke på att endast fyra personer ingick i studien och var de personer som intervjuades kan 
det påverka resultatet i relativt stor utsträckning. Men de personer som intervjuats har valts ut på 
så sätt att de representerar olika delar av företaget. De har olika arbetsuppgifter och har olika 
mycket arbetslivserfarenhet. Detta gör att resultaten från intervjuerna ända kan antas gälla i stor 
utsträckning på företaget. Detta gör att vissa generaliseringar är möjliga.  

De källor som har använts vid inhämtandet av data, alltså de personer som har intervjuats är 
enbart primära källor. Det har inte använts några data från andra undersökningar angående 
påverkan på anställdas motivation med avseende på ACs CSR-arbete. 

Validitet 
Med validitet avses ett tests externa egenskaper, d.v.s. att testet faktiskt mäter det som är avsatt 
att mäta (Björkqvist K, 2012, s. 66). Det kan tyckas vara svårt att ha perfekt validitet när 
intervjuer används vid mätning. Men intervjufrågorna har gjorts så klara och tydliga som möjligt 
för att svaren skall kunna jämföras med teorin. Även om alla frågor inte gällde motivation 
specifikt var de som en inkörsport till de mer specifika frågorna. 

Reliabilitet  
Med reliabilitet avses den proportion, eller andel i procent, av varians som är gemensam för två 
variabler (Björkqvist K, 2012, s. 65). Alltså i vilken utsträckning olika frågor i ett frågeformulär 
skiljer sig ifrån varandra som exempel. Detta stämmer delvis överrens med de frågor som 
ställdes under intervjuerna. Vissa frågor var ganska öppna och generella om CSR medan andra 
behandlade teori mer ingående. Men överlag var temat och inriktningen på intervjuerna 
motivation till följd av företagets CSR-arbete.  
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4. Empiri/Data 
De data som framkom under intervjuerna samt det underlag som har fåtts av AC redovisas i detta 
kapitel. Här redovisas även bakgrundsfakta om företaget samt hur de ser på de frågor som 
behandlas i rapporten.  

4.1 Bakgrundsfakta om Atlas Copco 
AC är ett svenskt globalt industriföretag och grundades 1873. Företaget hade vid slutet av 2010 
33 000 anställda och deras produkter och tjänster sträcker sig från luft- och gaskompressorer, 
generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad 
eftermarknad och uthyrning (www.atlascopco.se). Huvudkontoret är lokaliserat i Stockholm, 
Nacka.  

4.2 Hur Atlas Copcos anställda informeras om företagets CSR-arbete 
AC Gruppen ger varje år ut ett magasin som heter Achieve. I denna tidning finns inslag från 
många olika länder och platser där AC har haft inverkan. Tidningen har ett fokus på de positiva 
förändringar som AC har hjälpt till med, och tar upp ofta upp medarbetares insatser och 
perspektiv. Denna tidning skickas ut till anställda på AC och finns lättillgänglig på många platser 
på företaget. 

Karin Larsson berättar att på den interna AC webbsidan för de anställda uppdateras de på vad 
som händer inom företaget, med bland annat CSR-frågor. Tereza Paranos talade om att hon fått 
en intern CSR-utbildning inom AC som blev föreslagen av CSR-avdelningen. “Sustainability 
genomsyrar hela verksamheten och varumärket” berättar Karin Larsson. 

4.3 De anställdas syn på Atlas Copcos CSR 
Karin Larsson tillfrågades om hon tror att hon kommer stanna längre inom företaget för att AC är 
ett ansvarsfullt företag, “Indirekt ja, det känns roligare att jobba för ett företag som har ett bra 
rykte”. Karin berättar kort om hur ACs CSR när det gäller ekonomiska frågor innebär till 
exempel att AC vägrar att ta emot eller ge mutor. Detta har till exempel inneburit svårigheter för 
att starta fabriker i Indien, men är något som hon samtidigt tycker känns bra och viktigt. Tereza 
säger att hon känner sig stolt över att AC har utnämnts till ett av världens bästa företag när det 
gäller CSR, och tycker att det känns roligt att AC har stark CSR, “Det är något som finns i 
bakhuvudet när jag gör mitt jobb”. 

AC genomför personalundersökningar minst vartannat år och under 2010 bjöds samtliga 
medarbetare in att delta i en personalundersökning. Denna rapport är inte offentlig men i ACs 
årsredovisning för 2010 finns en sammanfattning. “Resultatet visade på styrkor såsom förmågan 
att arbeta tillsammans mot gemensamma mål, att medarbetare och chefer visar varandra respekt, 
samt att det finns en stolthet över att arbeta i företaget.” (AC Hållbarhetsredovisning, 2010, s 
114) 

Personalomsättningen på AC ligger på en stabil och låg nivå. År 2010 var den 7 % och 2011 låg 
den på 8% enligt respektive årsredovisning. Karin Holmquist tillfrågades om vad den låga 
personalomsättningen på AC kan bero på. Karin tror att det är en kombination av stimulerande 
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arbete, bra chefer som är måna om sina anställdas utveckling, och det CSR-arbete som AC 
driver. 

Vid diskussion med Caroline om CSR beskrev hon att det externa arbetet som AC gör, inte 
direkt påverkar hennes arbetssituation. För Caroline var arbetskamrater, lön och läge på 
arbetsplatsen de viktigaste faktorerna och om företaget jobbade med CSR var det ett plus som 
dock rankades lägre än de tidigare nämnda faktorerna. Caroline tyckte inte att gemenskap och 
relationer på jobbet blev direkt påverkad av att AC CSR-arbete. Däremot berättade Caroline att 
hon skulle ha väldigt svårt att jobba för ett företag som har ett dåligt rykte när det gäller CSR. 
Interna CSR frågor var dock av vikt för Caroline, till exempel har AC lyckats bra när det gäller 
jämställdhet och öppenhet för människor från olika kulturer. 
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5. Analys 
I kapitlet som följer jämförs och analyseras den data som framkom under intervjuerna och övriga 
empirisk data, mot teorin. Här analyseras om verkligheten överrensstämmer med teorin. 

5.1 Moderna studier kring hur CSR påverkar anställda 
Enligt en global undersökning är en organisations rykte för socialt ansvar en mer betydande 
faktor för de äldre anställda en för de yngre. Detta har inte varit ett genomgående resultat för de 
anställda som vi har intervjuat. Caroline som var äldst bland de intervjuade vars arbete inte är 
direkt kopplat till CSR, var den personen som tyckte att ACs CSR hade minst koppling till 
motivation på arbetsplatsen.  
Enligt samma undersökning av Towers Perrin säger 57 % av anställda att deras företags rykte för 
CSR är en påverkande faktor när det gäller att behålla dem inom företaget. Vid intervju med de 
anställda på AC ställdes frågan ”Tror du att du kommer att stanna längre inom företaget just för 
att AC är ett ansvarsfullt företag?”. Karin Larsson och Tereza Paranos trodde att ACs CSR-
arbete indirekt kunde få dem att stanna längre inom företaget. Karin Holmquist trodde att CSR 
kunde vara en bland många andra påverkande faktorer och Caroline tyckte att andra jobbfaktorer 
väger betydligt mycket tyngre och gör att CSR inte är en påverkande faktor.  

Slutsats: För att kunna dra en slutsats ifall ålder är en påverkande faktor när det gäller hur ACs 
CSR-arbete motiverar sina anställda måste betydligt fler personer intervjuas. Det vore då 
praktiskt att göra en kvantitativ undersökning då de anställda kan få rangordna vad som 
motiverar dem i deras arbetssituation. 66,7 % av de intervjuade som inte jobbar direkt med CSR-
frågor, tyckte att ACs CSR-arbete är en påverkande faktor för dem att stanna inom företaget. 
Denna siffra ger dock bara ett väldigt ungefärligt värde då det även här behöver göras en 
utförligare undersökning. 

5.2 Maslows motivationsteori 
Med avseende på Maslows motivations teori har de anställda som intervjuats på AC, gott och väl 
de två första baskraven uppfyllda. Det vill säga kraven för överlevnad och trygghet. Det tredje 
behovet grundar sig i gemenskap, och det kan relateras till den sammanhållning som de anställda 
upplever på jobbet. När Tereza Paranos på AC frågades hur hon tror CSR påverkar henne 
berättade hon att hon känner en stolthet i sitt jobb på grund av CSR. Dessutom gav Tereza en 
positiv bild av den familjära stämningen som finns på jobbet. En påverkande faktor för denna 
ökning i sammanhållningen är att CSR kan ses som ett övergripande gemensamt mål inom 
företaget. “Groups that focus on superordinate goals-those that represent the greater good- are 
much more likely to cooperate with one another than when they focus on local goals” (Kramer, 
1984). Caroline tyckte dock att det CSR-arbete som AC gör ute i världen inte direkt påverkade 
hennes arbetssituation eller den stämning som finns på jobbet, men att interna CSR-frågor 
fortfarande var viktiga, såsom arbetsförhållanden och jämställdhet. När Caroline frågades om 
varför hennes inställning till CSR var annorlunda från Karin Larsson och Tereza trodde hon att 
en förklaring kunde vara att hon varit ute i arbetslivet längre och varit en del av flera 
företagskulturer. 



15 
 

Slutsats: Att AC jobbar med CSR och har hjälpande projekt ute i världen kan ge anställda en 
känsla av gemenskap på arbetsplatsen men inte i alla fall. CSR ger en bättre påverkan på 
gemenskapen om de anställda har blivit ”inskolade” i företagets vision och kultur. 

5.3 Herzbergs motivationsteori 
Enligt Herzberg måste det han kallar hygienfaktorer vara uppfyllda innan den anställda kan 
uppleva fördelarna av det så kallade motivationsfaktorerna. För att relatera CSR till denna teori 
har de hygien- och motivationsfaktorer som kan påverkas av CSR, identifierats. Till att börja 
med är status en av de hygienfaktorer som kan påverkas av CSR. Att jobba för ett företag som 
anses göra nytta i världen ger sannolikt bättre status än ett företag som inte tillför i denna aspekt. 
Karin Larsson upplevde det som roligare att berätta för andra att hon jobbade för AC än att hon 
jobbar för en bank som hon gjorde innan hon började på AC. Caroline beskrev också att hon 
skulle ha det svårt att jobba för ett företag som har dåligt rykte när det gäller CSR. 

När det gäller de faktorer som skapar motivation och arbetstillfredsställelse är det ansvar som 
den anställde upplever att han har, viktigt enligt Herzberg. Eftersom AC hjälper många 
människor och deras anställda har en mycket stor påverkan i hur det går för företaget är det 
möjligt att den anställde även då känner ett visst ansvar för dessa människor. Genom ACs tidning 
Achieve får de anställda läsa berättelser från de människor som AC har hjälpt. Caroline på AC 
kände dock inte detta samband eftersom hennes arbete inte var direkt kopplat till CSR-frågor.  

Slutsats: Att AC har ett bra rykte när det gäller CSR ses som något positivt men det är inte en 
avgörande faktor när det gäller de anställdas val av arbetsgivare. Det är dock viktigt för de flesta 
anställda att deras arbetsgivare inte har ett dåligt rykte.  
För att anställda på AC ska känna mer ansvar i deras arbete på grund av företagets CSR behöver 
deras arbete i de flesta fall vara direkt kopplat till CSR-frågor. 

5.4 Atlas Copcos CSR-arbete 
Utifrån de mål för sina medarbetare som AC har med i sin Affärskod har frågor utformats för att 
kunna se om dessa mål uppnåddes och om de hade någon påverkan på medarbetarnas 
motivation. 

Det första målet handlade om medarbetarnas arbetsplats. Att den skulle vara säker och hälsosam. 
Under intervjuerna framkom det att AC jobbar mycket med att medarbetarna skall känna sig 
trygga på arbetsplatsen. Detta gav ett mycket positivt intryck på personerna som intervjuades och 
de menade att detta bidrog till de kände att företaget brydde sig och det bidrog till en positiv 
inställning gentemot företaget. Slutsatsen som kan dras från denna del av företagets CSR-arbete 
är att personalen känner sig säkrare på arbetsplatsen, vilket bidrar till ett ökat förtroende. Detta 
kan därför ses som en motivationshöjare.  
Nästa mål behandlar rekrytering och befordring. På den frågan var svaren entydiga. De menade 
att AC har en mycket öppen, rättvis och jämställd inställning till rekrytering och befordring. De 
menar att karriärmöjligheterna inom företaget är mycket stora och att de ges stor chans till intern 
rekrytering framför extern. De menar att om viljan finns att byta tjänst inom företaget är detta 
inget som motarbetas, snarare uppmuntras. Detta ansågs mycket stimulerande och motiverande 
av de personer som intervjuades. Slutsatsen som kan dras från detta är klar. Med goda och 
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jämställda rekryteringsmöjligheter för medarbetarna ökar motivationen att göra ett bra jobb för 
att öka sina möjligheter till befordring.  

På frågan gällande målet om rättvis belöning för arbete var svaren inte lika övertygande men 
heller inte negativa. De menade att de inte uppfattade belöning för deras arbete som orättvis men 
hade inte något konkret att säga som tydde på att alla behandlades lika. Det beror förmodligen på 
att de personer som intervjuades inte hade så övergripande kunskap om hur företaget belönade 
övriga anställdas arbete. Därför påverkades de varken positivt eller negativt av detta. Slutsatsen 
som kan dras från dessa svar är att i ett så pass stort företag som AC är förmodar de anställda att 
de belönas på ett rättvist sätt. Detta mål kan anses beröra företaget i stort där olika 
arbetsförhållanden och löner regleras på olika sätt och att vissa länder inte har lika höga krav 
som Sverige.   
Målet som behandlar utbildning av de anställda innebar att de anställda skulle erbjudas 
fortlöpande utbildning så att de skulle kunna utvecklas. Detta stämde väl överrens med den bild 
som de personer som intervjuades gav. De ansåg att det fanns stora möjligheter till 
internutbildning och att det vid vissa tillfällen gav utbildningar från exempelvis leverantörer som 
utbildade de anställda i ny teknik. Detta ansågs vara en stor tillgång som bidrog till personlig 
utveckling. Slutsatsen som dras från detta är att då företaget visar att de vill ta tillvara på sina 
medarbetares kunskaper och vidareutveckla dem blir medarbetarna sporrade att utvecklas och 
kunna anta nya utmaningar istället för att jobba med samma saker under lång tid utan att 
utvecklas. Detta kan helt klart ses som en bidragande orsak till högre motivation. 

Den andra delen av målen som finns i ACs Affärskod behandlar deras generella syn på CRS i 
stort men även utåt från företaget. Dessa mål behandlar bland annat mänskliga rättigheter och 
miljöaspekter. Svaren på frågorna kring dessa mål gav varierade resultat. Två av tre tillfrågade 
ansåg att detta påverkade dem i hög grad och att det jobb som AC bedriver i dessa frågor 
påverkar deras vilja att jobba för företaget och stoltheten att jobba för ett företag som tar socialt 
ansvar. De blev definitivt mer motiverade av detta. Dock ansåg en av de tillfrågade att detta inte 
alls bidrog till att personen kände mer tillhörighet eller blev mer motiverad på jobbet för att AC 
jobbar med dessa frågor.  

Slutsatsen som dras från dessa svar är att olika personer med olika positioner ger olika svar. 
Detta anser vi bero på att med olika arbetssysslor har de olika mycket kontakt med företagets 
CSR-arbete. Om CSR är aktuellt på den delen av företaget som en person arbetat kan det vara 
viktigare för den personen än för en person som aldrig kommer i kontakt med dessa frågor. 
Dessutom har olika CSR-frågor olika påverkan på motivationen. Detta är mer personligt och har 
med personens egna värderingar och intressen att göra. Vissa personer tycker att det är väldigt 
viktigt att ett företag tar socialt ansvar såväl inåt i företaget som utåt. Då detta har större 
påverkan på personens motivation.  
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6. Slutsats 
 
För de anställda på AC som kommit in senare i arbetslivet och som redan varit en del av andra 
företagskulturer är det viktigt att deras arbetsgivare är bra på interna CSR-frågor såsom 
möjlighet att utbildas, ett rättvist tillvägagångssätt gällande befordran och att deras arbetsplats är 
hälsosam. Externt CSR-arbete såsom förbättringsprojekt ute i världen anses inte vara lika viktigt 
som för de anställda på AC som kom till företaget relativt tidigt i deras karriär. För de senare 
nämnda så kan en känsla av gemenskap skapas på arbetsplatsen genom att företaget visar upp 
hur det gör nytta i världen och lever upp till sina värderingar. Gällande det rykte som AC har för 
att vara ett ansvarsfullt företag, så ger det en viss motivation för anställda och kan påverka 
majoriteten att stanna längre inom företaget. Däremot skulle negativ publicitet om ACs 
verksamhet få en större påverkan på de anställda då det är viktigt för i princip alla att inte jobba 
för ett företag med dålig rykte men samtidigt bara viktigt för en del att jobba för ett företag med 
bra rykte. Sammanfattningsvis kan det konstateras att CSR har en tydlig påverkan på majoriteten 
av de anställdas motivation på AC. 
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7. Diskussion  
 
Under opponering av utkast till rapporten kom frågan om huruvida endast kvinnor förekom i 
undersökningen och om det kunde ha påverkat resultatet. På den frågan anser vi inte kunna ge ett 
definitivt svar som varken instämmer eller talar emot. Därför skulle detta kunna vara ett ämne 
som skulle vara värt att fortsätta studera för att kunna fördjupa analysen. En annan intressant 
upptäckt som gjordes var att skillnader kunde kopplas till hur tidigt som den anställde kommit 
till företaget i sitt arbetsliv. På grund av omfattningen på detta kandidatarbete har vi valt att inte 
fördjupa oss i detta men fortsatta studier med det temat skulle vara intressant.   
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Intervjufrågor 
 
Intervju på Atlas Copco med Karin och Tereza 
Phase 1, Warming up 
Presentera oss, berätta om vårat arbete och vad vi hoppas på att få ut av intervjun. Fråga om det 
går bra att vi använder deras namn i rapporten. 

Phase 2, Free description 
Vad jobbar du med? 

Hur ser en arbetsdag ut? 
Hur ser du på CSR? 

Tycker du att det är viktigt med CSR? 
Får du information om det CSR-arbete som AC arbetar med? 

Har ditt arbete någonting med företagets CSR-arbete att göra? 
Phase 3, Detailing 
Kan du ge något exempel på när dina arbetsuppgifter var relaterade till CSR? (Om ja på förra 
frågan) 
Tycker du att det är ett hälsosamt arbetsklimat på din arbetsplats?  

Tycker du att din arbetsplats är säker? 
Blir stämningen (motivation, laganda, lojalitet) på jobbet påverkad av företagets CSR? 

Tror du att du presterar bättre på jobbet för att AC tar en ansvarsfull roll? 
Upplever du att jämställdhet genomsyrar er arbetsplats och organisationen? 

Tycker du att AC har ett rättvist sätt att belöna anställdas arbete? 
Har du blivit erbjuden utbildning av AC under tiden du jobbat här?  

Hur mycket/lite? 
Får ni tillräcklig utbildning? 

Har det gett dig större möjligheter att avancera inom företaget? 
Hur ser möjligheterna för avancemang inom AC ut? 

Hur påverkar ACs CSR-arbete dig? 
Känner du dig mer motiverad? 

Tror du att du kommer att stanna längre inom företaget just för att AC är ett ansvarsfullt företag? 
Phase 4, Disengagement 
Ge feedback och förklara hur denna intervju har hjälpt oss. 
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Phase 5, Closure 
Tacka för intervjun och diskutera eventuell uppföljning. 
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