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Sammanfattning 
Bakgrund: På dagens arbetsmarknad råder det en hård konkurrens om kompetent 

personal. Organisationer har sett potentialen i att utvidga marknadsföringens 

användningsområde och skapa ett arbetsgivarvarumärke, ett så kallat employer brand 

(EB). Corporate social responsibility (CSR)-innehåll i en platsannons har visats ha en 

positiv inverkan på organisationsattraktivitet, vilket är en dimension av EB. En 

särskiljning mellan olika aspekter av CSR i en platsannons har dock inte gjorts. Denna 

uppsats tar således upp denna stafettpinne och undersöker dessutom hur CSR kan 

användas i syfte att organisationer ska kunna stärka sitt EB i syfte att attrahera kompetent 

personal. Att finna implikationer gällande generation Y:s preferenser kring CSR i 

förhållande till val av arbetsgivare anses som ett steg närmare målet att attrahera ung 

kompetent personal och således även ett steg närmare hållbar human resource 

management (HRM).  

Syfte: Att bidra med en vidare förståelse kring CSR:s betydelse i organisationers arbete 

med att stärka sitt EB och på så sätt kunna attrahera kompetent personal i förhållande till 

individer inom en specifik kohort; generation Y.  

Metod: Utefter studiens syfte valdes en kvalitativ forskningsmetod med mindre inslag av 

kvantitativ forskningsmetod. Fyra manipulerade platsannonser togs fram som 

undersökningsverktyg; en platsannons innehållande en lägre grad av CSR, en platsannons 

innehållande intern CSR, en platsannons innehållande extern CSR samt en platsannons 

innehållande en högre grad av CSR. Studien genomfördes med hjälp av tre 

experimentella fokusgrupper där respondenterna individuellt fick besvara två 

svarsformulär. Vidare genomfördes en fokusgruppintervju med respektive experimentell 

fokusgrupp.  

Slutsats: Attraktiviteten gentemot en organisation ökar när CSR-innehållet ökar. 

Indikationer på att individer tillhörande generation Y finner intern CSR, i förhållande till 

extern CSR, mer attraktivt vid val av arbetsgivare. Vidare indikeras att organisationer kan 

använda CSR i kampen om kompetent personal, särskilt intern CSR för att differentiera 

sig som arbetsgivare gentemot konkurrenter och således stärka sitt EB. 

Nyckelord: Corporate social responsibility, intern CSR, extern CSR, employer branding, 

organisationsattraktivitet, generation Y, person organizational fit, signalteori. 

  



	

Abstract 
Background: In today's labor market, there is hard competition for competent staff. 

Organizations have seen the potential of expanding the scope of marketing and creating 

an employer brand, a so-called employer brand (EB). Corporate Social Responsibility 

(CSR) content in a job advertisement has been shown to have a positive impact on 

organizational attractiveness, which is a dimension of EB. However, a distinction 

between different aspects of CSR in a job advertisement has not been made. This essay 

addresses this lack of research and also examines how CSR can be used in order for 

organizations to strengthen their EB, in order to attract competent staff. Finding 

implications regarding Generation Y's preferences around CSR in relation to choice of 

employer is considered as a step closer to the goal of attracting young competent staff and 

thus also one step closer to sustainable human resource management (HRM). 

Purpose: To contribute to a wider understanding of the importance of CSR in 

organizations' efforts to strengthen their EB, and thus attract competent staff in relation to 

individuals of a specific cohort; Generation Y. 

Methods: In coherence with the purpose of the study, a qualitative research method was 

chosen with a hint of emphasis on quantitative research methodology. Four manipulated 

job advertisements were presented as a research tool; a job advertisement containing a 

lower degree of CSR, a job advertisement containing internal CSR, a job advertisement 

containing external CSR, and a job advertisement containing a higher degree of CSR. The 

study was conducted using three experimental focus groups where respondents 

individually responded to two response forms. Furthermore, a focus group interview was 

conducted with each experimental focus group. 

Conclusion: The attractiveness towards an organization increases as CSR content 

increases. There are indications that individuals of generation Y find internal CSR 

relative to external CSR more attractive when choosing an employer. Furthermore, it is 

indicated that organizations can use CSR in the struggle for competent personnel, 

especially internal CSR, to differentiate themselves as employers against competitors, 

thus strengthening their EB. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Internal CSR, External CSR, Employee 

Branding, Organizational Attractiveness, Generation Y, Person Organizational Fit, Signal 

Theory. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras läsaren först för bakgrunden till denna uppsats. Detta 

efterföljs av en problemdiskussion, vilken mynnar ut i uppsatsens syfte och empiriska 

forskningsfrågor. För att rama in studieområdet ytterligare görs en avgränsning. 

Avslutningsvis summeras uppsatsens disposition för att ge läsaren en överskådlig blick 

över uppsatsens struktur.  

1.1 Bakgrund 
As organisations seek both to attract new employees and retain existing staff, employment 

advertising and employment branding will grow in importance. This can only be done 

effectively once organisations understand the factors contributing towards ‘employer 

attractiveness’. Only when organisations work towards integrating these factors into the 

employment brand can they hope to successfully compete globally in attracting new 

employees (Berthon, Ewing & Hah, 2005, s.168). 

 

För att organisationer ska kunna skapa konkurrensfördelar är det enligt Alniacik och 

Alniacik (2012) viktigt att de kan attrahera och behålla kompetent personal. Att attrahera 

kompetent personal är en stor utmaning för dagens organisationer då konkurrensen på 

arbetsmarknaden är hård (Lis 2012; Chhabra & Sharma, 2014). För att kunna attrahera 

personal har organisationer sett potentialen i att utvidga marknadsföringens 

användningsområde och skapa ett varumärke som arbetsgivare, ett så kallat employer 

brand (Ewing, Pitt, de Bussy & Berthon, 2002). Detta begrepp myntades av Ambler och 

Barrow (1996) och är högst relevant för dagens organisationer i kampen om kompetent 

personal och har därför blivit ett framträdande ämne inom human resource management 

(HRM) (Alniacik & Alniacik, 2012; Sengupta, Bamel & Singh, 2015). 

 

Forskning har visat att dagens individer vill få ut något mer av sitt arbete än enbart 

befordringar eller finansiella belöningar, samtidigt som de lägger vikt vid att välja 

arbetsgivare som samhället värderar högt (Albinger & Freeman, 2000; Greening & 

Turban, 2000; Backhaus, Stone & Heiner, 2002; Rousseau, Ho & Greenberg, 2006; 

Dawkins, Jamali, Karam, Lin & Zhao, 2016). Montgomery och Ramus (2011) menar att 

det är mer troligt att organisationer som bryr sig om samhället och miljön, men även bryr 

sig om sina anställda, når framgång i den hårda konkurrensen om kompetent personal. 
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Vidare menar Grankvist (2012) att organisationer börjat inse att deras affärsmässiga 

framgång kan kopplas ihop med hur väl de sköter relationen med samhället de verkar i.  

 

Corporate social responsibility (CSR) berör enligt Vitaliano (2009) organisationers 

frivilliga agerande för att förbättra sociala och miljömässiga förhållanden och har under 

det senaste decenniet hamnat i det akademiska rampljuset. Det har bland annat visats 

indikationer på att CSR har en positiv inverkan på personalomsättning, corporate image 

samt organisationers attraktivitet (Vitaliano, 2009; Arendt & Brettel, 2010; Story, 

Castanheira & Hartig, 2016; Lis, 2012; Kim & Park, 2011).  

 

Albinger och Freeman (2000) samt Backhaus et al. (2002) hävdar att CSR kan användas 

för att signalera information om organisationers sociala värderingar och normer. 

Därigenom menar de att organisationer kan differentiera sig utifrån samhällets 

värderingar. Enligt Barrow & Mosley (2005) kan CSR ingå som en del av ett företags 

employer branding (EB). CSR kan därför anses skapa en win-win situation innebärande 

att en organisation genom att arbeta fördelaktigt gentemot samhället även kan attrahera 

kompetent personal (Story et al., 2016). Generellt sett har tidigare forskning således visat 

att CSR lönar sig samt att det kan bistå HRM vad gäller att attrahera och knyta an 

talangfull personal till en organisation (Jamali, Dirani & Harwood, 2014).  

1.2 Problemdiskussion 
År 2016 genomförde Story et al. (2016) en studie där relationen mellan CSR och 

organisationers attraktivitet undersöktes. Studien var uppdelad i två delar. I den första 

delen användes två manipulerade platsannonser med efterföljande enkäter. I den andra 

delen genomfördes en fältstudie där de undersökte en bredare population och där 

deltagarna fick ranka olika CSR-aktiviteter. Story et al. (2016) fann att CSR har en 

positiv påverkan på organisationers attraktivitet gentemot potentiell personal. I studiens 

första del framkom dock en begränsning; en särskiljning mellan interna och externa CSR-

aktiviteter hade inte gjorts. Detta uttrycker Story et al. (2016) med egna ord enligt nedan; 

 

Another limitation of this study that needs to be addressed in a future study is that we 

combine both internal and external CSR practices in a job advertisement. To understand 

what job seekers may value most, we need to differentiate these distinct CSR practices. 

(Story et al., 2016, s.490). 
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Utifrån ovanstående citat ämnar uppsatsen ta vid stafettpinnen efter Story et al. (2016) 

och deras tillvägagångssätt avseende den första delen av deras studie. Detta genom att 

ytterligare utforska länken mellan CSR och organisationsattraktivitet för att öka 

förståelsen för hur individer värderar intern kontra extern CSR. Enligt Story et al. (2016) 

innefattar intern CSR de aktiviteter organisationer arbetar med för att ta hänsyn till 

interna intressenter såsom personal. I kontrast menar Hawn och Ioannou (2016) att intern 

CSR är de aktiviteter vars syfte är att utveckla en organisations kapacitet, exempelvis 

genom att införa en CSR-kommitté på ledningsnivå eller att föra en företagspolitik för att 

öka effektiviteten av energiförbrukningen inom organisationen. Extern CSR är enligt 

Story et al. (2016) de aktiviteter som en organisation arbetar med i syfte att bidra till 

samhällsutvecklingen. Verdeyen, Put och van Buggenhout (2004) och Hawn och Ioannou 

(2016) menar i sin tur att extern CSR är de aktiviteter en organisation arbetar med i syfte 

att skapa legitimitet gentemot samhället.  

 

Att skapa attraktivitet gentemot organisationen anses vara avgörande för att 

framgångsrikt locka och behålla kvalificerad personal. Att organisationer uppfattas vara 

attraktiva av potentiell personal är därför av vikt för att de ska kunna skapa 

konkurrensfördelar gentemot konkurrenter och för att kunna överleva på lång sikt 

(Turban & Greening, 1997; Lis, 2012; Chhabra & Sharma, 2014). Story et al. (2016) samt 

Turban och Greening (1997) menar att organisationsattraktivitet kan ses som sökandes 

villighet att arbeta och acceptera ett arbetserbjudande av en organisation. Denna syn på 

organisationsattraktivitet tar även denna uppsats fäste vid.  

 

Den omfattande konkurrensen om personal samt pressen att differentiera sig på 

arbetsmarknaden har lett till att organisationer försökt finna nya vägar att kunna attrahera 

personal. Som tidigare nämnt har begreppet branding, vilket tidigare enbart relaterades 

till marknadsföring av produkter och tjänster gentemot konsumenter, fått en vidare 

innebörd för organisationer världen över (Kucherov & Zavyalova, 2012). Detta främst 

genom att organisationer arbetar med att skapa ett varumärke som arbetsgivare, så kallat 

EB. Genom att en organisation belyser fördelarna med att vara anställd hos dem särskiljer 

de sig gentemot sina konkurrenter och skapar på så sätt ett unikt EB (Backhaus & Tikoo, 

2004). När organisationer arbetar för att attrahera kompetent personal hävdar Berthon et 

al. (2005) att de bör ta hänsyn till sitt EB i förhållande till arbetsmarknaden, vilket talar 

för vikten att identifiera de faktorer som skapar attraktivitet för organisationer. De menar 
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vidare att de funna faktorerna sedan bör integreras med organisationers EB i syfte att 

stärka dess attraktivitet som arbetsgivare gentemot potentiell personal. CSR har visats 

kunna ingå som en del av organisationers EB (Barrow & Mosley, 2005). 

 

Enligt Drury (2016) medför dagens konkurrens om personal att arbetsgivare bör fokusera 

på vad som får deras organisation att upplevas som attraktiv. Individer tenderar att välja 

arbetsgivare baserat på socialt uppskattade karaktärsdrag samt hur väl organisationen 

delar deras värderingar och mål (Backhaus et al., 2002; Greening & Turban, 2000). 

Vidare menar Garavan och McGuire (2010) att det finns en förväntan att organisationer 

tar socialt och miljömässigt ansvar. Detta kan kopplas till Story et al. (2016) som menar 

att organisationer i allt högre utsträckning förväntas klargöra dess roll i samhället för att 

kunna attrahera personal.  

 

Generation Y är en grupp individer som tagit steget in på arbetsmarknaden och som till 

viss del har börjat ersätta generationen baby boomers som uppnått pensionsålder, ett 

skifte som fortskrider (Smola & Sutton, 2002; Shaw & Fairhurst, 2008; Chhabra & 

Sharma, 2014; Kultalahti & Viitala, 2015). Inom forskning finns det en viss oenighet 

gällande vidden av födelseåren för generation Y. Definitionerna sträcker sig bland annat 

mellan att födelseåren börjar år 1979 till år 1983 till att de slutar mellan år 1994 till år 

2000 (Smola & Sutton, 2002; Cennamo & Gardner, 2008; Gursoy, Geng-Qing Chi & 

Karadag, 2013; Västsvenska Handelskammaren, 2017). I denna uppsats används 

Västsvenska Handelskammarens definition av ålderskohorten generation Y; individer 

födda mellan åren 1983-1997.  

 

Kultalahti och Viitala (2015) menar att organisationer bör anta en mer proaktiv ansats för 

att förbättra sin attraktivitet gentemot den yngre arbetskraften. Detta genom att modifiera 

HRM-aktiviteter att passa generation Y. I det arbetet hävdar de att det är till fördel för 

HRM att erhålla stöd i att identifiera kohortens förväntningar och preferenser.  Att finna 

ytterligare implikationer gällande generation Y:s preferenser kan ses som ett steg närmare 

målet att attrahera kompetent personal och således även ett steg närmare hållbar HRM 

(Terjesen, Vinnicombe & Freeman, 2007).  

 

Sammantaget av det ovan nämnda råder det ett kunskaps- och förståelsebehov gällande 

generation Y:s preferenser för att kunna förbättra möjligheterna för dagens organisationer 
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att kunna attrahera dessa individer (Smola & Sutton, 2002; Terjesen et al., 2007; Chhabra 

& Sharma, 2014; Kultalahti & Viitala, 2015; Jain & Bhatt, 2015; Drury, 2016). Detta för 

att organisationer ska kunna utveckla och stärka sitt EB i förhållande till arbetsmarknaden 

(Berthon et al., 2005). Forskning kring generation Y kan således användas av 

organisationer i syfte att kunna täcka sitt personalbehov, vilket hör till HR-cykelns första 

del, som är rekrytering och urval (Lindmark & Önnevik, 2011), vilket är denna uppsats 

huvudfokus. Att utvidga kunskapen och förståelsen gällande individer tillhörande 

generation Y och hur de värderar CSR som en attraktiv faktor hos en potentiell 

arbetsgivare anser författarna (Rebecka Lindström och Frida Öst) till denna uppsats, med 

ovanstående som grund, är av intresse och har relevans. Denna uppsats ämnar därför anta 

en annan demografisk infallsvinkel än Story et al. (2016) och undersöka relationen 

mellan organisationers attraktivitet och CSR, intern och extern, beträffande svenska 

individer som faller inom ramen för generation Y. 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är: att bidra med en vidare förståelse kring corporate social 

responsibilitys betydelse i organisationers arbete med att stärka sitt employer brand och 

på så sätt kunna attrahera kompetent personal i förhållande till individer tillhörande en 

specifik kohort: generation Y.  

1.4 Empiriska frågeställningar 
Utifrån ovanstående bakgrund och problemdiskussion har följande övergripande fråga 

formulerats: 

● Hur kan CSR användas för att stärka organisationers EB i syfte att attrahera 

potentiell personal? 

Uppsatsen ämnar även svara på följande frågor:  

● Hur kan CSR-innehållet i en platsannons användas för att stärka en organisations 

EB?  

● Hur värderar individer tillhörande generation Y intern och extern CSR vid val av 

framtida arbetsgivare? 

1.5 Avgränsning 
Studien kommer behandla CSR och dess betydelse för organisationers arbete med att 

stärka sitt EB i förhållande till ung personal. Därför kommer en kort genomgång av 

följande områden att inkluderas; EB som riktar sig mot potentiell personal, CSR, 

generation Y, person organizational fit (POF) teori och signalteori (ST). I studien 
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inkluderas individer tillhörande generation Y som studerar sitt tredje och sista år vid 

Högskolan i Skövde och är på väg ut på arbetsmarknaden. I studien inkluderas därför inte 

individer tillhörande andra generationer.  

1.6 Disposition 
För att skapa en teoretisk referensram inleds uppsatsen med en genomgång av tidigare 

forskning och litteratur inom EB, CSR, generation Y, POF och ST. Därefter följer ett 

metodkapitel med redogörelse för hur data samlats in och analyserats, etiska 

överväganden och metodkritik. Läsaren anses behöva läsa teoriavsnittet först för att ges 

bästa möjlighet att förstå metodavsnittet. Efter metodkapitlet presenteras resultatet av den 

empiriska studien för att sedan analyseras. Uppsatsen avslutas med en diskussion och 

slutsats samt att förslag gällande framtida forskning lyfts fram.  

 

Figur 1: Uppsatsens disposition. 
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2. Teoretisk referensram 
I följande kapitel lyfts EB fram för läsaren då ett starkt varumärke har visats vara 

avgörande i arbetet med att attrahera kompetent personal. I avsnittet beträffande CSR 

lyfts Carrolls (1991) pyramid och Grankvist (2012) områdesindelning av CSR. Detta i 

syfte att kunna positionera Story et al. (2016) mer smala synsätt på CSR. Avsnittet 

gällande generation Y ämnar ge läsaren en bild av vad tidigare forskning visat att dessa 

individer attraheras av vid val av arbetsgivare. POF-teorin och ST lyfts fram som en 

förklaring till kopplingen mellan CSR och organisationers attraktivitet gentemot 

individer tillhörande generation Y. Slutligen återges hur HRM och CSR kan integreras i 

syfte att förbättra möjligheterna att kunna, med generation Y i åtanken, attrahera 

potentiell personal.  

2.1 Employer branding  

2.1.1 Organisationers varumärke 

EB innefattar enligt Backhaus och Tikoo (2004) det som särskiljer en organisation från 

sina konkurrenter gällande vad de kan erbjuda potentiell och befintlig personal. Med 

tanke på uppsatsens fokusområde är det den del av EB som riktas mot potentiell personal 

som är av störst relevans i denna uppsats. Jenner och Taylor (2009) menar att EB utgörs 

av organisationers ansträngningar att kommunicera vad som gör dem både eftertraktade 

och vad som särskiljer dem i egenskap av arbetsgivare. Ewing et al. (2002) menar att EB 

handlar om att på arbetsmarknaden skapa en bild av att organisationen är en bra 

arbetsplats. Detta går i linje med Drury (2016) som menar att organisationer på ett 

effektivt sätt bör kommunicera ett varumärke på arbetsmarknaden, vilket dels efterfrågas 

och dels är bekant för organisationens målgrupp. Enligt Worcester (2009) kan en 

arbetsgivares varumärke ses som ett resultat av de erfarenheter, kunskaper, intryck, 

värderingar och känslor som individer har förvärvat gentemot en organisation. Ewing et 

al. (2002) hävdar att en arbetsgivare kan använda sitt EB för att skapa positiva attityder 

eller känslor gentemot organisationen, differentiera sig gentemot konkurrenter och 

attrahera personal. Enligt Backhaus och Tikoo (2004) medför EB riktad mot potentiell 

personal varumärkesassociationer. Detta innebär att individer frambringar tankar och 

idéer om en potentiell arbetsgivare. 

 

Enligt Backhaus och Tikoo (2004) bygger EB på antagandet att mänskliga resurser tillför 

värde till en organisation. Därför, genom att investera i mänskliga resurser kommer det 
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leda till att en organisation presterar bättre. Ett starkt varumärke har visats öka chanserna 

att arbetssökanden ansöker om en tjänst hos en organisation (Chhabra & Sharma, 2014). 

Vidare har det visats medföra reducerade kostnader gällande rekrytering av personal 

(Berthon et al., 2005; Chhabra & Sharma, 2014).  

 

Enligt Chhabra och Sharma (2014) kan EB utgöra ett strategiskt verktyg för dagens 

organisationer när det gäller att attrahera personal. Drury (2016) hävdar att organisationer 

genom att investera i sitt varumärke som arbetsgivare kan använda det som ett 

differentieringsverktyg på arbetsmarknaden. I praktiken kan EB således anses handla om 

organisationers skapande, bevarande och positionering av sig själva som arbetsgivare på 

arbetsmarknaden för att på så sätt attrahera nuvarande och potentiella arbetstagare 

(Michaels, Handfield-Jones & Axelrod, 2001).  

2.1.2 Employer Value Proposition 

Enligt Sullivan (2002) kan EB delas in i tre delar; employer value proposition (EVP), 

external branding och internal branding. EVP handlar enligt Sullivan (2002) om att en 

organisation tar fram vad de som arbetsgivare kan erbjuda sina anställda och EVP kan 

även liknas vid kundlöftet som under en lång tid funnits inom marknadsföring. Ett 

kundlöfte är svaret på frågan varför konsumenten ska välja en viss organisation, en 

parallell kan här dras till potentiell personal. Vid utveckling av EVP är det viktigt att en 

organisation ser till vad potentiella arbetstagare eftersöker för att på så vis kunna uppfylla 

deras förväntningar, behov och drömmar (Michaels et al., 2001; Lusch, Vargo & 

O’Brien, 2007).  

 

Hall, Pillbeam och Corbridge (2013) menar att först och främst utarbeta ett tydligt EVP 

bistår organisationer i att differentiera sig på arbetsmarknaden, vilket är en viktig 

byggsten i deras arbetsgivarvarumärke. Efter utvecklingen av EVP marknadsför 

organisationer detta till den specifika målgruppen. Detta hör till external branding som 

främst riktar sig till potentiell personal, men det görs även för att stödja en organisations 

varumärke. Internal branding är den del av EB som bär varumärkets "löfte" som gjorts till 

rekryter i en organisation. Denna del riktar sig därför främst till befintlig personal (Ewing 

et al., 2002; Kucherov & Zavyalova, 2012; Chhabra & Sharma, 2014). Således anses 

external branding vara av störst relevans för denna uppsats då external branding riktar sig 

mot potentiell personal för att kunna attrahera dem, vilket hör till uppsatsens 
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fokusområde. 

2.1.3 Organisationsattraktivitet 

Eftersom konkurrensen om personal är hård blir det enligt Berthon et al. (2005) viktigt att 

se till vad som gör att en arbetssökande attraheras till en organisation. Organisations 

attraktivitet kan beskrivas genom i vilken grad en individ är villig att uppsöka en 

organisation i syfte att söka anställning (Turban & Greening, 1997; Story et al., 2016). 

Vidare menar Berthon et al. (2005) att organisationsattraktivitet förknippas med de 

fördelar som potentiell personal uppfattar med att arbeta hos en specifik organisation.  

Backhaus och Tikoo (2004) menar att potentiell personal jämför en potentiell 

arbetsgivare med sina egna behov, sin personlighet och sina värderingar. Enligt Sullivan 

(2004) utgör EB en strategi för att kunna hantera intressenters åsikter, uppfattningar och 

medvetenhet gällande organisationer.  

2.2 Arbetssökandes valmöjligheter 
Tidigare forskning har funnit indikationer på att organisationers attraktivitet påverkas av 

om en arbetssökande har få eller fler valmöjligheter beträffande att erhålla ett arbete 

(Turban & Greening, 1997; Albinger & Freeman, 2000). Individer med högre grad av 

valmöjlighet är de som redan har ett arbete eller har flera möjligheter att erhålla ett 

arbete. Dessa individers fokus är därför inte att erhålla en lön för att kunna överleva, 

vilket istället kännetecknar individer med få valmöjligheter vilka i princip tar ett arbete 

för att de behöver en lön. Vidare menar Albinger och Freeman (2000) att individer med 

en högre grad av valmöjlighet besitter möjligheten att ta hänsyn till andra aspekter än 

enbart kortsiktiga. Graden av valmöjligheter kan således kopplas till graden av hänsyn till 

aspekter inom CSR som en individ tar vid val av framtida arbetsgivare. 

2.3 Corporate social responsibility 

CSR är ett koncept som berör organisationers agerande som går utöver deras ekonomiska 

intresse för att förbättra sociala och miljömässiga förhållanden (Vitaliano, 2009). Vad 

som anses vara CSR och inte, formas av trender och samhället runtomkring såsom av 

rådande politik och ekonomi. En bakomliggande drivkraft till CSR är de förväntningar 

och den press som olika intressenter ställer på dagens organisationer (Pedersen, 2015). 

Intressentteorin är av vikt inom CSR eftersom att CSR i sig själv inte belyser vilka 

aktiviteter som en organisation ska använda eller förstärka, något intressentteorin kan 

användas för att ge antydningar om (Maon, Lindgreen & Swaen, 2009; Lis, 2012; 
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Pedersen, 2015). Intressenter är de grupper eller individer som påverkas av eller kan 

påverka organisationers måluppfyllelse (Verdeyen et al., 2004). Att attrahera kompetent 

personal är som tidigare nämnt en stor utmaning för dagens organisationer då det råder 

hård konkurrens om kompetent personal på dagens arbetsmarknad (Lis, 2012; Chhabra & 

Sharma, 2014). Potentiell personal kan därför anses vara en viktig intressent för dagens 

organisationer. Enligt Turban och Greening (1997) kan organisationer som arbetar aktivt 

med CSR skapa en positiv bild av sig som arbetsgivare. Genom att organisationer beaktar 

vad individer i samhället värderar som viktigt hos en arbetsgivare kan CSR således 

användas som ett differentieringsverktyg för att organisationer ska kunna särskilja sig 

från sina konkurrenter (Backhaus, et al., 2002; Greening & Turban, 2000). Vidare menar 

även Jamali et al. (2014) att CSR kan utgöra en konkurrensfördel gentemot andra 

arbetsgivare när det gäller att attrahera personal.  

2.3.1 Indelning av CSR  

Det är svårt att finna en samstämmig och vedertagen definition av CSR (Shahin & Zairi, 

2007; Turker, 2009; Pedersen, 2015). Flertalet forskare har försökt dela in begreppet i 

olika delar. Carroll (1991) har delat in CSR i olika ansvarsnivåer med hjälp av en 

pyramid (se figur 2.1). I botten av pyramiden återfinns det ekonomiska ansvaret, vilket 

innebär att organisationer ska vara vinstgivande och ge avkastning till dess aktieägare och 

på så sätt göra vad som krävs av den globala kapitalismen. Därovan återfinns det 

lagstadgade ansvaret, vilket syftar till att organisationer ska följa lagar och regler 

avsedda för företagsverksamhet och på så sätt göra vad som krävs av dem. Ovan det 

lagstadgade ansvaret återfinns det etiska ansvaret, vilket innebär att organisationer ska 

agera utifrån vad som anses vara rätt i ögonen för gemene man. Det blir således av vikt 

att se till hur intressenter förväntar sig att organisationer ska ta ansvar. I toppen av 

pyramiden återfinns det filantropiska ansvaret, vilket innebär att organisationer ska ta 

ansvar för samhället de verkar i genom att agera som en god samhällsmedborgare. Det 

handlar således mer om att göra vad intressenter finner önskvärt. Sammanfattningsvis, för 

att en organisation ska kunna säga sig ta fullständigt ansvar menar Carroll (1991) att 

organisationer ska ta ansvar på alla fyra nivåer. Det gäller således inte bara att generera 

vinst och avkastning till aktieägarna eller att följa lagen, det innebär även att agera god 

samhällsmedborgare och ta ansvar på en mer etisk och filantropisk nivå. Ingen av de fyra 

nivåerna anses ha större vikt än de andra. Carroll (1991) menar dock att en nivå kan ses 

som mer grundläggande, vilket illustreras av figuren nedan.  
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Figur 2.1: Organisationers ansvarsnivåer inom CSR enligt Carroll (1991). 

CSR kan även delas in i tre ansvarsområden; socialt ansvarstagande, ekonomiskt 

ansvarstagande och miljömässigt ansvarstagande. Vidare kan CSR kopplas till 

organisationers arbete för ett bättre samhälle och för ökad lönsamhet. Socialt 

ansvarstagande kännetecknar en god samhällsmedborgare och behandlar att 

organisationer ska bedriva sin verksamhet med hänsyn till medborgares hälsa och 

välmående oavsett om de är affärspartners, konsumenter, underleverantörer eller 

anställda. Tanken är att organisationer ska få något i gengäld när det rör sig om socialt 

ansvarstagande annars bör det snarare ses som en aktivitet i form av välgörenhet. Även 

om lönen kan användas för att motivera personal krävs det ofta något mer för att skapa en 

känsla av meningsfullhet. Det kan bland annat beröra att skapa utrymme för anställda att 

gå ner i arbetstid eller ge möjlighet till flextid. På detta sätt kan organisationer underlätta 

för sina anställda att skapa en balans mellan arbete och privatliv och få ihop vardagen, 

vilket organisationen i sin tur drar nytta av då disharmoni i privatlivet påverkar arbetslivet 

och i värsta fall kan leda till att de går miste om kompetent personal. Ekonomiskt 

ansvarstagande berör den ekonomiska drivkraften bakom att organisationer tar ansvar, 

vilket till stora delar beror på att kunderna i allt större utsträckning kräver organisationers 

ansvarstagande. Genom att agera i linje med vad kunderna förväntar sig kan 

organisationer öka avkastningen till sina aktieägare i jämförelse med om sådan hänsyn 

inte tagits. På så sätt handlar det om att organisationer ska bedriva sin verksamhet så att 

de tjänar så mycket pengar som möjligt för att trygga sin egen ställning, men även för att 

säkerställa aktieägarnas avkastning. Slutligen berör det miljömässiga ansvaret att 

organisationer bedriver sin verksamhet så att det ur ett långsiktigt perspektiv inte 

påverkar planeten och dess naturresurser på ett negativt sätt (Grankvist, 2012).   
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2.3.2 Intern & extern CSR 

CSR kan även delas in i intern och extern CSR (Houghton, Gabel & Williams, 2009; 

Hawn & Ioannou, 2016; Story et al., 2016). Story et al. (2016) menar att interna CSR-

aktiviteter är de som kan hänföras till en organisations interna intressenter såsom 

personal. Aktiviteter i egenskap av karriärutveckling, policys som tar hänsyn till de 

anställdas familjer och möjlighet till vidareutbildning hör således till intern CSR. Vidare 

menar Hawn och Ioannou (2016) att intern CSR är de aktiviteter vilka sker inom en 

organisation i syfte att utveckla dess kapacitet och möta förväntningar hos de interna 

intressenterna som organisationer är beroende av då dessa tillhandahåller kritiska 

resurser. Enligt Hawn & Ioannou (2016) berör intern CSR således aktiviteter för att 

förbättra arbetsförhållanden för de interna intressenterna såsom befintlig personal.  

 

Enligt Story et al. (2016) hör extern CSR till de aktiviteter vilka syftar till att 

organisationer skyddar miljön, bidrar till samhällsutvecklingen, skapar hållbarhet och 

bidrar med filantropiska aktiviteter. Ett konkret exempel på en extern CSR-aktivitet är 

enligt Story et al. (2016) att en organisation utvecklar en idrottsakademi där idrottare kan 

vidareutvecklas och dessutom få en högskoleutbildning. Att förstärka en organisations 

varumärke genom att exempelvis kommunicera ut sociala och miljömässiga initiativ som 

organisationen tagit menar Hawn och Ioannou (2016) också hör till extern CSR. Extern 

CSR kan således förklaras som de aktiviteter vars syfte är att skapa legitimitet genom att 

organisationer söker stöd från samhället samt som riktar sig till organisationens externa 

intressenter såsom potentiell personal (Verdeyen et al., 2004; Hawn & Ioannou, 2016). 

Vidare menar Houghton et al. (2009) att organisationer med hjälp av externa CSR-

aktiviteter tar ett samhällsansvar där organisationen genom sitt handlande kan ses som en 

god medborgare. 

2.4 Att som arbetsgivare attrahera individer tillhörande generation Y  
Montgomery och Ramus (2011) menar att söka ett arbete innefattar en beslutsprocess där 

en organisations attribut påverkar en individs slutgiltiga val av arbetsgivare. Vidare 

menar Terjesen et al. (2007) att sannolikheten att en individ ansöker om ett arbete hos en 

organisation influeras av individens begär av de attribut som denne upplever att 

organisationen har som arbetsgivare. Tidigare forskning av Backhaus et al. (2002) har 

visat på vikten, om inte nödvändigheten, för organisationer att beakta vad som attraherar 

personal för att på så sätt kunna skapa attraktivitet gentemot potentiell personal. Vidare 
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menar Albinger och Freeman (2000) att kunskap som bidrar till rekryteringsstrategier för 

att attrahera olika generationer är värdefull. Genom att dela födelseperiod samt sociala 

livserfarenheter menar Jurkiewicz och Brown (1998) att en generation skapar sig en egen 

personlighet. Detta påverkar enligt Kupperschmidt (2000) den enskilda individen i hur 

denna känner inför organisationer och således vad denne eftersöker hos en arbetsgivare. 

Detta i kontrast till Smola och Sutton (2002) samt Kultalahti och Viitala (2015) som 

menar att kultur, samhället samt ålder påverkar en individs preferenser. Vidare menar Ito, 

Brotheridge och McFarland (2013) att en individs preferenser förändras i och med 

personlig mognad eller att en individ över tid åtar sig förpliktelser samt erhåller kunskap, 

vilket inte kan kopplas till en enskild generation.  

 

Enligt Drury (2016) medför konkurrensen om ung personal att dagens arbetsgivare måste 

fokusera på vad som får deras organisation att upplevas som attraktiv. Existerande 

forskning gällande generation Y:s preferenser vid val av arbetsgivare har visat att de 

bland annat attraheras av arbetsgivare de uppfattar investerar i anställdas utveckling, bryr 

sig om sina anställda, tillgodoser tydliga möjligheter till karriärutveckling samt erbjuder 

variation i arbetet (Terjesen et al., 2007; Arkhede, Bergström & Ohlsson, 2016). Vidare 

har denna ålderskohort visats uppskatta en arbetsgivare som ger dem möjlighet till att 

skapa en balans mellan arbete och privatliv samt att kunna styra över sina arbetstider, 

vilket bidrar till flexibilitet (Cennamo & Gardner, 2008; Kultalahti & Viitala, 2015; 

Arkhede, Bergström & Ohlsson, 2016). Att få kontinuerlig feedback av sin arbetsgivare 

är dessutom något som Kultalahti och Viitala (2015) menar att individer tillhörande 

generation Y värderar högt och således eftersträvar. Enligt Hall (2002) anses generation 

Y vara proaktiva när det gäller deras karriärer och söker sig gärna till de arbetsgivare och 

arbeten vilka de anser främjar deras karriärer och som uppfyller deras specifika 

preferenser. Arkhede et al. (2016) har i sin tur funnit att svenska individer mellan 16-29 

år, tillhörande generation Y, anser att god arbetsmiljö, intressanta arbetsuppgifter, 

anställningstrygghet och självständigt arbete är mycket viktigt hos en framtida 

arbetsgivare. Arbete som är nyttigt för samhället, hög inkomst, goda karriärmöjligheter 

och ett arbete där man kan hjälpa andra människor framkom som ganska viktigt. Twenge 

och Campell (2008) samt Sullivan, Sullivan och Buffton (2002) hävdar utöver 

ovanstående att individer tillhörande generation Y sätter sin egen vinning främst vid val 

av arbetsgivare. Vidare menar Gursoy et al. (2013) att generation Y förväntar sig att 

arbetsgivaren ska uppfylla deras preferenser. Inte i den bemärkelsen att de förväntar sig 
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få mer än andra individer på arbetsplatsen, utan att de förväntar sig att arbetsgivaren 

överlag ska göra mer för sina anställda. Detta resulterar enligt Gursoy et al. (2013) i att 

individer tillhörande generation Y antar en konsumentliknande roll gentemot en 

arbetsgivare.  

2.5 Person organizational fit 
POF innebär att en individ upplever en matchning mellan dennas och en organisations 

värderingar (Cennamo & Gardner, 2008). Att organisationer signalerar ut sina 

värderingar och prioriteringar på ett tydligt sätt har enligt Cennamo och Gardner (2008) 

således visats underlätta uppkomsten av en POF. Teorins relevans i uppsatsen stärks 

ytterligare av att Chapman, Uggerslev, Carroll, Piasentin och Jones (2005) funnit att 

individers upplevelse av en POF är en viktig och bidragande faktor för organisationers 

attraktivitet gentemot arbetssökande. En hög grad av samstämmighet mellan vad en 

organisation erbjuder och vad potentiell personal efterfrågar bidrar enligt Turban och 

Greening (1997) till den upplevda attraktiviteten gentemot en organisation. En 

arbetssökandes upplevelse av att det föreligger en POF blir enligt Wanous (1992) således 

ett viktigt steg i en rekryteringsprocess. En viktig komponent är därför att det finns 

tillgänglig information om organisationer som möjliggör att individer kan utvärdera och 

komma fram till om de attraheras av dem som arbetsgivare. Därav menar Drury (2016) 

att det ligger ett ansvar hos organisationer att tillhandahålla sådan information om de vill 

att potentiell personal ska söka sig till dem. Det är därför enligt Chhabra och Sharma 

(2014) viktigt att organisationer, till potentiell personal, kommunicerar ut den bild de vill 

förknippas med som arbetsgivare. Vidare är det ur ett strategiskt perspektiv således 

viktigt för en organisation att välja informationskanal för att kommunicera utåt mot 

samhället och intressenter. En sådan informationskanal kan utgöras av en platsannons. 

Genom informationsinnehållet i en platsannons kan individer värdera och komma fram 

till om de delar värderingar med den specifika organisationen. Enligt Wei, Chang, Lin 

och Liang (2016) bidrar innehållet i en platsannons med att ge läsaren information om 

hur den specifika organisationen är som arbetsplats. Vidare menar de att en platsannons 

innehåll inte enbart medför att läsaren får arbetsrelaterad information, denna blir även 

introducerad för organisationens kultur. Enligt Story et al. (2016) kan CSR-aktiviteter 

användas i en platsannons för att ge potentiell personal information om ett företags 

värderingar och normer och på så sätt åstadkomma en positiv påverkan gentemot 

organisationers attraktivitet.  
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Figur 2.2: Uppkomsten av POF (Konstruerad av Lindström & Öst, 2017). 

2.6 Signalteori 
ST anses vara en relevant teori att komplettera uppsatsen med för att förstå hur CSR som 

en signal kan influera individer i deras uppfattning om en organisation samt således 

uppkomsten av POF. Teorin fokuserar enligt Connelly, Certo, Ireland och Reutzel (2011) 

på medveten kommunikation av positiv information och innebär att organisationer kan 

signalera sina attribut till olika intressenter, exempelvis potentiell personal. Cennamo och 

Gardner (2008) hävdar att organisationer genom de signaler de sänder ut kan skapa en 

matchning mellan individ och organisation genom att de lever upp till en individs 

preferenser.  

 

Genom signaler om sitt CSR-arbete kan organisationer tänkas signalera att de bryr sig om 

sina anställda och/eller miljön. Något som kan kopplas till Ewing et al. (2002) som menar 

att organisationer kan använda sitt EB för att på arbetsmarknaden arbeta med att skapa en 

bild av att organisationen är en bra arbetsplats. Detta är av betydelse eftersom att 

individer enligt Rousseau et al. (2006) tenderar att välja arbetsgivare baserat på hur väl de 

delar dess värderingar och mål. Denna uppfattning delar även Backhaus och Tikoo (2004) 

samt Albinger och Freeman (2000). Detta synsätt kan dock sättas i relation till Albinger 

och Freeman (2000) som menar att individer med en högre grad av valmöjlighet också 

besitter möjligheten att ta hänsyn till andra aspekter än enbart kortsiktiga. Graden av 

valmöjligheter kan således kopplas till den grad av hänsyn som en individ kan ta 

avseende att välja en arbetsgivare som delar individens värderingar och mål.   

 

Enligt Cennamo och Gardner (2008) bör organisationer signalera ut sina värderingar och 

prioriteringar på ett tydligt sätt. Vidare menar Connelly et al. (2011) att det krävs 

tillräckligt med tillgänglig information om en organisation för att individer ska kunna 
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tolka signaler om arbetsförhållanden samt ledtrådar om hur det skulle vara att arbeta inom 

den organisationen och på så sätt kunna skapa sig en uppfattning om organisationen. 

Tänkbart är att som organisation ge information om sitt CSR-arbete för att eventuellt 

kunna skapa vad Cennamo och Gardner (2008) benämner för en POF, en matchning 

mellan individ och organisation.  

 
Figur 2.3 Signalteori (Konstruerad av Lindström & Öst, 2017). 

2.7 Integrera HRM och CSR 
Lis (2012) hävdar att organisationers förmåga att attrahera potentiell personal har visats 

förbättras genom att integrera HRM och CSR. Således har CSR visats bidra till hållbar 

HRM gällande att försörja organisationer med kompetent personal. Genom att 

organisationer tillgodoser hållbara HRM-strategier kan detta bidra till att arbetsgivaren 

blir "employer-of-choice". Ur denna aspekt är det viktigt att organisationer anpassar sina 

HRM-strategier och tar hänsyn till arbetstagarnas behov, vilket därför innebär att de 

enligt Lis (2012) ska ta hänsyn till aspekter kring CSR. Detta är av relevans då en stor 

utmaning för dagens HRM-praktiker är att attrahera kompetent personal i och med den 

hårda konkurrensen om kompetent personal (Lis, 2012; Chhabra & Sharma, 2014).  

 

Under de senaste årtiondena har forskning kring CSR ökat och visar på att CSR har en 

positiv inverkan på arbetssökandes uppfattning av en organisation, corporate image samt 

en organisationers attraktivitet (Turban & Greening, 1997; Vitaliano, 2009; Arendt & 

Brettel, 2010; Lis, 2012; Kim & Park, 2011; Story et al., 2016). Organisationer som ser 

ett intresse i att bry sig om sina anställda, samhället och miljön samt använder etiskt 

försvarbara produkter och processer har enligt Montgomery och Ramus (2011) ansetts 

vara mer troliga att nå framgång i att locka och attrahera kompetent personal. CSR:s 

inverkan på en organisations attraktivitet har framkommit påverkas av hur CSR 

kommuniceras och görs tillgänglig. För att CSR ska kunna användas som en 

konkurrensfördel över tid menar Jamali et al. (2014) att organisationer inte primärt eller 

enbart kan fokusera på externa manifestationer utan dessa måste även förankras i det 
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interna HRM-arbetet i organisationen. Detta beror på att externa CSR-aktiviteter som 

manifesteras utåt är lätta för konkurrenter att imitera och på så sätt är det den interna 

dynamiken och strategierna gällande CSR som kan utgöra en källa för hållbar konkurrens 

och innovation. På så sätt anser Jamali et al. (2014) att CSR kan användas som ett 

strategiskt verktyg i kampen om kompetent personal. 

2.8 Förklaringsmodell 
Nedanstående förklaringsmodell syftar att ge läsaren en förståelse för hur de områden 

som lyfts fram i den teoretiska referensramen hänger samman. CSR kan delas in i intern 

och extern CSR. Beroende på det CSR-innehåll som placeras i en informationskanal kan 

organisationer till potentiell personal sända signaler om hur de är som arbetsgivare. På så 

sätt kan potentiell personal såsom individer tillhörande generation Y, med hjälp av 

signalerat CSR-innehåll, uppleva en matchning mellan hens och organisationens 

värderingar det vill säga en POF. Uppkomsten av POF påverkar i sin tur individers 

upplevda attraktivitet gentemot en organisation, vilket i förlängningen påverkar 

organisationers förmåga till ett stärkt EB.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.4: Förklaringsmodell. 
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3. Metod 
I detta kapitel följer en redogörelse för tillvägagångssättet för studien. Först beskrivs val 

av forskningsmetod och varför den valdes. Därefter får läsaren en redogörelse för val av 

forskningsdesign. Sedan förklaras det för läsaren hur studiens trovärdighen, äkthet och 

validitet har hanterats. Avslutningsvis lyfts kritik gentemot metodval.  

3.1 Val av forskningsmetod  
Utifrån uppsatsens syfte, att bidra med en vidare förståelse kring CSR:s betydelse i 

organisationers arbete med sitt EB och på så sätt kunna attrahera kompetent personal i 

förhållande till individer tillhörande generation Y, har en deduktiv ansats bedömts 

passande. Detta då uppsatsen tagit upp stafettpinnen efter en tidigare studie av Story et al. 

(2016). Således har teori och tidigare forskning inom området varit av stor vikt, vilket går 

i linje med en deduktiv ansats som innebär att forskaren utgår ifrån tidigare forskning 

inom området som ska undersökas för att sedan ställa detta mot inhämtad empiri. Med 

andra ord att gå från teori till empiri (Jacobsen, 2002; Bryman & Bell, 2013).  

 

För att frambringa en systematik i studien och skapa trovärdighet lades vikt vid att 

strukturera och konstruera en relevant och stabil forskningsmetod, detta i enlighet med 

Lind (2014). En kombination av kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod uppmuntras 

av Jacobsen (2002) eftersom en särskiljning av de båda metoderna snarare hämmar och 

begränsar än att hjälpa. Istället bör de båda metoderna enligt Jacobsen (2002) ses som två 

ytterpunkter på en skala där den ena metodens svagheter kan kompensera den andra 

metodens styrkor. För att kunna besvara uppsatsens syfte samt dess forskningsfrågor har 

data samlats in med hjälp av kvalitativ forskningsmetod. Dock kan mindre inslag av 

kvantitativ forskningsmetod anses förekomma genom att svarsformulär använts i studien, 

vilket är vanligt förekommande inom kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2013). Dock 

har användandet av svarsformulär inte syftat till att frambringa statistik utan snarare att 

skapa förståelse för individerna i studien, vilket ger tyngd för att studien är kvalitativ. Det 

empiriska materialet består av primärdata (Lundahl & Skärvad, 1999) som inhämtas 

genom svarsformulär och fokusgruppsintervjuer som genomförts med studenter 

tillhörande generation Y vid Högskolan i Skövde. Inläst teori och tidigare forskningen har 

kopplats ihop till ett analysverktyg i syfte att förklara och analysera insamlad empiri 

(Lind, 2014).  
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3.2 Val av forskningsdesign 
Enligt Denscombe (2000) tenderar kvalitativ forskning att förknippas med en öppen och 

flexibel forskningsdesign och kvantitativ forskning förknippas oftast med en mer 

förutbestämd design. Enligt Gustavsson (2003) ska den forskningsdesign som är bäst 

lämpad att besvara studiens syfte väljas. I studien bedömdes en experimentell 

fokusgruppdesign kunna tillämpas vid insamling av empiri. Denna forskningsdesign 

valdes och konstruerades i samråd med författarnas handledare och baseras på att 

experiment, svarsformulär och fokusgruppsintervjuer har sammanfogats till en och 

samma forskningsdesign för den specifika studien. Denna kombination baserades på att 

skapa en vidare förståelse för respondenterna i studien, något som inte ansågs kunna 

uppnås med enbart en kvantitativ metod (Bryman & Bell, 2013).  

3.3 Studieobjekt & urval 
Studieobjektet var, i linje med uppsatsens syfte, att studera CSR:s betydelse i 

organisationers arbete med att stärka sitt EB i förhållande till individer tillhörande 

generation Y, särskilt beträffande dimensionen att attrahera personal.  

3.3.1 Kriterier för presumtiva deltagare 

I uppsatsen gjordes ett homogent urval då det främjade en del av uppsatsens syfte att 

studera en specifik ålderskohort. Ett homogent urval innebär enligt Alvehus (2013) att 

respondenterna som deltar i undersökningen är av samma "typ" exempelvis gällande 

ålder, vilket underlättar möjligheten att göra jämförelser mellan resultat. Vidare var 

urvalet målstyrt och strategiskt på så sätt att studiens deltagare ansågs var tvungna att 

uppfylla tre kriterier för att studiens syfte samt forskningsfrågor skulle kunna besvaras. 

Det första kriteriet för individer att ingå i studien var att de tillhör generation Y, vilket i 

denna studie innefattar individer födda mellan åren 1983-1997 (Västsvenska 

Handelskammaren, 2017). Det andra kriteriet var att individerna i studien studerade ett 

företagsekonomiskt program vid Högskolan i Skövde. Det tredje kriteriet var att 

individerna skulle läsa sin sista termin samt att de inom en snar framtid skulle ta klivet ut 

på arbetsmarknaden och att de på så sätt var arbetssökande. De tre nämnda kriterierna 

som författarna utgick ifrån ansågs vara av relevans för studien då de underlättat att 

precisera studiens målgrupp och urskilja lämpliga kandidater kopplat till uppsatsens syfte 

och forskningsfrågor. De tre ovan nämnda kriterierna lyftes fram i det Facebookinlägg 

som författarna lade upp den 6 mars 2017 på Högskolan i Skövdes Facebookgrupp (se 

bilaga 1), vars syfte var att locka deltagare till studien. Presumtiva deltagare ombads 
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kontakta författarna via mail. Detta tillvägagångssätt användes för att nå ut till ett stort 

antal individer och på så sätt gynna möjligheterna att erhålla deltagare. Intresset för att 

delta i studien var ganska svagt, vilket kan förklaras av att vår målgrupp skrev c-uppsats 

vid genomförandet av vår studie. Därav blev resultatet att de individer som hörde av sig 

till oss via mail också sedan ingick i studien.  

 

Valet att använda studenter grundades i att det i tidigare forskning visats vara en effektiv 

strategi (Dawkins et al., 2016; Story et al., 2016). Dock är det av vikt att framföra att det 

inte är studenter som sådana som var av intresse för studien, utan istället var fokus på att 

deltagande individer tillhör generation Y samt var på väg ut på arbetsmarknaden. På så 

sätt ansågs det passande att använda studenter då de vid skrivandet av denna uppsats 

enligt författarna i många fall faller inom ramen för generation Y och att studenter som 

studerar sin sista termin i många fall är på väg ut på arbetsmarknaden, vilket går i linje 

med kriterierna ovan. Att använda studenter på Högskolan i Skövde, istället för en annan 

högskola, gjordes för att författarna studerar och skriver denna uppsats vid samma 

lärosäte. Det föll naturligt för författarna att använda sig av studenter som befann sig i 

deras omgivning för att på så sätt utnyttja den begränsade tidsramen. Det ses som ett 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att författarna använder de personer som finns 

tillgängliga i deras omgivning (Bryman & Bell, 2013).   

3.3.2 Förkunskaper 

Alla respondenter som deltog i studien hade inom sitt program vid Högskolan i Skövde 

läst en obligatorisk kurs på 7,5 högskolepoäng i CSR. Vad gäller denna förkunskap kring 

CSR ansågs detta inte vara ett hinder för uppsatsen. Att individerna besatt kunskap och 

kännedom beträffande CSR ansågs istället främja och bidra till diskussion under 

fokusgruppsintervjuerna genom att det inte var ett nytt område för respondenterna vilket 

gav dem frihet i att kunna uttrycka sig. Vidare ansågs det bidra till att minimera 

missförstånd och oklarheter kring begrepp och frågeställningar som vi framförde dels i 

svarsformulär och dels i fokusgruppsintervjuerna och som vi annars hade behövt lägga tid 

vid att förklara. Respondenternas förkunskaper ansågs således kunna bidra till rikligt med 

material till studien, vilket således skulle gynna studiens resultat. Därmed sågs 

respondenternas val av studieinriktning eller eventuella kännedom kring varandra och 

författarna inte som något som kan ha påverkat studiens resultat negativt, snarare 

tvärtom.  
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3.4 Experiment 
Tillvägagångssättet för att inhämta empiri i studien liknade ett laboratorieexperiment. 

Detta då studien genomfördes i en konstlad miljö genom att författarna fingerat 

respondenternas upplevelser av attraktivitet gentemot den fiktiva organisationen med 

hjälp av innehåll i platsannonser. Därav har författarna påverkat experimentets upplägg 

och genomförande. Fördelen med ett laboratorieexperiment menar Bryman & Bell (2013) 

är att det underlättar studiens replikerbarhet då kopplingen till en specifik miljö är 

svagare än vid exempelvis ett fältexperiment som görs i en verklig situation. Att kunna 

göra någon form av jämförelse är en viktig del vid användning av experiment (Bryman & 

Bell, 2013).  

 

I klassisk experimentell design menar Bryman och Bell (2013) att kontrollgrupper 

används som grund för jämförelse. Detta genom att en grupp utsätts för en experimentell 

variation och sedan jämförs med en kontrollgrupp som inte utsatts för samma behandling. 

I studien för denna uppsats har det inte använts någon kontrollgrupp som grund för 

jämförelse. Istället utgjorde fyra manipulerade platsannonser och utfallet i de 

efterföljande svarsformulären som var kopplade till varje specifik platsannons grund för 

jämförelse. I studien ingick 15 respondenter som alla läste fyra platsannonser och 

besvarade efterföljande svarsformulär 1. Det samlades således in totalt 60 stycken 

svarsformulär 1 som var kopplade till en platsannons. Det genomfördes således ett 

experiment med 60 observationer.  

 

Med hjälp av de fyra platsannonserna och utfallet i svarsformulären kunde relationen 

mellan individ och platsannons sättas i ett sammanhang och funna resultat kunde 

jämföras med varandra för att finna skillnader mellan de olika CSR-innehållens inverkan 

på individernas upplevda attraktivitet gentemot organisationen. Enligt Bryman och Bell 

(2013) innebär ett klassiskt experiment även att en oberoende variabel manipuleras för att 

kunna avgöra hur den påverkar den beroende variabeln. I studien för uppsatsen kan CSR 

liknas vid en oberoende variabel och organisationsattraktivitet som en beroende variabel. 

I ett klassiskt experiment ska den beroende variabeln mätas innan och efter experimentet 

för att kunna jämföra skillnader mellan före och efter och således kunna se kausala 

samband. Detta har inte kunnat göras i vår studie. Dock har skillnader i 

organisationsattraktivitet istället kunnat urskiljas genom att se till de fyra platsannonserna 
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med olika CSR-innehåll. Platsannonsen med en mindre grad av CSR och dess resultat 

gällande individers upplevda attraktivitet gentemot organisationen bedömdes av 

författarna kunna ses som vad Bryman och Bell (2013) benämner som "före" och 

resultatet av de tre andra platsannonserna kunna ses som "efter". På så sätt har CSR:s 

inverkan på organisationsattraktiviteten kunnat jämföras baserat på platsannonsernas 

CSR-innehåll. Vidare hävdar Bryman och Bell (2013) att individerna i grupperna, enligt 

klassisk experimentell design, ska väljas ut slumpmässigt. De respondenter som ingått i 

studien har valts slumpmässigt i den bemärkelsen att även om de skulle uppfylla 

fördefinierade kriterier kontaktade de oss på eget initiativ gällande deltagande i studien 

efter att vi lade ut ett inlägg på Facebook på Högskolan i Skövdes studentsida. Bortsett 

från nämnda kriterier styrde vi inte över vilka som hörde av sig till oss och på så sätt var 

urvalet slupmässigt. Baserat på det ovanstående uppfyller uppsatsen inte alla delar i ett 

klassiskt experiment. Dock anses benämningen kvasiexperiment, där inte alla delar i 

klassisk experimentell design behöver vara uppfyllda, kunna tillämpas i uppsatsen 

(Bryman & Bell, 2013).  

3.5 Operationalisering av teorin 
För att samla in relevant empiri i syfte att kunna besvara uppsatsens syfte och 

forskningsfrågor togs fyra manipulerade platsannonser fram som undersökningsverktyg. 

Tanken med dessa platsannonser var att utlösa en reaktion hos respondenterna för att 

kunna undersöka och öka förståelsen för hur de upplevde förekomsten av intern och 

extern CSR. Användandet av platsannonserna bygger som tidigare nämnt på en studie av 

Story et al. (2016). För att kunna erhålla en förståelse för relationen mellan CSR och 

organisationsattraktivitet använde Story et al. (2016) två manipulerade platsannonser för 

en fiktiv organisation. Information gällande CSR inkluderades i en platsannons för att i 

en annan platsannons exkluderas. För att uppnå en bästa definition av CSR konstruerade 

och granskade Story et al. (2016) CSR-innehållet i samråd med två professorer inom CSR 

och marknadsföring. Denna CSR-definition fanns sedan med som ett separat stycke i 

platsannonsen innehållande CSR. Utöver CSR-innehållet var de två platsannonserna i 

grunden densamma. Gemensamt för de två platsannonserna som Story et al. (2016) 

använde var att de båda innehöll information gällande den fiktiva organisationens 

produkter. De innehöll även information gällande organisationens kontor runt om i 

världen. Vidare innehöll platsannonserna ett stycke kring vad organisationen eftersökte 

och erbjöd som arbetsgivare. 
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 Då författarna till denna uppsats plockat upp stafettpinnen av Story et al. (2016) har 

deras definition av CSR samt dess utformning av platsannonsen varit av stor vikt i 

uppsatsen. Författarna har bland annat översatt deras platsannons från engelska till 

svenska och använt den samt dess CSR-innehåll i vår studie som grund för de fyra 

platsannonserna. Med tanke på att författarna översatt platsannonsen finns det en 

medvetenhet om att det kan förekomma språkliga nyanseringar.  

 

Med tanke på uppsatsen syfte manipulerades fyra platsannonser i vår empiriska studie; en 

platsannons med lägre grad av CSR-innehåll, en platsannons med intern CSR, en 

platsannons med extern CSR och en platsannons med högre grad av CSR-innehåll det vill 

säga både intern och extern CSR (se bilaga 2, 3, 4, 5). För att säkerställa att särskiljningen 

skedde på ett korrekt sätt mellan intern och extern CSR och således vilket innehåll som 

skulle räknas som intern CSR eller extern CSR användes den syn som Story et al. (2016) 

hade gällande intern och extern CSR i andra delen av sin studie. Vidare användes 

Houghton et al. (2009) samt Hawn och Ioannous (2016) syn på intern och extern CSR 

som stöd i särskiljningen mellan CSR-innehåll. Platsannonserna var i grunden densamma, 

men ett stycke med CSR-innehåll skilde dem åt. Nedanstående figur redovisar CSR-

innehållet för respektive platsannons. För att se fullständiga platsannonser se bilaga 2, 3, 

4 och 5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1: CSR-innehållet i de fyra manipulerade platsannonserna. 
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Syftet med att respektive platsannons efterföljdes av ett svarsformulär var att 

dokumentera respondenternas reaktioner och individuella värderingar kring CSR-innehåll 

och på så sätt dokumentera relationen mellan individ och platsannons. Detta för att kunna 

göra jämförelser mellan de fyra platsannonserna. Genom att använda 

fokusgruppsintervjuer ansågs relationen mellan individ och respektive platsannons kunna 

stärkas ytterligare. Att använda fokusgruppsintervjuer skiljer sig från studien av Story et 

al. (2016).  

För att kunna samla in relevant empiri, genom ovanstående undersökningsverktyg, ansågs 

det av vikt att respondenterna som ingick i den empiriska undersökningen tillhör 

generation Y. Tidigare forskning kring vad som kännetecknar generation Y vid val av 

arbetsgivare har därför varit vital vid val av studieobjekt och urval. Detta för att 

säkerställa att respondenterna kunde ses som bra representanter för denna fördefinierade 

generation (Parry & Urwin, 2011). Vidare har attraktivitet varit en viktig komponent i 

denna uppsats. För att kunna dokumentera respondenternas upplevelse av attraktivitet 

gentemot den fiktiva organisationen, vilken användes i alla fyra platsannonser, översattes 

fem frågor om attraktivitet till svenska tagna från Story et al. (2016) (se bilaga 6 del 1). 

Dessa frågor syftade till att bidra till uppfyllelse av studiens syfte, att utveckla förståelsen 

för relationen mellan CSR och EB. 

3.6 Svarsformulärens utformning 

I svarsformulären besvarade respektive respondent, utefter en femgradig likertskala, hur 

väl de instämde med det angivna påståendet. 

 

 

 

Figur 3.2: Likertskala utifrån Denscombe (2000). 

Svarsformulär 1 (se bilaga 6) del 1 innehöll fem frågor. Dessa frågors syfte var att 

undersöka respondenternas attraktivitet gentemot den fiktiva organisationen. 

Svarsformulär 1 del 2 innehöll tre påståenden rörande respondenternas upplevelse av 

externa CSR-aktiviteter och tre påståenden rörande deras upplevelse av interna CSR-

aktiviteter. Dessa frågor användes för att undersöka respondenternas upplevelser av intern 
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och extern CSR och kunna sätta denna upplevelse i relation till deras upplevda 

attraktivitet. 

 

Av svarsformulär 1 samlades det in 15 stycken svarsformulär kopplade till platsannonsen 

med en lägre grad av CSR-innehåll, 15 stycken kopplade till platsannonsen med intern 

CSR, 15 stycken kopplade till extern CSR samt 15 stycken kopplade till platsannonsen 

med en högre grad av CSR-innehåll, vilket totalt innebar 60 stycken insamlade 

svarsformulär 1. Svarsformulär 2 (se bilaga 7) var inte kopplat till någon platsannons och 

innehöll generella frågor kring respondenternas värderingar gällande en framtida 

arbetsgivare. Syfte var att dokumentera respondenternas individuella upplevelse av vad 

som är viktigt för dem hos en framtida arbetsgivare. Svarsformulär 2 del 1 innehöll 6 

påståenden gällande CSR som respondenterna ombads värdera utefter hur viktiga de var 

för dem. Detta skedde utefter ovanstående likertskala. I svarsformulär 2 del 2 ombads 

respondenterna välja fem av tio arbetsgivareattribut. De fem de valde rankade de sedan 1-

5. Siffran 1 representerade att det specifika arbetsgivarattributet var mest attraktivt och 

siffran 5 representerade att det var minst attraktivt. Det samlade således in 15 stycken 

svarsformulär 2. Sammantaget av svarsformulär 1 och 2 samlades det således in 75 

stycken svarsformulär.  

3.7 Fokusgruppsintervjuernas utformning 
Intervjuerna som hölls var semistrukturerade med öppna frågor för att erhålla sådan 

information som inte kunde dokumenteras i svarsformulären. Detta val av strukturform 

möjliggör enligt Bryman och Bell (2013) en flexibilitet i frågornas ordning och att 

följdfrågor kan ställas samtidigt som det förutbestämda området kan ramas in. Författarna 

ansåg att användning av fokusgruppsintervjuer var ett sätt att låta respondenterna, som 

grupp, beskriva sina subjektiva uppfattningar och upplevelser. Fokusgruppsintervjuer 

ansågs vara ett bra komplement till svarsformulären för att få en vidare förståelse 

beträffande respondenternas värderingar kring CSR och för att förstå CSR:s betydelse i 

organisationers arbete med att stärka sitt EB.  

 

Med tanke på valet att genomföra fokusgruppsintervjuer har författarna uppmärksammat 

risken att respondenter kan formulera sina svar i mer kulturellt accepterade åsikter än vid 

individuella intervjusammanhang (i Bryman & Bell, 2013). Dock upplevde vi att 

respondenterna under fokusgruppsintervjuerna yttrade sina tankar och upplevelser kring 
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CSR och de faktorer som de upplevde vara attraktiva hos en framtida arbetsgivare, utan 

att i en märkbar grad censurera sina tankar och åsikter. Ett faktum som kan tänkas 

härledas till att respondenterna de facto kan ha känt till varandra som bekanta sedan 

tidigare eftersom de studera på samma högskola, vilket därav gynnat mängden av 

material till studien.   

3.8 Genomförande av experimentella fokusgrupper 

3.8.1 Pilotstudie 

Innan den faktiska empiriska studien, genomfördes en pilotstudie med individer som hade 

kunnat vara potentiella respondenter i den faktiska studien. En pilotstudie gjordes i syfte 

att kunna upptäcka eventuella brister i tillvägagångssätt, men även för att vid behov 

kunna omformulera svarsformulär samt intervjufrågor. Valet att genomföra en pilotstudie 

samt att göra det med individer som kunnat tänkas ingå i studien stöds av Eliasson 

(2013). Via pilotstudien erhöll författarna till uppsatsen kunskap som bidrog till 

förbättrade formuleringar av frågorna i svarsformulären. Dessutom fick författarna 

feedback gällande oklarheter i platsannonserna som syftade till översättningen från 

engelska till svenska då översättningen bidragit till språkliga nyanseringar. Detta 

justerades efter bästa förmåga.   

3.8.2 Den faktiska studien & dess utformning 

I den faktiska empiriska studien bildades tre experimentella fokusgrupper med fem 

individer i varje grupp. Varje respondent erhöll en bokstav A-O för att författarna till 

uppsatsen, efter att den empiriska studien genomförts, skulle kunna särskilja 

respondenterna åt men kunna behandla dem anonymt. Det resulterade i fokusgrupp ett; 

A-E, fokusgrupp två: F-J och fokusgrupp tre; K-O. Storleken på de experimentella 

fokusgrupperna baserades på Bryman och Bell (2013) som hävdar att fokusgrupper 

brukar innefatta minst fyra deltagare för att stimulera till diskussion och att en större 

grupp med åtta deltagare anses svår att hantera. 

 

Efter att antal fokusgrupper med antal respondenter fastställts bokades en enskild tid med 

respektive experimentell fokusgrupp. Det var således vid sammanlagt tre olika tillfällen 

som den empiriska studien genomfördes. De tre olika fokusgrupperna träffade på så sätt 

inte varandra, vilket författarna menar varit positivt då de inte kunnat påverka varandra. 

Studien med varje fokusgrupp bestod sedan av två delar som ägde rum på Högskolan i 

Skövde. Bägge delar genomfördes i avskilda och tysta grupprum som hade bokats av 
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författarna till uppsatsen.  

3.8.3 Respondenternas introduktion till studien 

Innan den faktiska studien genomfördes erhöll varje specifik fokusgrupp en introduktion 

där respondenterna hälsades välkomna. Författarna förklarade sedan studiens syfte, 

respondenternas bidrag till undersökningen, att respondenterna och deras svar skulle 

behandlas anonymt samt att det insamlade materialet enbart skulle användas för att kunna 

besvara uppsatsens syfte. De fick därför skriva en bokstav på de fysiska papper de erhöll 

under den empiriska studien, istället för att de skrev sina namn. Detta gjordes för att 

erhålla så rättvisande svar som möjligt. Vidare efterfrågade författarna respondenternas 

godkännande att spela in fokusgruppsintervjun. Ett sådant godkännande erhölls av 

samtliga individer i de tre fokusgrupperna.  

3.8.4 Studien & dess två delar 

Den empiriska studiens första del, läsandet av fyra platsannonser samt besvarande av två 

svarsformulär, inleddes efter att respondenterna erhållit ovanstående introduktion. 

Respondenterna erhöll fyra manipulerade platsannonser, fyra svarsformulär 1 och ett 

svarsformulär 2. Respondenterna tilldelades det nämnda materialet samtidigt för att de 

enkelt skulle kunna fortsätta med ett svarsformulär när de var klara med föregående. 

Tillhandahållandet av materialet skedde via personlig interaktion med författarna, vilket 

skapade en avsedd tid och plats för individerna att i lugn och ro besvara svarsformulären. 

Detta går i linje med rekommendationer av Bryman och Bell (2013).  

 

Under tiden respondenterna läste platsannonserna och besvarade efterföljande 

svarsformulären befann sig författarna precis utanför rummet. Detta i syfte att inte stressa 

respondenterna, men att ändå finnas till hands om det uppkom frågor eller funderingar. 

Därför kunde oklarheter, som annars kunnat leda till att påståenden inte besvarats, 

undvikas.  

 

Den empiriska studiens andra del, fokusgruppsintervjuerna, skedde i direkt anslutning till 

studiens första del. Samtliga respondenter i respektive fokusgrupp deltog i 

fokusgruppintervjun. Bägge delar i undersökningen genomfördes samtidigt i ett 

grupprum på biblioteket vid Högskolan i Skövde. Ljudinspelningen av 

fokusgruppsintervjuerna genomfördes med hjälp av inspelningsfunktionen på en 

mobiltelefon som låg centrerad på bordet mellan respondenterna, vilket bidrog till god 
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ljudupptagningsförmåga. Vidare visade respondenterna respekt för varandra på så sätt att 

de lät varandra tala till punkt, vilket också underlättade transkriberingen. 

3.9 Studiens trovärdighet, äkthet & validitet 

3.9.1 Trovärdighet 

Enligt Bryman och Bell (2013) är trovärdighet och äkthet av vikt inom kvalitativ 

forskning. Trovärdigheten innefattas av fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt konfirmering. 

 

Tillförlitlighet syftar till att säkerställa att studien skett på ett korrekt sätt och att resultatet 

återgetts till de som ingått, i detta fall respondenterna. Att återge resultatet syftar till att 

kunna bekräfta att författarna till uppsatsen uppfattat respondenternas verklighet på rätt 

sätt (Bryman & Bell, 2013). Detta försökte vi leva upp till genom att ställa bekräftande 

frågor under intervjuerna såsom "[ä]r det rätt uppfattat att...". Vidare har resultatet 

skickats till respondenterna.  

 

Överförbarhet syftar till att tillvägagångssättet som tillämpats vid genomförandet av 

studien ska vara lätt att följa. Detta för att andra forskare ska kunna genomföra studien 

(Bryman & Bell, 2013). Överförbarheten har avsett stärkas genom att arbeta med 

uppsatsens transparens för att på så sätt skapa en tät och fyllig beskrivning. Författarna 

har därför försökt att vara tydliga i sin beskrivning gällande den empiriska studien, dess 

genomförande och den kontext som respondenterna vistats i.  

 

Konfirmering syftar till att det är viktigt att som forskare försöka säkerställa att hen 

handlat i god tro, vilket innebär att det ska vara uppenbart att forskaren inte medvetet låtit 

sina egna personliga värderingar och åsikter influera studiens genomförande och resultat 

(Bryman & Bell, 2013). Vi har försökt leva upp till detta genom att egna åsikter och 

värderingar undveks vid svarsformulärens utformning samt vid val av tema och således 

formulering av intervjufrågor. Vidare undveks ledande frågor för att stärka 

konfirmeringen. Dock är vi medvetna om att våra personliga värderingar och intressen 

oundvikligen har haft en påverkan vid val av studieområde för denna uppsats.  

 

Pålitlighet syftar till att bedöma en studies trovärdighet. För att kunna göra en sådan 

bedömning ska ett granskande förhållningssätt antas och uppsatsens olika delar ska göras 
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tillgänglig i dess fullständighet (Bryman & Bell, 2013). För att stärka detta kriterium har 

författarna granskat giltigheten av insamlad information genom att läsa en kombination 

av nyare och äldre forskning för att på så sätt säkra att informationen var aktuell. Vidare 

har kända databaser såsom Emerald använts vid artikelsökning. Val av artiklar har i 

möjligaste mån berört artiklar som är peer-reviewed, det vill säga granskade av 

sakkunniga på området. Vidare har urval skett genom diskussion mellan författarna. För 

att ytterligare stärka uppsatsens pålitlighet har författarna försökt vara tydliga i sin 

beskrivning kring genomförandet av studien och dess kontext. Detta för att undvika grund 

för osäkerhet. Dessutom har CSR, intern och extern, samt organisationers attraktivitet 

mätts på olika sätt genom att det exempelvis ställts frågor på olika sätt beträffande dem, 

något som stärker pålitligheten ytterligare. Slutligen lades det som inte rymdes i 

uppsatsen som bilagor, vilket ger läsaren tillgång till och möjlighet att granska dessa.  

3.9.2 Äkthet  

Förutom trovärdighet är äkthet av vikt inom kvalitativ forskning. Inom äkthet finns fem 

kriterier; rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 

autenticitet och taktisk autenticitet (i Bryman och Bell, 2013). För att upprätthålla äkthet 

har vi arbetat särskilt med att skapa en rättvis bild och pedagogisk autenticitet.  

 

Rättvis bild syftar till att ställa sig frågan om undersökningen ger en tillräckligt 

rättvisande bild av den grupp individer som studerats (i Bryman och Bell, 2013). Genom 

att studera en mindre skara individer, i denna studie 15 individer tillhörande generation 

Y, är det för oss känt att en statistisk generalisering för hela generationen inte är möjlig 

då det inte skulle kunna ges en rättvisande bild. Dock kan teoretiska slutsatser dras. 

Författarna har försökt att ge en rättvisande bild genom att lyfta fram citat från flera olika 

respondenter. Detta i kontrast till att istället citera en och samma eller ett mindre antal av 

respondenterna, vilket hade givit en mindre rättvisande bild av respondenternas genuina 

värderingar kring intern och extern CSR.  

 

Pedagogisk autenticitet syftar till att undersökningen bidrar till att respondenterna får en 

ökad förståelse av andra individer, vilka lever och verkar i samma miljö som de själva, 

och deras upplevelser (i Bryman & Bell, 2013). Genom att i studien använda 

fokusgruppsintervjuer har respondenterna diskuterat värderingar, upplevelser och 

tänkbara scenarion, vilket anses ha kunnat bidra till att respondenterna kunnat få en ökad 
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förståelse för varandra.  

3.9.3 Validitet 

Validitet är vanligast förekommande inom kvantitativ forskning, men Bryman och Bell 

(2013) menar att det även finns relevans för det inom kvalitativ forskning. Validitet 

innebär att säkerställa att vad som avses mätas är det som mäts (Eliasson, 2013). I studien 

har det därför lagts vikt vid att säkerställa att det var CSR:s koppling till 

organisationsattraktivitet, gentemot individer tillhörande generation Y, som undersöktes 

och att andra oönskade signaler uteslöts. Därför användes en fiktiv platsannons för en 

fiktiv organisation i syfte att respondenterna inte skulle inneha en tidigare bild av 

organisationen, och således undveks skevhet. På så sätt säkerställdes att det som 

undersöktes var CSR-innehållets koppling till organisationsattraktivitet och att andra 

oönskade påverkansfaktorer och signaler som organisationer annars sänder ut uteslöts. 

Detta tillvägagångssätt liknar Story et al. (2016).  

3.10 Insamling av teori & uppsatsens källhantering 
Användning av internet har varit central i denna studie för att kunna finna tidigare 

forskning inom området. Tillgång till databaser såsom Emerald, Springer, WorldCat 

Local har erhållits via Högskolan i Skövde. Användning av högskolans bibliotek har även 

varit central för tillgång till kurslitteratur och litteratur angående forskningsmetoder och 

tillvägagångssätt inom forskning.  

 

För att finna relevant litteratur och forskning till uppsatsen har följande sökord använts; 

CSR + knowledge, employer branding + company attractiveness, recruiting, employers + 

corporate image och external & internal CSR. Ett ytterligare tillvägagångssätt för att 

finna relevant och uppdaterad information har varit att använda existerande referenslistor 

i de artiklar vi funnit och på så vis funnit innehållsrik och relevant litteratur och forskning 

inom området.  

3.11 Etiska principer 

I studien har författarna tagit hänsyn till individskyddskravet som kan delas in i fyra 

huvudkrav; information-, samtycke- anonymitet- och nyttjandekrav. Vidare har falska 

förespeglingar som kunnat vilseleda respondenterna uteslutits (Bryman & Bell, 2013).  

Informations- och samtyckeskravet innebär att som forskare erhålla deltagarnas 

godkännande att delta i studien samt att delge information om forskningsprocessen. 
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Vidare ska presumtiva deltagare ges så mycket information som möjligt i syfte att de ska 

kunna avgöra om de vill medverka eller inte. För att finna deltagare till studien lade 

författarna som tidigare nämnt ut ett inlägg på Högskolan i Skövdes Facebookgrupp (se 

bilaga 1). I detta inlägg framgick studiens syfte, att den skulle ske i experimentell form 

samt när studien skulle genomföras. Presumtiva respondenter ombads kontakta 

författarna via mail om de ville delta i studien. De svar som erhölls från detta inlägg sågs 

därför som en form av godkännande att delta. Utöver detta informerades studiens 

respondenter om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Författarna erhöll 

även muntliga godkännanden av respondenterna att spela in fokusgruppsintervjuerna och 

att citera dem. På så sätt har författarna försökt att leva upp till detta krav. 

 

Anonymitetskravet innebär att som deltagare i en studie garanteras största möjliga 

anonymitet om så önskas. Svarsformulären inleddes med information om att 

respondenternas svar skulle behandlas anonymt.  

 

Nyttjandekravet innebär att det material som samlas in enbart ska användas för det 

specifika forskningsändamålet. Detta såg författarna som en självklarhet då det inte finns 

några intentioner att använda det insamlade empiriska materialet i annat ändamål än förd 

den specifika uppsatsen, vilket respondenterna informerades muntligen om i 

introduktionen till studien. 

 

Falska förespeglingar innebär att en forskare inte ska ge deltagarna vilseledande eller 

falsk information om studien. Det lades därför vikt vid att delge respondenterna studiens 

syfte och vad deras medverkan skulle bistå studien med. Respondenterna i samtliga tre 

fokusgrupper informerades därför om studiens syfte i såväl svarsformulär såväl i den 

muntliga introduktionen till studien. 

3.12 Kritik 

3.12.1 Metodval 

Likväl fokusgrupper rymmer potentialen att stimulera till diskussion på ett sätt som inte 

är möjligt med en individuell intervju och att metoden genererar stor mängd data finns 

det enligt Bryman och Bell (2013) även nackdelar med ett sådant metodval. En nackdel är 

att det finns risk för att tystlåtna individer i fokusgrupperna inte kommer till tals. Den risk 

undveks i möjligaste mån genom att vikt lades vid att alla respondenter gavs utrymme att 
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framföra sina åsikter och uppfattningar, vilket även syftar till att kunna ge en rättvisande 

bild av det som studerats. Detta skedde genom att vi bad de respondenter som upplevdes 

fåordiga att utveckla samt att vi ställde frågor riktade till dem för att bjuda in dem.  

3.12.2 Urval 

Skevhet beskrivs av Bryman och Bell (2013) som då forskare kan komma att påverka 

studiens resultat. Vi menar att det finns en medveten risk om att skevhet kan uppstå då 

respondenterna läste samma inriktning som författarna, det vill säga företagsekonomisk. 

Detta faktum innebär en risk för att respondenterna haft kännedom om författarna, men 

även att respondenterna haft kännedom om varandra sedan tidigare. Författarna hävdar att 

om detta haft en inverkan på studien, har det i vart fall skett i en positiv bemärkelse. Detta 

baseras på den skillnad författarna uppmärksammade mellan fokusgrupp ett och två 

gentemot fokusgrupp tre. I fokusgrupp ett och två delade respondenterna med sig kring 

personliga händelser och upplevelser och övriga respondenter förde diskussionen vidare 

genom att ställa frågor men även ifrågasätta de andra individernas handlande i situationer 

som beskrevs. Författarna upplevde således inte att respondenterna höll tillbaka vad 

gäller att ställa följdfrågor och öppna till diskussion, effekten var istället den motsatta och 

detta gav givande diskussioner och material, vilket varit positivt för forskningsresultatet. I 

fokusgrupp tre upplevdes stämningen istället som mer tryckt och spänd och att det var 

svårare att stimulera till diskussion. Respondenterna tog inte vid där föregående avslutat 

och ställde inte frågor till varandra på samma sätt som i fokusgrupp ett och två. 

Författarnas upplevelse kan bero på att det i den första och andra fokusgruppen uppstod 

bättre personkemi, men även att individerna i de grupperna kände varandra bättre och att 

de därav var mer bekväma med att yttra sig. 

3.13 Metodreflektion 
Denna studie har haft utgångspunkt i en kvalitativ forskningsmetod. Dock var detta inte 

en självklarhet från början. Författarna var i ett tidigt skede inställda på att anta en mer 

kvantitativ forskningsmetod då vi hade en önskan om att kunna uttrycka oss om 

generation Y i en vidare utsträckning. Dock bestämde sig författarna för att de ville få en 

djupare förståelse för hur individer tillhörande generationen tänker kring och värderar 

CSR i förhållande till val av arbetsgivare samt att undersöka CSR:s betydelse för EB. 

Därav upplevdes en kvalitativ forskningsmetod vara mer passande. Dock har även mindre 

inslag av kvantitativ forskningsmetod applicerats i studien. Detta för att möjliggöra att 
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kunna dokumentera individuella upplevelser i kombination med en upplevelse i grupp av 

forskningsområdet. Därför ansågs det framtagna undersökningsverktyget, fyra 

manipulerade platsannonser, vara passande att kombinera med efterföljande 

svarsformulär samt fokusgruppsintervjuer för att möjliggöra detta. Dessutom har detta val 

av metod medförts att studiens forskningsfrågor samt dess syfte kunnat besvaras då det 

framtagna undersökningsverktygen fungerat, något som studies resultat tydligt visat på.   

 

Den valda forskningsmetoden har genererat i en stor mängd data som skulle tolkas och 

analyseras. Dessutom tog transkriberingen av de tre fokusgruppsintervjuerna lång tid. 

Respondenterna hade mycket intressant att bidra med och ibland upplevde författarna det 

svårt att orientera sig i denna djungel av material. Men med facit i hand hade författarna 

ändock inte valt en annan form av forskningsmetod eftersom den tillfört rikligt med 

material som resulterat i att uppsatsens syfte och frågeställningar kunnat besvaras. 

  

Något som även anses vara av vikt att lyfta i en reflektion kring metodvalet i uppsatsen är 

tidigare forsknings betydelse. Då författarna plockat upp stafettpinnen från Story et al. 

(2016) ansåg ingen annan ansats än deduktiv vara av relevans. En abduktiv samt induktiv 

ansats var i ett tidigt skede uppe för diskussion men lades åt sidan då relevansen av 

tidigare forskning ansågs vara av stor vikt, vilket således gjorde valet att anta en deduktiv 

ansats självklart för författarna.  

 

Vid närmare eftertanke hade vi i studien kunnat använda en kontrollgrupp bestående av 

individer tillhörande en annan generation. Detta var en tanke som vi diskuterade i början 

av uppsatsprocessen. Dock gjordes det ett aktivt val att inte inkludera individer från andra 

generationer såsom generation X eller baby boomers med flera. Detta eftersom att det 

huvudsakliga syftet med arbetet inte var förknippat med generation och att studiens 

omfattning inte heller möjliggjort att kunna sådana slutsatser. Vidare upplevde vi att det 

inte fanns tidsmässigt utrymme.   
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4. Resultat 
Detta kapitel inleds med att ge läsaren information om respondenternas bakgrund. Sedan 

redovisas CSR-innehållet i de fyra manipulerade platsannonserna. Därefter redovisas 

resultatet av svarsformulär 1 och 2. Därpå framförs vad som framkom i 

fokusgruppsintervjuerna. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning.  

4.1 Respondenternas bakgrund 
Alla de respondenter som medverkade i studien var studenter vid Högskolan i Skövde, 

födda mellan åren 1986-1995. Medelåldern var 24,67 år. Majoriteten, mer specifikt 13 

respondenter, studerade sitt tredje och sista år på Personal, Organisation och 

Ledarskapsprogrammet. Resterande två respondenter studerade tredje och sista året på 

Ekonomprogrammet - redovisning och revision. Alla respondenter som medverkade i 

studien avsåg att inom 6-12 månader söka arbete inom sitt utbildningsområde. Vad gäller 

förkunskaper på området har alla respondenter genomfört en obligatorisk kurs i CSR på 

7,5 högskolepoäng. Alla respondenter har tidigare arbetslivserfarenhet innan påbörjade 

studier. I respondenternas svar gällande denna arbetslivserfarenhet inkluderades sommar-

, deltid- och heltidsanställningar. Medelvärdet för antal yrkesverksamma år innan studier 

var 8,2 år. Detta relativt höga medelvärde berodde dels på att en av respondenterna 

utmärkte sig då denne varit yrkesverksam i 16 år, vilket på så sätt drog upp medelvärdet, 

dels att respondenter hade börjat sommarjobba redan vid 14 års ålder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1: Respondenternas åldersfördelning. 



35	
	

4.2 De fyra platsannonsernas CSR-innehåll 
Grundinnehållet i de fyra platsannonserna i uppsatsens empiriska studie såg likadant ut 

(se bilaga 2). Det som skiljde dem åt var CSR-innehållet. Nedanstående figur redovisar 

CSR-innehållet för respektive platsannons. Denna figur är densamma som figur 3.1 som 

redovisas på sida 32 i avsnitt 3.6. 

 

 
Figur 4.2: CSR-innehåll i de fyra manipulerade platsannonserna. 

4.3 Platsannonsernas CSR-innehåll kopplat till 

organisationsattraktivitet 

4.3.1 Svarsformulär 1- del 1 

Efter att respondenterna läst respektive platsannons fick de besvara ett efterföljande 

svarsformulär för att dokumentera deras upplevda attraktivitet gentemot organisationen. 

På så sätt kunde relationen mellan CSR-innehåll i en platsannons och individernas 

upplevda attraktivitet gentemot organisationen dokumenteras, vilket också möjliggjorde 

att utfallet av attraktiviteten gentemot organisationen i de olika platsannonserna kunde 

synliggöras. Att dokumentera relationen mellan individen och varje specifik platsannons 

med olika CSR-innehåll möjliggjorde att det sedan kunde göras en jämförelse mellan hur 
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respondenterna svarat beträffande deras attraktivitet gentemot organisationen. I 

nedanstående figur redovisas medelvärdet av respondenternas svar gällande fem frågor 

kopplat till organisationsattraktivitet, svaren redovisas för respektive CSR-innehåll. 

Vidare summeras medelvärdet av respondenternas upplevda organisationsattraktivitet 

gentemot organisationen vid exponering av olika CSR-innehåll. Observera att i fråga fem, 

är till skillnad från de övriga frågorna, ett lägre tal ett bättre resultat ur en 

attraktionssynpunkt därav ett minustecken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2: Medelvärden av svarsformulär 1 del 1 gällande organisationsattraktivitet.  

Ovanstående figur ämnar ge en totalbild av relationen mellan CSR och 

organisationsattraktivitet. Sammantaget ger ovanstående medelvärden indikationer på att 

en högre grad av CSR värderas som mest attraktivt. Det kan konstateras att det framtagna 

undersökningsverktyget, de fyra manipulerade platsannonserna, har fungerat. Vidare 

indikeras att organisationsattraktiviteten ökar i takt med att CSR-innehållet ökar. Genom 

att se till intern och extern CSR går det även att urskilja skillnader mellan dessa. Intern 

CSR får ett högre medelvärde än extern CSR, vilket indikerar att intern CSR i vår studie 

har en större positiv inverkan på organisationsattraktivitet än extern CSR.  

4.3.2 Svarsformulär 1 - del 2 

I denna del fick respondenterna värdera sin upplevelse av CSR-innehåll. Detta utifrån sex 

påståenden. Syftet med denna del var att författarna ville kunna kontrollera att 
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respondenternas upplevelse av CSR-innehåll i de olika platsannonserna stämde överens 

med hur författarna hade manipulerat platsannonserna. Denna kontroll syftade till att 

kunna synliggöra kopplingen mellan respondenternas upplevda organisationsattraktivitet, 

vilken framgår av svarsformulärets första del, och deras upplevelse av påståenden 

kopplade till intern och extern CSR. I figuren nedan redovisas resultatet för respektive 

platsannons. Av figuren framgår medelvärdet av hur respondenterna efter att ha läst en 

platsannons värderade hur väl de instämde med nedanstående påståenden gällande intern 

samt extern CSR.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3: Medelvärden gällande upplevelsen av ovanstående påståenden. 

Utifrån ovanstående figur framgår det att i platsannonsen innehållande en lägre grad av 

CSR värderade respondenterna att de både upplevde en lägre grad av intern CSR och en 

lägre grad av extern CSR, vilket går i linje med en lägre grad av CSR-innehåll. Sätts 

intern CSR i förhållande till extern CSR upplevdes dock en högre grad av intern CSR i 

platsannonsen. I platsannonsen innehållande intern CSR upplevde respondenterna en 

något högre grad av intern CSR i förhållande till extern CSR, vilket går i linje med 

platsannonsens CSR-innehåll. Det framgår av resultatet rörande den tredje platsannonsen 

innehållande extern CSR att respondenterna upplevde en högre grad av extern CSR, men 
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att de upplevde även intern CSR dock i en lägre grad vilket går i linje med 

platsannonsens externa CSR-innehåll. I platsannonsen innehållande en högre grad av 

CSR upplevde respondenterna en högre grad av både intern och extern CSR. Detta 

stämmer överens med platsannonsens högre grad av CSR-innehåll, det vill säga innehåll 

av både intern och extern CSR. Sammantaget kan slutsatsen dras att respondenternas 

upplevelse av CSR-innehåll i de olika platsannonserna stämde överens med hur 

författarna hade manipulerat platsannonserna. 

4.3.3 Svarsformulär 2 - del 1 

I den första delen av svarsformulär 2 ombads respondenterna, oberoende av en 

platsannons, besvara deras generella uppfattningar och värderingar angående en framtida 

arbetsgivare. Meningen var att lyfta fram deras individuella värderingar kring val av 

arbetsgivare. Det framkom att interna CSR-aktiviteter upplevdes som mest viktiga för 

respondenterna. Sett till de externa CSR-aktiviteterna upplevdes dessa mindre viktiga för 

respondenterna. Svaren illustreras av diagrammet nedan vars staplar är i olika färger för 

att urskilja vad respondenterna upplevde vara viktigt utifrån en femgradig likertskala. 

Orange färg representerar att respondenterna svarade en 1:a, röd färg 2:a, grön färg 3:a, 

lila färg 4:a och gul färg 5:a. 

 

Diagram 4.1: Hur respondenterna instämmer med påstående om vad som är viktigt för dem 

gällande en framtida arbetsgivare.  
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4.3.4 Svarsformulär 2 - del 2 

I denna del ombads respondenterna att från totalt tio organisationsaktiviteter välja ut fem 

som de fann viktigast och sedan ranka dessa i ordningen 1-5. Siffran 1 representerade att 

aktiviteten var den viktigaste och siffran 5 representerade att aktiviteten, av de 5 utvalda, 

ansågs vara minst viktigt för individen. Svaren illustreras av diagrammet nedan vars 

staplar är i olika färger för att urskilja respondenternas rankning av de olika fem utvalda 

aktiviteterna. Gul färg innebär att de rankade aktiviteten högst, lila färg näst högst, orange 

färg tredje högst, grön färg fjärde högst och röd färg femte högst av de tio aktiviteterna 

nedan. 

Diagram 4.2: Hur respondenterna rankade de tio organisationsaktiviteterna, 1-5. 

Av diagrammet går det att utläsa att karriärutveckling, balans mellan arbete och privatliv 

samt kompetensutveckling fick högst rankning av flest respondenter. Aktiviteter vilka 

kan hänföras till de interna CSR-aktiviteterna (Story et al., 2016). Bidragande till projekt 

som främjar samhällets välmående och att skydda och förbättra kvalitén på miljön var de 

aktiviteter som flest respondenter värderade med en 4:a eller 5:a, aktiviteter vilka kan 

hänföras till externa CSR-aktiviteter (Story et al., 2016). Utöver dessa externa aktiviteter 

rankades även kontinuerlig feedback lågt av respondenterna. Därför ansågs dessa tre 

aktiviteter minst viktiga av de fem viktigaste. 
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4.3.5 Resultatet av fokusgruppsintervjuerna  

Nedan redovisas resultatet från fokusgruppsintervjuerna, vars syfte var att ge en djupare 

förståelse för samt att komma närmare respondenternas verklighet.  

 

Platsannonsen innehållande en lägre grad av CSR-innehåll 
Under fokusgruppsintervjuerna gavs det uttryck för att organisationen i denna 

platsannons enbart fokuserade på sig själva. Bland annat anförde respondent H att 

organisationen istället borde fokusera på att framhäva vad de arbetar med istället för att 

"skryta om meriter". Att platsannonsen inte framhävde några CSR-aktiviteter påtalades 

av respondenterna. Denna avsaknad sade de påverka dem när de skulle ranka deras 

attraktivitet gentemot organisationen i de fyra platsannonserna. Exkludering av CSR 

upplevdes således inte attraktivt. Respondenterna uttryckte dessutom att platsannonsen 

inte gav någon information gällande vad de skulle få ut av arbetet personligen. 

Information som ansågs viktig i en platsannons och vid val av framtida arbetsgivare. 

Vidare framkom att respondenterna ansåg att det var viktigt att de delar värderingar med 

den organisation de ska arbeta för, men att det inte är prioritet idag då det är ännu 

viktigare att få ett arbete. Dock inte vilket jobb som helst.  

 

– [D]et är väldigt viktigt att en organisation delar mina värderingar samtidigt som jag 

känner att jag är glad om jag får ett jobb nu liksom. Känner lite så faktiskt. Det får ju va’ 

ett jobb som är relevant, jag tar ju inte vilket jobb som helst givetvis. (Respondent F, 

personlig kommunikation 27 mars, 2017).  

 
Platsannonsen innehållande intern CSR 
Aktiviteter som var till fördel för respondenterna som medarbetare var ett ständigt 

återkommande ämne. Att arbetsgivaren erbjuder möjligheter för en balans mellan arbete 

och privatliv, exempelvis i form av flexibla arbetstider ansågs viktigt. Detta framfördes 

tydligt av respondenterna genom diskussioner gällande tänkbara scenarion. 

 

– [J]ag tycker väl att man ska få möjlighet till den där balansen mellan fritid och arbete. 

Den tycker jag är jätteviktig. Och sen att det är kontinuerligt under hela året att man har 

flex och sådär, om det blir att man jobbar lite mer intensivare under en period, det spelar 

inte så stor roll, om man tar och ger. [...]. (Respondent C, personlig kommunikation, 20 

mars, 2017).  
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Det framkom även att möjligheten att arbeta hemifrån ansågs tilltalande för 

respondenterna då det bidrog till flexibilitet. Respondenterna sade sig även uppleva det 

som viktigt att en framtida arbetsgivare erbjuder tillgång till utbildning och 

karriärutveckling inom organisationen. Respondent F särskilde sig från de andra 

respondenterna med sitt resonemang gällande karriärutveckling inom en organisation. 

Denne respondent förklarade att hen inte behöver erbjudas karriärmöjligheter inom 

samma organisation som hen är anställd. Respondenten förklarade att om hen fick 

kompetensutveckling inom en organisation kunde den kunskapen sedan användas för att 

söka sig vidare till högre positioner inom andra organisationer.  

 

– [D]et jag tänker med det är att det känns som att om man får tillräckligt med 

kompetensutveckling på det jobbet man har då kan man klättra genom att hoppa till ett 

annat företag. (Respondent F, personlig kommunikation, 27 mars, 2017).  

 

En respondent som höll med om att utvecklingsmöjligheter var viktigt, men visade på 

motsatsen gällande att byta arbetsgivare för att kunna ta sig framåt i karriären, var 

respondent E. Förklaringen till detta sade respondenten grundade sig i bekvämlighet. 

Istället för att byta arbetsgivare för att ta sig framåt i karriären såg respondenten till 

arbetsplatsrelaterade omständigheter såsom trivsel, framförallt kopplat till arbetskollegor, 

som anledning att inte byta organisation.  

 

– [...]det är enklare och man slipper att flytta på sig och man känner redan folket [...]. 

(Respondent E, personlig kommunikation, 27 mars, 2017).   

 

Vidare förklarade respondent E att resonemanget kring byte av arbetsgivare dessutom 

grundade sig i det faktum att hen har barn, vilket tillför att hen eftersträvade en trygghet 

för sin familj. Detta i kombination med att hen var äldre än de andra respondenterna 

förklarades även kunna vara en orsak till att hen särskilde sig från övriga respondenter. 

En respondent som också ansåg att trivsel gällande kollegor var viktigt var respondent H: 

 

– [...]Asså har jag ett arbete som jag tycker är roligt och arbetskollegor som jag trivs 

med så kan jag tänka mig lite lägre lön. [...]. (Respondent H, personlig kommunikation, 

27 mars, 2017). 
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Det framkom att majoriteten av respondenter upplevde att interna CSR-aktiviteter var 

viktigast. Det framkom dock även under intervjuerna att de upplevde att sådan 

information i en platsannons inte skulle påverka dem i den utsträckningen att det skulle 

hindra dem att söka en tjänst om information kring intern CSR exkluderades. 

Anledningen till detta sades vara att de ansåg sig inte ha något att förlora på att söka då 

de flesta tjänster idag kräver tidigare erfarenhet inom branschen. Som snart 

nyexaminerade utan erfarenhet uttryckte respondenterna att de var glada om de fick ett 

arbete som kunde bidra till att få mer erfarenhet inom sitt utbildningsområde. Därför 

ansåg de sig inte kunna vara så kräsna som de skulle vilja vara när de söker en framtida 

arbetsgivare.   

 

– [A]sså jag tycker det är jätteviktigt med allt inom CSR liksom men, för min situation 

som man sitter i nu, att jag inte har så mycket erfarenhet och så där, så känner jag att, 

asså jag blir glad för vad jag får. [...]. (Respondent F, personlig kommunikation, 27 

mars, 2017).  

 

– [J]ust nu blir man glad om man bara får ett jobb, så man kanske inte är så kräsen. 

(Respondent M, personlig kommunikation, 28 mars, 2017). 

 

Dock är det av intresse att tillägga respondent F:s fortsatta argument gällande citatet 

ovan. Hen förklarade att om hen skulle besitta mer erfarenhet inom sitt studieområde 

skulle valet mellan en organisation som arbetar med CSR och en som inte arbetar med 

CSR falla på organisationen som väljer att arbeta med CSR. 

 

– [...] Så om jag hade fått chansen att välja, om jag liksom fick två erbjudanden från ett 

företag som jag känner jobbar mycket med miljön och de sociala bitarna och så och sen 

ett som inte gör det så hade jag valt det som gjorde det. Men jag känner så här liksom att 

mina valmöjligheter inte är så pass stora nu liksom så jag tar lite vad jag får även om det 

är på ett företag som jag inte hundra gillar. Så känner jag lite just nu. (Respondent F, 

personlig kommunikation, 27 mars, 2017). 

 

Platsannonsen innehållande extern CSR 
Respondenter förklarade att en organisation som tänker på miljön och agerar därefter 
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visar på ett framtidsperspektiv och vill bidra till en bättre framtid för dem och framtida 

generationer. Respondent O uppmärksammade det gym som hen tränar på vilka skänker 

en del av den inkomsten, de erhåller genom att sälja vattenflaskor, till välgörenhet. 

 

För respondent L var volontärarbete för de anställda och samarbete med non-

governmental organizations (NGO:s) istället det som ansågs vara viktiga externa CSR-

aktiviteter för en organisation. Här knöt respondenten an till ett svenskt 

försäkringsföretag som erbjuder sina medarbetare att delta i volontärarbete två gånger per 

år, vilket respondent L ansåg som ett såväl viktigt som roligt initiativ. Respondent J 

ansåg, utöver ovanstående, att om organisationer tar ansvar för sin miljöpåverkan kan det 

väga upp andra upplevda nackdelar hos en organisation.  

 

– [M]en jag tycker ändå att man tar ansvar för miljön och hur man påverkar, asså så 

inga djur tar skada och så. Till exempel Max, dom gör reklam för att "Vi 

klimatkompenserar allt" och då tycker jag dom är den bästa snabbmatskedjan fastän jag 

kanske inte tycker dom har godast mat liksom. (Respondent J, personlig kommunikation, 

27 mars, 2017). 

 

Enligt respondent F skulle hen välja en organisation som arbetade med extern CSR 

framför en som inte gjorde det om hen kunde ställa ett sådant krav, vilket övriga 

respondenter i fokusgruppen höll med om. Möjligheten att välja organisation 

förknippades dock med större erfarenhet inom sitt utbildningsområde, vilket de upplevde 

sig sakna.  

 

Den personliga vinningen värderades i slutändan ändå högre än extern CSR. Vilket 

framgår av nedanstående citat. 

 

– [A]llt det här samhällsansvaret och sånt’, det är… nä, det är inte så fokus. (Respondent 

N, personlig kommunikation, 28 mars, 2017).  

 

– [M]en sen så måste man ju tänka på sig själv först. Och om inte jag trivs på jobbet så 

spelar det ingen roll om dom jobbar med extern CSR eller inte, om inte jag får utvecklas 

eller får balans mellan arbetsliv och fritid liksom. Då spelar det ingen roll vad dom 

jobbar med eller inte, för då kommer jag inte vilja vara kvar där. (Respondent H, 
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personlig kommunikation, 27 mars, 2017). 

 

Vidare framkom det av fokusgruppsintervjuerna att extern CSR ses som något vilket 

respondenterna tar för givet att organisationer arbetar med.  

     

– [...]Men miljöansvar och så tar man någonstans för givet att de tar sitt ansvar. Tycker 

jag... känner jag. Så det kanske inte är något jag kräver att man läser fram i en ansökan 

eller i en annons. (Respondent E, personlig kommunikation, 20 mars, 2017).  

 

Platsannonsen innehållande en högre grad av CSR-innehåll 

Syftet med denna platsannons var att undersöka om en kombination av intern och extern 

CSR kunde bidra till en ökad attraktivitet gentemot organisationen. Majoriteten av 

respondenterna upplevde denna platsannons som mest attraktiv i den meningen att de var 

villiga att söka en tjänst hos organisationen. När frågan ställdes om varför den specifika 

platsannonsen upplevdes vara mest attraktiv svarade flertalet respondenter att 

platsannonsen innehöll mest information om vad organisationen efterfrågade samt vad de 

erbjöd. Det framkom enligt exempelvis respondent E, att alla viktiga delar såsom 

miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande fanns med. Något som beskrevs 

vara det mest optimala. Möjligheten till att få jobba hemifrån var även en av 

anledningarna till att denna platsannons ansågs vara mest attraktiv. Att få möjlighet till en 

balans mellan arbete och privatliv och att organisationen tog hänsyn till sina medarbetare 

samt karriärutveckling var även faktorer som var av stor vikt för respondenterna och som 

de upplevde att organisationen kunde leva upp till baserat på innehållet i platsannonsen. 

Ett antal av respondenterna förklarade att anledningen till att de framförallt lade vikt på 

faktorer såsom balans mellan arbete och privatliv, karriärutveckling och 

kompetensutvecklingsmöjligheter var på grund av att de fick ut något av det personligen. 

 

– [J]ag tyckte mycket att dom hade det här med work life balance. Eeh, balans. Och sen 

så även att de tog sitt sociala ansvar. [...]. (Respondent O, personlig kommunikation, 28 

mars, 2017).   

 

– [J]ag tror jag är mer egocentrisk om jag tar ett jobb. Det ska vara bra för mig. 

(Respondent E, personlig kommunikation 20 mars, 2017). 
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– [...] Och att dom erbjuder mig resurser så att jag kan utvecklas under tiden som jag är 

anställd där.[...]. (Respondent G, personlig kommunikation, 27 mars, 2017).  

 

– [S]kulle någon erbjuda mig 18 000 och jag är utbildad och vi ska ha en ingångslön på 

28, 29, då hade jag inte tackat ja till det. Fastän det var ett okej jobb. För då tycker jag 

inte att man värderar mig och min utbildning och min kompetens. (Respondent O, 

personlig kommunikation 28 mars, 2017).  

 

– För mig är det väl ändå någon slags ge och ta. Vad är det som jag vill ha och vad är 

det dom erbjuder och blir det på plus för mig i slutändan. De kommer aldrig kunna ge 

mig allting jag vill, men frågan är om det är tillräckligt. (Respondent E, personlig 

kommunikation, 20 mars, 2017).  

 

Vidare framkom det under fokusgruppsintervjuerna att respondenterna upplevde att 

information kring arbetsuppgifter påverkade deras villighet att uppsöka en organisation i 

syfte att söka anställning, vilket går i linje med den syn kring organisationsattraktivitet 

som uppsatsen tagit fäste vid.  

 

– [J]a men just vad det är för arbete och arbetsuppgifter och så. Och vad jag får ut av 

det. (Respondent A, personlig kommunikation 20 mars, 2017). 

 

Utöver deras egna personliga vinning framkom det att intressanta arbetsuppgifter var 

viktigt för respondenterna. Respondent H uttalade sig enligt nedanstående. 

 

– [J]a precis. Att det arbetet jag söker är intressant för mig. För är det inte det spelar det 

ju ingen roll med det andra. (Respondent H, personlig kommunikation 27 mars, 2017). 

 

Något som övriga respondenter höll med om. Uppfattades arbetet inte intressant var de 

inte villiga att söka tjänsten. Utöver intressanta arbetsuppgifter framkom det att 

respondenterna, tillhörande generation Y, uppskattade en trygg anställning. Något som 

sågs som grundläggande.  

  

– [...]Men jobbar man på en HR-avdelning så har man ju redan en trygg anställning 

automatiskt [...]. (Respondent J, personlig kommunikation, 27 mars, 2017).   
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– [J]a, det (anställningstrygghet) är ju grundläggande! (Respondent M, personlig 

kommunikation, 28 mars, 2017).  

 

Diskussionen ledde in på vilken platsannons, vars CSR-innehåll de upplevde minst 

attraktivt. Respondenterna i alla fokusgrupper var samstämmiga om att de var minst 

attraherade till den fiktiva organisationen i den första platsannonsen. I denna platsannons 

var det en lägre grad av CSR. Respondenterna sade sig ha upplevt en avsaknad av 

aktiviteter som visade vad organisationen stod för, exempelvis gällande sitt 

samhällsansvar. Vidare efterfrågade respondenterna aktiviteter som syftade till att skapa 

balans mellan arbete och privatliv samt att ge dem en inblick i hur det skulle vara att 

arbeta inom organisationen. Med andra ord upplevde de inte att de fick ut något 

personligen. 

4.3.4 Sammanfattning av svarsformulär samt fokusgruppsintervjuer  

Det framgick under fokusgruppsintervjuerna att samtliga respondenter, tillhörande 

generation Y, sätter sig själva och sina egna intressen främst vid val av arbetsgivare. 

Detta då de lägger stort värde vid att de själva ska få ut något av en anställning då de var 

påtagligt måna om vad en arbetsgivare kunde ge dem i utbyte såsom 

kompetensutveckling, karriärmöjligheter och en balans mellan arbetsliv och privatliv. Det 

framgår av resultatet att respondenterna vid en värdering av en framtida organisation som 

arbetsgivare lade vikt vid sig själva och vad de kunde få i form av personlig vinning. 

Vidare framkom det att anställningstrygghet och intressanta arbetsuppgifter värderades 

högt. Kontinuerlig feedback, bidragande till projekt som främjar samhällets välmående 

samt att skydda och förbättra kvalitén på miljön framkom värderas lägre. Det framkom 

även under fokusgruppsintervjuerna att en högre grad av CSR-innehåll ansågs mest 

attraktiv av respondenterna då det "innefattade allt". 

 

– [H]ade jag läst annons ett sist hade jag ju gett den lägre betyg känner jag. (Respondent 

J, personlig kommunikation, 27 mars, 2017). 

 

Majoriteten av respondenterna sade under fokusgruppsintervjuerna att de upplevde 

organisationen i platsannons fyra, innehållande extern och intern CSR, som mest 

attraktiv. Detta går även att utläsa av figur 4.2. Det framgår således att 

organisationsattraktiviteten ökar i takt med att CSR-innehållet ökar.   
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras resultatet genom att det ställs mot den teoretiska 

referensramen. Författarna har haft uppsatsens empiriska frågeställningar som 

utgångspunkt i analysen; Hur kan CSR användas för att stärka organisationers EB i syfte 

att attrahera potentiell personal? Hur kan CSR-innehållet i en platsannons användas för 

att stärka en organisations EB? Hur värderar individer tillhörande generation Y intern 

och extern CSR vid val av framtida arbetsgivare? 

 

När en låg grad av CSR-innehåll sätts i relation till en högre grad av CSR-innehåll tyder 

uppsatsens empiriska resultat på att CSR har en positiv inverkan på 

organisationsattraktivitet. Detta resultat går i linje med studien av Story et al. (2016) som 

också fann en positiv relation mellan CSR och organisationsattraktivitet. Shahin och Zairi 

(2007) samt Turker (2009) hävdar att CSR är ett brett och svårdefinierat begrepp och att 

det därför är svårt att finna en samstämmig och vedertagen definition. Därför menar vi att 

ovan nämnda resultat inte blir särskilt givande i den bemärkelse att det inte indikerar 

vilka delar inom CSR som har störst positiv inverkan på organisationsattraktivitet. Vi har 

därför ansett det relevant att särskilja mellan intern och extern CSR. Detta då det 

möjliggör att kunna finna indikationer avseende vilken av dessa delar inom CSR som har 

störst positiv inverkan på organisationsattraktivitet. Således kan en särskiljning även ge 

indikationer avseende vilka CSR-aktiviteter som kan tänkas användas av organisationer i 

syfte att kunna särskilja sig från sina konkurrenter och således kunna stärka sitt EB.  

 

Av den teoretiska referensramen framgår det att Montgomery och Ramus (2011) menar 

att det är mer troligt att organisationer som bryr sig om samhället och miljön, men även 

bryr sig om sina anställda når framgång i den hårda konkurrensen om kompetent 

personal. Detta går i linje med studiens resultat som visar att CSR har en positiv inverkan 

på organisationsattraktivitet. Dock har studien visat att respondenterna värdesätter en 

arbetsgivare som bryr sig om sina anställda högre än en arbetsgivare som bryr sig om 

samhället och miljön. Detta baserat på att resultatet i studien tyder på att intern CSR 

värdesätts högre i förhållande till extern CSR.  

 

Resultatet i uppsatsens studie visar att respondenterna, tillhörande generation Y, vid val 

av arbetsgivare lägger stor vikt vid att en arbetsgivare kan tillgodose deras behov och 
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preferenser. Detta går i linje med forskning av Gursoy et al. (2013) som menar att 

generation Y antagit en roll som konsument i förhållande till sin arbetsgivare. Inte 

avseende att de bör få mer än andra individer på arbetsplatsen, utan att de förväntar sig att 

arbetsgivaren överlag ska göra mer för sina anställda. Vidare framkom det i den 

empiriska studien att aktiviteter som bidrar till en arbetsgivares förmåga att tillgodose 

respondenternas behov värderas högt av respondenterna. Det framkom bland annat att 

respondenterna efterfrågade och värdesatte en arbetsgivare som underlättar för dem att få 

ihop sitt livspussel. I enlighet med Terjesen et al. (2007), Cennamo och Gardner (2008), 

Kultalahti och Viitala (2015) samt Arkhede et al. (2016) framkom det i studien att 

flexibilitet i arbetet, möjligheten att skapa en balans mellan arbete och privatliv, 

karriärutveckling samt utvecklingsmöjligheter värderas högt av respondenterna 

tillhörande generation Y vid val av arbetsgivare. De i studien funna preferenserna går i 

linje med vilka Story et al. (2016), Houghton et al. (2009) och Hawn och Ioannou (2016) 

menar hör till intern CSR. Dessa forskare menar att intern CSR handlar om att utveckla 

organisationers kapacitet och möta förväntningar hos de interna intressenterna, såsom 

personal, och uppfylla deras behov. Utifrån denna syn på intern CSR kan de funna 

preferenserna hos respondenterna tillhörande generation Y således anses matcha intern 

CSR.  

 

Av den teoretiska referensramen framgår det att Kultalahti och Viitala (2015) menar att 

organisationer mer proaktivt borde modifiera och anpassa interna organisationsaktiviteter 

gentemot generation Y. Vidare styrks de interna CSR-aktiviteternas betydelse av Jamali 

et al. (2014) som menar att de externa aktiviteter som manifesteras utåt är lätta för 

konkurrenter att kopiera och att det därför är den interna dynamiken och strategierna 

gällande CSR som kan utgöra en källa för hållbar konkurrens. Således talar tidigare 

studier för att fokusera på intern CSR, vilket går i linje med uppsatsens empiriska 

resultat. Uppsatsen kan således anses bidra med att ytterligare stärka relationen mellan 

CSR och organisationsattraktivitet då resultatet tyder på att inkludering av CSR, i 

förhållande till exkludering av CSR, har en positiv inverkan på organisationsattraktivitet. 

Uppsatsens resultat går därför i linje med samt stärker tidigare studier som funnit en 

positiv relation mellan CSR och organisationsttraktivitet (Vitaliano, 2009; Arendt & 

Brettel, 2010; Kim & Park, 2011; Lis, 2012; Story et al., 2016). Vidare talar det 

empiriska resultatet i vår studie för att CSR kan användas i syfte att stärka organisationers 

EB genom att de i förhållande till andra konkurrenter som inte kommunicerar sitt arbete 
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med CSR kan särskilja sig och på så sätt tänkas skapa konkurrensfördelar.  

 

I studien framkom det att i förhållande till en lägre grad av CSR-innehåll såg 

respondenterna extern CSR som ett plus i kanten. Enligt Houghton et al. (2009), Story et 

al. (2016) och Hawn och Ioannou (2016) hör extern CSR till de aktiviteter vilka syftar till 

att organisationer skyddar miljön, bidrar till samhällsutvecklingen, skapar hållbarhet och 

bidrar med filantropiska aktiviteter. Extern CSR kan således anses inte leva upp till en 

viktig preferens som indikeras hos respondenterna i studien tillhörande generation Y, 

nämligen att de lägger vikt vid sin egen personliga vinning när de tittar på vad en 

arbetsgivare erbjuder dem. Resultatet gällande extern CSR kan tänkas förklaras av att 

sådana aktiviteter i en lägre grad stämmer överens med våra respondenters preferenser 

och då sådana aktiviteter inte genererar i en direkt och konkret personlig vinning för dem. 

Att respondenterna ändå anser att det är ett plus i kanten och att de säger sig vara mer 

attraherade av en organisation som arbetar med extern CSR än en som inte gör det är inte 

ett förvånande resultat och kan enligt vår mening förklaras genom att dagens 

organisationer enligt Story et al. (2016) i allt högre utsträckning förväntas klargöra dess 

roll i samhället och vad de bidrar med till olika samhällsproblem. Med detta synsätt kan 

individer och så även våra respondenter förvänta sig att organisationer arbetar med extern 

CSR. Vidare anses detta kunna förklaras genom att respondenterna i studien besitter 

förkunskaper kring området CSR då de läst en obligatorisk kurs inom CSR på 7,5 

högskolepoäng.  

 

Rousseu et al. (2006), Backhaus och Tikoo (2004) samt Albinger och Freeman (2000) 

menar att individer tenderar att välja arbetsgivare baserat på hur väl de delar dess 

värderingar och mål. Detta går i linje med denna studies resultat som visar att 

respondenterna tillhörande generation Y värderar intern CSR högre än extern CSR, vilket 

kan tänkas förklaras genom att intern CSR har visats kunna leva upp till respondenternas 

preferenser och värderingar kring en framtida arbetsgivare. Studiens funna resultat kring 

vad respondenterna värdesätter hos en framtida arbetsgivare och således deras preferenser 

vid val av arbetsgivare kan tänkas förklaras genom att de delar vissa sociala 

livserfarenheter såsom vilket land och kontext de är uppvuxna i, sociala normer och 

värderingar, men även det faktum att de läst en kurs inom CSR. Detta går i linje med 

Kultalahti och Viitala (2015) som menar att en individs preferenser påverkas av 

individens ålder samt den kultur och det samhälle som individen lever i.  
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Trots det funna resultatet att intern och extern CSR har en positiv inverkan på 

organisationsattraktivitet har det även framkommit att arbetslivserfarenhet påverkar 

respondenterna i de krav de anser sig kunna ställa på en framtida arbetsgivare. Detta kan 

kopplas till att mindre valmöjligheter genererar i att CSR inte får lika stor betydelse, 

vilket stöds av Albinger och Freeman (2000) som funnit indikationer på att CSR inte har 

någon direkt inverkan på organisationsattraktivitet om en individ har få arbetsalternativ, 

men att det finns ett direkt samband om den arbetssökande har flera arbetsalternativ. Vår 

studie indikerar likt Albinger och Freeman (2000) att arbetslivserfarenhet har betydelse 

för CSR:s påverkan gällande graden av upplevd organisationsattraktivitet. 

 

Utifrån att det i uppsatsens empiriska resultat framgår att arbetsgivarens förmåga att göra 

mer för sina anställda värderas högt samt att Rousseau et al. (2006) menar att individer 

tenderar att välja arbetsgivare baserat på hur väl de delar dess värderingar och mål anses 

POF-teorin kunna användas för att förklara det funna resultatet. Som nämnt i den 

teoretiska referensramen bidrar en samstämmighet mellan vad en individ eftersöker och 

vad en organisation erbjuder (POF) till en ökad attraktivitet gentemot en organisation 

(Cennamo & Gardner, 2008; Turban & Greening, 1997). POF kan således enligt vår 

mening anses ha en viktig del i uppkomsten av organisationsattraktivitet. Detta genom att 

respondenterna beroende på CSR-innehåll i en platsannons också upplever olika grad av 

samstämmighet mellan dennes och en organisations värderingar. Detta kan i sin tur 

förklara att respondenterna, beroende på CSR-innehåll, upplever olika hög grad av 

organisationsattraktivitet. Detta går i linje med Turban och Greening (1997) som menar 

att en hög grad av samstämmighet mellan en individ och en organisations värderingar 

bidrar till organisationsattraktivitet. Med andra ord kan respondenternas upplevda 

attraktivitet gentemot en organisation kopplas till deras upplevda samstämmighet med 

organisationens värderingar. Graden av attraktivitet är således beroende av graden av 

samstämmighet och således graden av POF. Beroende på CSR-innehåll upplever 

individerna olika grad av POF, vilket resulterar i lika grad av organisationsattraktivitet. 

 

Connelly et al. (2011) menar att individer tolkar information om organisationer såsom 

signaler om arbetsförhållanden samt ledtrådar om hur det skulle vara att arbeta inom en 

organisation. ST, som handlar om kommunikation av positiv information, anses på så sätt 

vara relevant för att kunna förklara uppsatsens funna resultat gällande kopplingen mellan 

CSR och organisationsattraktivitet samt CSR:s betydelse för EB. Vi anser att information 
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om CSR-aktiviteter kan sändas som signaler till potentiell personal. Dessa signaler kan 

tänkas bidra till att leva upp till signalmottagarens preferenser avseende en framtida 

arbetsgivare och därmed bidra till att skapa en samstämmighet mellan individ och 

organisation, det vill säga en POF. POF har enligt bland annat Turban och Greening 

(1997) visats påverka organisationsattraktivitet på ett positivt sätt. Även signalerna, vilka 

bidrar till uppkomsten av POF, kan anses ha en positiv inverkan på organisationers 

organisationsattraktivitet. Att respondenterna upplever en högre grad av attraktivitet 

gentemot en organisation som signalerar information om intern CSR i förhållande till 

extern CSR, samt att extern CSR bidrar till en högre attraktivitet gentemot en 

organisation än en lägre grad av CSR-innehåll kan förklaras genom Connelly et al. (2011) 

som menar att signalerad information kan leva upp till individers preferenser i olika grad. 

Enligt Chhabra och Sharma (2014) är det av strategisk vikt att välja rätt 

informationskanal för de signaler som organisationer sänder ut. En sådan 

informationskanal kan, baserat på studiens empiriska resultat, utgöras av en platsannons. 

Detta går i linje med Story et al. (2016). 

 

Sett till information om en organisations CSR-arbete i en platsannons har resultatet i 

studien visat att respondenterna baserar sina uppfattningar om vad en organisation kan 

erbjuda dem med hjälp av en platsannons innehåll, det vill säga som små ledtrådar om 

hur det är att arbeta inom en organisation. Ewing et al. (2002) menar att EB handlar om 

att på arbetsmarknaden skapa en bild av att organisationen är en bra arbetsplats. Detta 

talar för att använda information som kan gynna organisationen att skapa en positiv bild 

av dem som arbetsplats och i förlängningen bidra till att attrahera personal. 

Respondenterna gav uttryck för att de fann arbetsgivaren mer attraktiv i takt med att 

CSR-innehållet ökade samt att de lade stor vikt vid arbetsgivarens förmåga att uppfylla 

deras preferenser, vilka framkommit går i särskild linje med intern CSR. På så sätt torde 

intern CSR kunna användas av organisationer för att på arbetsmarknaden skapa en bild av 

en bra arbetsplats och i förlängningen attrahera personal.    

 

Utifrån studiens ovan nämnda resultat kan CSR och särskilt intern CSR som ovan nämnt 

uppfylla förväntningar och behov hos respondenterna tillhörande generation Y. Michaels 

et al. (2001) hävdar att EVP, som är en del av EB, handlar om att som arbetsgivare lyfta 

fram vad de kan erbjuda sin personal samt att se till vad potentiell personal eftersöker för 

att på så vis kunna uppfylla deras förväntningar, behov och drömmar. Vidare menar 
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Drury (2016) att organisationer bör kommunicera ett varumärke som dels är bekant och 

dels efterfrågas av organisationens målgrupp på arbetsmarknaden. I enlighet med studiens 

empiriska resultat indikeras således att särskilt intern CSR kan kommuniceras till 

potentiell personal och leva upp till deras preferenser och förväntningar. På detta sätt kan 

CSR:s betydelse för EB, utifrån det empiriska resultatet ställt mot den teoretiska 

referensramen utgöra ett verktyg för organisationer att kunna särskilja sig från sina 

konkurrenter gällande vad de kan erbjuda potentiell personal och på så sätt kommunicera 

vad som gör dem eftertraktade. CSR:s betydelse för EB skulle vidare kunna sägas handla 

om vad Michaels et al. (2001) menar, nämligen att EB i praktiken delvis berör 

organisationers skapande, bevarande och positionering av sig själva som arbetsgivare på 

arbetsmarknaden för att på så sätt kunna attrahera potentiell personal. 
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6. Diskussion  
I detta kapitel förs en diskussion utifrån forskarnas synvinkel kring det framkomna 

resultatet kopplat till teorin.  

 

Den demografiska infallsvinkeln i denna studie har varit svenska studenter på Högskolan 

i Skövde som faller inom ramen för generation Y och som läser sitt tredje och sista år vid 

högskolan. Medelåldern för dessa individer var 24,67 år. Detta innebar en annan 

demografisk infallsvinkel i förhållande till Story et al. (2016). Denna infallsvinkel i 

kombination med respondenternas sociala livserfarenheter har enligt vår mening med 

största sannolikhet påverkat dem i deras svar och således studiens resultat. Därav finns en 

medvetenhet hos uppsatsens författare att studien också med största sannolikhet hade 

kunnat få ett annat utfall om den hade genomförts med en annan demografisk 

infallsvinkel, vilket innebär att studiens resultat inte kan ses som internationellt täckande.  

 

Att identifiera sin målgrupps preferenser för att utveckla och stärka sitt EB upplever 

författarna går i linje med Drury (2016) som lyfter fram att organisationer bör 

kommunicera ett varumärke på arbetsmarknaden som dels efterfrågas och dels är bekant 

för organisationens målgrupp. För att kunna attrahera ung kompetent personal och kunna 

skapa ett starkt varumärke menar vi därför att det är en viktig aspekt att identifiera 

målgruppens, i denna uppsats respondenter tillhörande generation Y, och deras 

preferenser för att som organisation kunna leva upp till de preferenser som efterfrågas på 

arbetsmarknaden. Detta anser vi i sin tur ger vår studie praktisk relevans. Den empiriska 

studien i uppsatsen tyder på att respondenterna värderar intern CSR högre i förhållande 

till extern CSR. Detta är ett intressant resultat att lyfta fram eftersom en särskiljning 

mellan intern och extern CSR efterfrågats av Story et al. (2016). Baserat på att 

respondenterna i den empiriska studien sagt att de oftast ser till sig själva och sin egen 

vinning först samt att de förväntar sig att en arbetsgivare uppfyller deras behov och 

preferenser är det enligt vår mening inte konstigt att resultaten indikerar att intern CSR 

har en positiv inverkan på organisationsattraktivitet. Detta då extern CSR i förhållande till 

intern CSR kan tänkas ge dem en mindre personlig vinning. Respondenterna gav uttryck 

för att extern CSR snarare ses som ett plus i kanten, men de gav även indikationer på att 

vid ett val mellan en organisation som aktivt arbetar med extern CSR kontra en som inte 

gör det, hade de valt den som arbetade med extern CSR. Detta finner författarna 
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intressant med tanke på att individerna i studien indikerar att de vid val av arbetsgivare 

sätter sin egen vinning främst genom att de bland annat förväntar sig att en arbetsgivare 

ska leva upp till deras preferenser. Den externa CSR-information som respondenterna 

exponerades för under experimentet var inte avsedd att ge dem några indikationer på att 

de skulle få personlig vinning av att välja organisationen som arbetsgivare utöver att 

potentiellt erhålla ett arbete. Att extern CSR ändå värdesätts kan enligt författarna bero på 

att de, om de deltar i aktiviteter som främjar samhällets välmående, upplever någon slags 

självuppfyllelse. Extern CSR kan ur ett annat perspektiv ses som något respondenterna 

förväntar sig eller tar för givet att en organisation arbetar med, vilket därmed skulle 

kunna förklara att det inte blir ett krav i samma utsträckning. Särskilt sett till vad Story et 

al. (2016) menar, nämligen att organisationer i allt högre utsträckning förväntas klargöra 

dess roll i samhället och vad de bidrar med till olika samhällsproblem. Att extern CSR 

förväntas skulle även kunna förklara att extern CSR, i förhållande till intern CSR, inte har 

en lika stor inverkan på organisationsattraktivitet, men att det i förhållande till en låg grad 

av CSR-innehåll ändå indikerats vara av betydelse för individerna vid val av framtida 

arbetsgivare. Detta eftersom att respondenterna i studien var mer attraherade av en 

organisation om en platsannons innehöll extern CSR än om en platsannons innehöll en 

lägre grad CSR, det vill säga att CSR exkluderats. Därför menar vi att även extern CSR 

skulle kunna användas av en organisation i syfte att särskilja sig från andra konkurrenter 

och således för att kunna stärka sitt EB. 

 

Författarna till uppsatsen har även reflekterat över att dagens teknologi möjliggör att en 

organisations EVP, det vill säga vad en organisation erbjuder anställda i förhållande till 

andra konkurrenter, förhållandevis lätt kan jämföras med en annan organisations EVP. 

Sett till CSR:s funna betydelse, att kunna användas i syfte att stärka ett EB och således ett 

EVP, kan organisationer enligt vår mening tänkas fokusera på att tydligt signalera ut 

information om vad de bedriver för CSR-aktiviteter för att särskilja sig gentemot sina 

konkurrenter och således öka chanserna att vid en jämförelse med en annan organisation 

bli vald som framtida arbetsgivare. Dock har resultatet i uppsatsen visat att sådana 

informationssignaler beträffande CSR kommer vara av större betydelse för mottagaren 

om denna upplever sig ha flera valmöjligheter inom det område som tjänsten berör. 

Individers erfarenheter menar författarna, baserat på studiens resultat, har således en 

inverkan på CSR:s faktiska betydelse för att stärka ett EB och i förlängningen beträffande 

dimensionen att kunna attrahera kompetent personal.  
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Att som organisation inte fokusera på CSR, särskilt intern CSR, kan tänkas leda till att 

organisationer blir bortvalda av potentiell personal och att de i värsta fall har en negativ 

påverkan på organisationers förmåga att täcka sitt personalbehov, vilket är till 

konkurrenternas fördel.  Enligt författarna kan detta i längden leda till att organisationer 

får ett försvagat EB i förhållande till konkurrenterna. Detta särskilt utifrån ett synsätt att 

se potentiell personal som konsumenter vid deras val av arbetsgivare. Här menar 

författarna att potentiell personal kan se till organisationers varumärke för att avgöra om 

de upplever att de som arbetsgivare kan uppfylla deras preferenser. Att arbeta med CSR 

kan således tänkas få praktisk relevans för organisationer i kampen om kompetent 

personal. Med tanke på CSR:s betydelse för EB menar författarna till uppsatsen att det 

inte är otänkbart att se CSR som en immateriell tillgång för organisationer. Följaktligen 

kan ett synliggjort arbete med intern och extern CSR, exempelvis i en platsannons som 

skedde i denna studie, skapa konkurrensfördelar gentemot konkurrenter och därmed ses 

som en resurs. Det är därav inte heller otänkbart att ponera att arbetsgivare i framtiden 

utvecklar avdelningar vilka enbart arbetar med att identifiera vad potentiell personal 

efterfrågar för att kunna skräddarsy hur de arbetar med CSR på bästa sätt utifrån sin 

målgrupp.  

 

Ett ytterligare resultat av uppsatsens empiriska studie som enligt vår mening är viktigt att 

lyfta fram är att respondenterna upplevde att de inte kunde ställa så höga krav på sin 

arbetsgivare i förhållande till vad de egentligen önskade. Detta förklarades av 

respondenterna bero på en avsaknad av arbetslivserfarenhet inom sitt studieområde. Med 

tanke på deras låga arbetslivserfarenhet inom sitt studieområde, lade de fokus vid att 

finna ett arbete. CSR gavs därför, även om de tycker att det var viktigt, inte så stor roll i 

förhållande till att erhålla ett arbete. Det lades således större vikt vid att erhålla ett arbete 

än att arbetsgivaren arbetade med CSR. Detta tydliggörs av nedanstående citat. 

 

– [A]sså, jag tycker det är jätteviktigt med allt inom CSR liksom men, för min situation 

som man sitter i nu, att jag inte har så mycket erfarenhet och så där, så känner jag att, 

asså jag blir glad för vad jag får. [---] Så om jag hade fått chansen att välja, om jag 

liksom fick två erbjudanden från ett företag som jag känner jobbar mycket med miljön 

och de sociala bitarna och så och sen ett som inte gör det så hade jag valt det som gjorde 

det. Men jag känner så här liksom att mina valmöjligheter inte är så pass stora nu liksom 

så jag tar lite vad jag får även om det är på ett företag som jag inte hundra gillar. Så 
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känner jag lite just nu. (Respondent F, personlig kommunikation, 27 mars, 2017).  

 

Författarna till uppsatsen finner att det är intressant att respondenterna inte anser sig ha 

någon större möjlighet att ställa krav på en framtida arbetsgivare. Detta sett till det 

faktum att det på dagens arbetsmarknad råder hård konkurrens om kompetent personal, 

vilket författarna menar borde innebära större valmöjligheter som arbetstagare sett till 

utbud och efterfrågan. För respondenterna i studien som snart har en akademisk 

utbildning borde dessa individer, enligt vår mening, besitta en makt att kunna välja 

arbetsgivare i en större utsträckning än vad de anser sig kunna. Detta talar för att 

individerna i studien besitter en makt som de själva inte är medvetna om. Författarna har 

funderat över om utfallet av den empiriska studien hade blivit annorlunda om 

respondenterna ansett sig besitta erfarenhet. Utifrån studiens resultat ponerar författarna 

att respondenterna då skulle kunna tänkas bli än mer attraherade av organisationer som 

arbetar aktivt med CSR och att extern CSR möjligen skulle ges en större betydelse.  

 

Sammantaget av Story et al. (2016), Hawn och Ioannou (2016) samt Houghton et al. 

(2009) syftar de interna CSR-aktiviteterna till att arbeta fördelaktigt för de interna 

intressenterna såsom personal och möta deras behov. Det innebär således att låta personal 

utvecklas samt att ta hänsyn till personalens familjer genom att exempelvis utveckla 

familjevänliga policys som tillåter flextid, vilket bidrar till en balans mellan arbete och 

privatliv för personalen. Även Grankvists (2012) sociala område inom CSR berör att som 

organisation hjälpa sina anställda att skapa en balans mellan arbete och privatliv då det 

kommer vara till gagn för organisationen eftersom det i sin tur minimerar risken att 

kompetent personal lämnar organisationen. Utifrån ett kritiskt förhållningssätt till CSR, 

att det är ett brett och svårdefinierat begrepp samt sett till studiens resultat är det enligt 

författarna av intresse att diskutera vad intern CSR inbegriper. Utifrån det ovanstående 

menar vi att det går att dra kopplingar mellan Grankvists (2012) sociala område inom 

CSR och Hawn och Innaou (2016), Story et al. (2016) samt Houghton et al. (2009) syn på 

interna CSR. Dock menar vi att trots en sådan koppling är det svårt att dra klara 

gränsdragningar gällande vad som inbegrips i intern CSR då det enligt författarna kan 

tolkas innebära allt arbete som syftar till att uppfylla personalens preferenser. Det blir 

således en tolkningsfråga om vad som är intern CSR och inte, vilket talar för 

komplexiteten med CSR som begrepp. Dock skulle en användbar utgångspunkt kunna 

vara att se till om aktiviteten utvecklar en organisations kapacitet, vilket Hawn och 
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Ioannou (2016) anser inbegripas i intern CSR. Gör den det är det tal om intern CSR. 

Vidare gällande begreppet CSR finner vi det intressant att Carroll (1991) menar att ett 

ansvarsområde inom CSR är att organisationer tar ansvar på en lagstadgad nivå. Detta är 

enligt vår mening intressant sett till Vitaliano (2009) som menar att CSR ska vara 

frivilligt för organisationer att arbeta med. Författarna till denna uppsats ifrågasätter 

därför ett lagstadgat ansvar inom CSR då det i ett sådant fall inte är frivilligt, vilket med 

tanke på Vitalianos syn på CSR då inte längre är CSR.  
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7. Slutsats 
Sett till uppsatsens empiriska frågeställningar dras det i detta kapitel slutsatser utifrån 

studiens framkomna resultat. Kapitlet avslutas med vad författarna till uppsatsen anser 

att framtida forskning kan fokusera på.  

 

Genom denna uppsats, önskade författarna bidra till en vidare förståelse för relationen 

mellan CSR och EB särskilt i förhållande till individer tillhörande generation Y. Vidare 

ämnades det skapas en ytterligare förståelse kring CSR:s bidrag till EB i syfte att 

förbättra organisationers förmåga att attrahera ung kompetent personal. Uppsatsen 

ämnade därav hjälpa dagens HR-praktiker vid utformande av rekryteringsstrategier 

gällande generation Y och således kunna underlätta arbetet att attrahera personal, vilket är 

en stor utmaning på dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad. Det går av ovanstående 

analys och diskussion dra slutsatsen att CSR kan användas för att stärka en organisations 

EB i syfte att attrahera potentiell personal på så sätt att CSR kan tänkas användas för att 

särskilja sig som arbetsgivare gentemot konkurrenter. CSR:s betydelse för EB kan 

således anses vara ett verktyg för organisationer i deras arbete att särskilja sig från sina 

konkurrenter och på så sätt kommunicera vad som gör dem eftertraktade, vilket bidrar till 

att kunna skapa konkurrensfördelar. CSR:s betydelse för EB skulle vidare kunna sägas 

handla om organisationers skapande, bevarande och positionering av sig själva som 

arbetsgivare på arbetsmarknaden för att på så sätt kunna attrahera potentiell personal. 

 

Resultatet av studien har indikerat att organisationsattraktiviteten ökar i takt med att 

CSR-innehållet ökar. CSR-innehåll i en platsannons kan således anses stärka en 

organisations EB och således deras varumärke som arbetsgivare genom att det signalerar 

att organisationen är en bra arbetsplats, vilket särskilt intern CSR kan ge potentiell 

personal ledtrådar om. Intern CSR anses således även kunna fungera som en trigger för 

att potentiell personal såsom individer tillhörande generation Y ska välja en organisation 

som arbetsgivare.  

 

När intern CSR ställs i förhållande till extern CSR har resultatet visat på att interna CSR-

aktiviteter är av särskild relevans för att attrahera potentiell personal. Detta eftersom att 

individerna tillhörande generation Y i studien värderar intern CSR, främst de aktiviteter 

där arbetsgivaren bidrar till att skapa balans mellan arbete och privatliv, bidrar till 
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karriärutveckling samt kompetensutvecklingsmöjligheter, högre i förhållande till externa 

CSR-aktiviteter. Vidare indikerade resultatet att intern CSR uppfyller deras preferenser 

gällande vad som är viktigt för dem vid val av arbetsgivare. Därav, genom att signalera 

intern CSR i en informationskanal såsom en platsannons och framhäva vad som gör dem 

eftertraktade kan organisationer stärka sitt EB och således även förbättra sina möjligheter 

att attrahera ung kompetent personal och således även att rekrytera ung kompetent 

personal.  

7.1 Praktiska rekommendationer 
Att intern CSR anses mer attraktivt i förhållande till extern CSR kan medföra att 

organisationer kan tänkas kunna anpassa sitt CSR-arbete och sina HRM-strategier och 

aktivt arbeta med intern CSR. Detta för att organisationer ska kunna leva upp till 

individers preferenser och således kunna trigga dem att välja en organisation som 

arbetsgivare. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv kan det på dagens hårt 

konkurrensutsatta arbetsmarknad därför anses vara fördelaktigt att som organisation 

framhäva sitt arbete med CSR och särskilt intern CSR då det kan bidra till 

konkurrensfördelar och således en förbättrad attraktivitet för organisationer som 

arbetsgivare. I förlängningen kan det tänkas bidra till att kunna förbättra organisationers 

förmåga att täcka sitt personalbehov genom att CSR kan användas i arbetet att stärka en 

organisations EB.  

 

7.2 Framtida forskning 
I studien har skillnader mellan män och kvinnor inte undersökts, därav efterfrågas detta 

vid en framtida forskning inom området. Vidare kan studien göras på en större population 

eller icke-studerande. Att dessutom göra en mer långtgående undersökning för att kunna 

få en större tyngd och bidra till en statistisk generaliserbarhet är enligt författarna en 

intressant aspekt. Vidare hade det varit intressant att genomföra en komparativ studie 

mellan två eller fler generationer för att se till likheter och skillnader dem emellan.  

 

Respondenterna upplevde att de inte kunde ställa så höga krav på sin arbetsgivare, även 

om det var önskvärt. Med tanke på detta hade det varit intressant att om 5-10 år använda 

sig av de respondenterna som ingick i studien för att undersöka om de då upplever sig 

kunna ställa högre krav på sin arbetsgivare gällande CSR jämfört med idag.   
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Bilagor 
Bilaga 1 - Facebook inlägg 

Hej kära studentkollega! :) 

Jag och min kompanjon Frida Öst behöver din hjälp. Studerar du något av de 
företagsekonomiska programmen på skolan? Kanoners i så fall! :) 

Vi söker 15 deltagare till vårt examensarbete där ett experiment står i fokus. Syftet med 
studien är att undersöka organisationers attraktivitet gentemot studenter. Experimentet 
kommer genomföras under mars månad och är en blandning av svarsformulär och 
fokusgruppintervju. Experimentet kommer ta ca 1,5h. 

Tveka inte utan kontakta oss för mer information senast den 15:e mars. 

Mail: (Här stod mailadressen till Rebecka).  

Ha en fin måndag! 

Rebecka & Frida Pol 14 
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Bilaga 2 - Platsannons med en lägre grad av CSR 

Vilka är vi? 
Honiku söker nya talanger – och vi letar efter dig! Honiku är ett ledande 
sportklädesföretag med verksamhet i över 30 länder runt om i världen och har mer än 40 
000 anställda. Vårt huvudkontor är beläget i New York, men vi har även kontor i många 
andra storstäder såsom London, Amsterdam, Los Angeles och Shanghai. Det är ifrån 
dessa metropoler våra designers inhämtar inspiration till våra sportkläder. Vårt 
produktsortiment är varierat och omfattar skor, kläder och andra sportartiklar. Du kan 
därför hitta all utrustning som du behöver i konventionella sporter såsom tennis, cykling, 
fotboll och löpning med mera. Honiku verkar i levande och moderna storstäder och vi är 
alltid uppdaterade vid nya trender inom sportvärlden och arbetar därför för att inkludera 
dem i vårt sortiment. 
Våra stora framgångar skapar ett behov av nya talanger och att expandera vår verksamhet 
ytterligare. Därför söker Honiku dig! För att utrusta våra nya kontor i Portugal, Tyskland, 
Spanien och Italien behöver vi ambitiösa och duktiga medarbetare från olika områden 
såsom marknadsföring, försäljning, finans, PR, HR, design och logistik. 
 
Vad vi söker 
För att vara en passande kandidat för oss bör du uppfylla vissa krav. Du måste ha 
högskole- eller universitetsexamen inom ett relevant område (exempelvis 
företagsekonomi eller design). Vår internationella verksamhet kräver goda 
språkkunskaper, men är beroende på vart i världen du blir positionerad. Kunskaper i 
engelska, portugisiska, tyska, spanska eller italienska är därav meriterande. Dessutom är 
det ett önskemål från vår sida att du har minst sex månaders praktisk erfarenhet inom 
lämpligt område (exempelvis inom sport- eller modeindustri) alternativt att du har vistats 
minst sex månader utomlands genom studier eller annan praktik. Det ses även som 
meriterande att du har ett intresse för sport. Är du även motiverad, kreativ, flexibel, 
proaktiv och en lagspelare så är du rätt person för oss. 
 
 
Vad vi erbjuder 
·   Utmanande och intressant arbete. 
·   En spännande arbetsmiljö som värdesätter och utnyttjar din kreativitet. 
·   Innovativa arbetsprocesser för att skapa produkter av hög kvalitet.    
·   Ett glatt och trivsamt arbetsklimat i ett stödjande team.  
·   En bra lön och andra attraktiva förmåner. 
·   Anställningstrygghet hos Honiku. 
·   En ledning som värderar och uppmärksammar varje individs bidrag.  
·   Erfarenheter som kommer att berika dig hos Honiku.  
·   Möjligheter att lära andra vad du har lärt dig.    
·   Att känna stolthet över att vara en del av Honiku. 
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Bilaga 3 - Platsannons med intern CSR 

Vilka är vi? 
Honiku söker nya talanger – och vi letar efter dig! Honiku är ett ledande 
sportklädesföretag med verksamhet i över 30 länder runt om i världen och har mer än 40 
000 anställda. Vårt huvudkontor är beläget i New York, men vi har även kontor i många 
andra storstäder såsom London, Amsterdam, Los Angeles och Shanghai. Det är ifrån 
dessa metropoler våra designers inhämtar inspiration till våra sportkläder. Vårt 
produktsortiment är varierat och omfattar skor, kläder och andra sportartiklar. Du kan 
därför hitta all utrustning som du behöver i konventionella sporter såsom tennis, cykling, 
fotboll och löpning med mera. Honiku verkar i levande och moderna storstäder och vi är 
alltid uppdaterade vid nya trender inom sportvärlden och arbetar därför för att inkludera 
dem i vårt sortiment. 
 
Vi på Honiku är måna om våra medarbetare och som sportföretag vet vi att livet inte bara 
handlar om att arbeta. Av den anledningen erbjuder vi flexibla arbetstider och möjlighet 
att arbeta hemifrån för att hitta din egen balans mellan arbete och privatliv. Vi erbjuder 
dessutom olika utbildningar och workshops för att stödja utvecklingen av våra 
medarbetares kompetens. Dessutom har vi ett nära samarbete med våra leverantörer och 
genomför kontinuerligt granskningar för att se till att de följer mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt och miljörätt.  
 
Våra stora framgångar skapar ett behov av nya talanger och att expandera vår verksamhet 
ytterligare. Därför söker Honiku dig! För att utrusta våra nya kontor i Portugal, Tyskland, 
Spanien och Italien behöver vi ambitiösa och duktiga medarbetare från olika områden 
såsom marknadsföring, försäljning, finans, PR, HR, design och logistik. 
 
Vad vi söker 
För att vara en passande kandidat för oss bör du uppfylla vissa krav. Du måste ha 
högskole- eller universitetsexamen inom ett relevant område (exempelvis 
företagsekonomi eller design). Vår internationella verksamhet kräver goda 
språkkunskaper, men är beroende på vart i världen du blir positionerad. Kunskaper i 
engelska, portugisiska, tyska, spanska eller italienska är därav meriterande. Dessutom är 
det ett önskemål från vår sida att du har minst sex månaders praktisk erfarenhet inom 
lämpligt område (exempelvis inom sport- eller modeindustri) alternativt att du har vistats 
minst sex månader utomlands genom studier eller annan praktik. Det ses även som 
meriterande att du har ett intresse för sport. Är du även motiverad, kreativ, flexibel, 
proaktiv och en lagspelare så är du rätt person för oss. 
 
Vad vi erbjuder 
·   Utmanande och intressant arbete. 
·   En spännande arbetsmiljö som värdesätter och utnyttjar din kreativitet. 
·   Innovativa arbetsprocesser för att skapa produkter av hög kvalitet.    
·   Ett glatt och trivsamt arbetsklimat i ett stödjande team.  
·   En bra lön och andra attraktiva förmåner. 
·   Anställningstrygghet hos Honiku och stora möjligheter till karriärutveckling. 
·   En ledning som värderar och uppmärksammar varje individs bidrag.  
·   Erfarenheter och utbildning som kommer att berika dig hos Honiku.  
·   Möjligheter att lära andra vad du har lärt dig.    
·   Att känna stolthet över att vara en del av Honiku. 
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Bilaga 4 - Platsannons med extern CSR 

Vilka är vi? 
Honiku söker nya talanger – och vi letar efter dig! Honiku är ett ledande 
sportklädesföretag med verksamhet i över 30 länder runt om i världen och har mer än 40 
000 anställda. Vårt huvudkontor är beläget i New York, men vi har även kontor i många 
andra storstäder såsom London, Amsterdam, Los Angeles och Shanghai. Det är ifrån 
dessa metropoler våra designers inhämtar inspiration till våra sportkläder. Vårt 
produktsortiment är varierat och omfattar skor, kläder och andra sportartiklar. Du kan 
därför hitta all utrustning som du behöver i konventionella sporter såsom tennis, cykling, 
fotboll och löpning med mera. Honiku verkar i levande och moderna storstäder och vi är 
alltid uppdaterade vid nya trender inom sportvärlden och arbetar därför för att inkludera 
dem i vårt sortiment. 
 
Vi värdesätter inte bara våra anställda utan vi värdesätter även våra kunder, leverantörer 
och miljön. Därför använder vi exempelvis bara ekologisk bomull i våra produkter. Vi är 
även verksamma i samhället och organiserar årliga idrottsläger för utsatta barn. För 
framstående idrottare, har vi etablerat en idrottsakademi där de får en högskoleutbildning 
samt chans att avancera inom sitt idrottsområde. 
Våra stora framgångar skapar ett behov av nya talanger och att expandera vår verksamhet 
ytterligare. Därför söker Honiku dig! För att utrusta våra nya kontor i Portugal, Tyskland, 
Spanien och Italien behöver vi ambitiösa och duktiga medarbetare från olika områden 
såsom marknadsföring, försäljning, finans, PR, HR, design och logistik. 
 
Vad vi söker 
För att vara en passande kandidat för oss bör du uppfylla vissa krav. Du måste ha 
högskole- eller universitetsexamen inom ett relevant område (exempelvis 
företagsekonomi eller design). Vår internationella verksamhet kräver goda 
språkkunskaper, men är beroende på vart i världen du blir positionerad. Kunskaper i 
engelska, portugisiska, tyska, spanska eller italienska är därav meriterande. Dessutom är 
det ett önskemål från vår sida att du har minst sex månaders praktisk erfarenhet inom 
lämpligt område (exempelvis inom sport- eller modeindustri) alternativt att du har vistats 
minst sex månader utomlands genom studier eller annan praktik. Det ses även som 
meriterande att du har ett intresse för sport. Är du även motiverad, kreativ, flexibel, 
proaktiv och en lagspelare så är du rätt person för oss. 
 
Vad vi erbjuder 
·  Utmanande och intressant arbete. 
·  En spännande arbetsmiljö som värdesätter och utnyttjar din kreativitet. 
·  Innovativa arbetsprocesser för att skapa produkter av hög kvalitet.    
·  Ett glatt och trivsamt arbetsklimat i ett stödjande team. 
·  En bra lön och andra attraktiva förmåner. 
·  Anställningstrygghet hos Honiku. 
·  En ledning som värderar och uppmärksammar varje individs bidrag. 
·  Erfarenheter som kommer att berika dig hos Honiku. 
·  Möjligheter att lära andra vad du har lärt dig.    
·  Att känna stolthet över att vara en del av Honiku. 
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Bilaga 5 - Platsannons innehållande en högre grad av CSR 
 
Vilka är vi? 
Honiku söker nya talanger – och vi letar efter dig! Honiku är ett ledande 
sportklädesföretag med verksamhet i över 30 länder runt om i världen och har mer än 40 
000 anställda. Vårt huvudkontor är beläget i New York, men vi har även kontor i många 
andra storstäder såsom London, Amsterdam, Los Angeles och Shanghai. Det är ifrån 
dessa metropoler våra designers inhämtar inspiration till våra sportkläder. Vårt 
produktsortiment är varierat och omfattar skor, kläder och andra sportartiklar. Du kan 
därför hitta all utrustning som du behöver i konventionella sporter såsom tennis, cykling, 
fotboll och löpning med mera. Honiku verkar i levande och moderna storstäder och vi är 
alltid uppdaterade vid nya trender inom sportvärlden och arbetar därför för att inkludera 
dem i vårt sortiment. 
 
Vi på Honiku är måna om våra medarbetare och som sportföretag vet vi att livet inte bara 
handlar om att arbeta. Av den anledningen erbjuder vi flexibla arbetstider och möjlighet 
att arbeta hemifrån för att hitta din egen balans mellan arbete och privatliv. Vi erbjuder 
dessutom olika utbildningar och workshops för att stödja utvecklingen av våra 
medarbetares kompetens. Vi värdesätter inte bara våra anställda utan vi värdesätter även 
våra kunder, leverantörer och miljön. Därför använder vi exempelvis bara ekologisk 
bomull i våra produkter. Dessutom har vi ett nära samarbete med våra leverantörer och 
genomför kontinuerligt granskningar för att se till att de följer mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt och miljörätt. Vi är även verksamma i samhället och organiserar årliga 
idrottsläger för utsatta barn. För framstående idrottare, har vi etablerat en idrottsakademi 
där de får en högskoleutbildning samt chans att avancera inom sitt idrottsområde. 
 
Våra stora framgångar skapar ett behov av nya talanger och att expandera vår verksamhet 
ytterligare. Därför söker Honiku dig! För att utrusta våra nya kontor i Portugal, Tyskland, 
Spanien och Italien behöver vi ambitiösa och duktiga medarbetare från olika områden 
såsom marknadsföring, försäljning, finans, PR, HR, design och logistik. 
 
Vad vi söker 
För att vara en passande kandidat för oss bör du uppfylla vissa krav. Du måste ha 
högskole- eller universitetsexamen inom ett relevant område (exempelvis 
företagsekonomi eller design). Vår internationella verksamhet kräver goda 
språkkunskaper, men är beroende på vart i världen du blir positionerad. Kunskaper i 
engelska, portugisiska, tyska, spanska eller italienska är därav meriterande. Dessutom är 
det ett önskemål från vår sida att du har minst sex månaders praktisk erfarenhet inom 
lämpligt område (exempelvis inom sport- eller modeindustri) alternativt att du har vistats 
minst sex månader utomlands genom studier eller annan praktik. Det ses även som 
meriterande att du har ett intresse för sport. Är du även motiverad, kreativ, flexibel, 
proaktiv och en lagspelare så är du rätt person för oss. 
 
Vad vi erbjuder 
·   Utmanande och intressant arbete. 
·   En spännande arbetsmiljö som värdesätter och utnyttjar din kreativitet. 
·   Innovativa arbetsprocesser för att skapa produkter av hög kvalitet.    
·   Ett glatt och trivsamt arbetsklimat i ett stödjande team.  
·   En bra lön och andra attraktiva förmåner. 
·   Anställningstrygghet hos Honiku och stora möjligheter till karriärutveckling. 
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·   En ledning som värderar och uppmärksammar varje individs bidrag.  
·   Erfarenheter och utbildning som kommer att berika dig hos Honiku.  
·   Möjligheter att lära andra vad du har lärt dig.    
·   Att känna stolthet över att vara en del av Honiku. 
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Bilaga 6 - Svarsformulär 1 
 

Svarsformulär 1 
  
Syftet med detta svarsformulär är att undersöka kopplingen mellan CSR och generation 
Y:s val av arbetsgivare.  Det är frivilligt att besvara svarsformuläret och du kan hela tiden 
välja att lämna. Tanken är att svarsformuläret besvaras utifrån din egen upplevelse efter 
att ha läst platsannonsen. Det finns därför inga rätt eller fel svar. Dina svar kommer vara 
anonyma och kommer enbart användas i studien. 
 

 
 
Svarsformuläret är utformad och designad av Rebecka Lindström och Frida Öst i syfte att 
bidra med material till vårt examensarbete i företagsekonomi på Högskolan i Skövde 
vårterminen 2017. OBS: Markera endast ett svarsalternativ per fråga om inget annat 
anges! 
 
Bakgrundsfrågor 
 
1. Födelseår:_________ 
 
 
2. Vilket företagsekonomiskt program läser du?_____________________________ 
 
3. Arbetslivserfarenhet innan påbörjade studier på Högskolan i Skövde: _________år 
 
4. Har du för avsikt att inom 6-12  månader söka arbete inom ditt 
utbildningsområde?              
 

� Ja  � Nej   
 
Om nej, motivera 
gärna:____________________________________________________________ 
 
Del 1 
________________________________________________________________________ 
I denna del besvaras nedanstående påstående genom att du under respektive påstående 
ringar in en siffra på skalan 1-5. Den siffra du väljer att ringa in motsvarar i vilken grad 
du upplever att påståendet stämmer in med din individuella upplevelse. Siffran 1 
representerar att du instämmer “inte alls” med påståendet. Siffran 2 anger att du delvis 
inte instämmer, siffran 3 representerade att du ställer dig “tveksam” till påståendet och 
siffran 4 anger att du delvis instämmer med påståendet. Siffran 5 representerar att du 
instämmer med påståendet “i mycket hög grad". Tack för din medverkan! 



75	
	

 
1. Jag kan tänka mig att söka upp företaget i syfte att få anställning. 
 
Inte alls  1   2   3   4   5  i mycket hög grad 
 
2. Jag skulle vara intresserad av att söka ett jobb hos detta företag. 
 
Inte alls  1   2   3   4   5  i mycket hög grad 
 
3. Jag skulle vilja arbeta för detta företag. 
 
Inte alls  1   2   3   4   5  i mycket hög grad 
 
4. Jag skulle acceptera ett jobberbjudande från detta företag. 
 
Inte alls  1   2   3   4   5  i mycket hög grad 
 
5. Jag skulle inte vara intresserad av företaget, bara som en sista utväg.  
 
Inte alls  1   2   3   4   5  i mycket hög grad 
 

Del 2 
_______________________________________________________________________
Denna del består av åtta påståenden. Dessa besvaras genom att under respektive 
påstående ringa in en siffra på skalan 1-5. Den siffra du väljer att ringa in motsvarar i 
vilken grad du upplever att påståendet instämmer med din individuella upplevelse. 
Siffran 1 representerar att du instämmer “inte alls” med påståendet och siffran 5 
representerar att du instämmer med påståendet “i mycket hög grad”. Tack för din 
medverkan! 
 
Påstående 1 
Efter att jag läst platsannonsen upplever jag att företaget deltar i aktiviteter som 
syftar till att skydda och förbättra kvaliteten på miljön. 
 
Inte alls  1   2   3   4   5  i mycket hög grad 
 
Påstående 2 
Efter att jag läst platsannonsen upplever jag att företaget gör investeringar för att 
bidra till ett bättre liv för framtida generationer. 
 
Inte alls  1   2   3   4  5  i mycket hög grad 
 
Påstående 3 
Efter att jag läst platsannonsen upplever jag att företaget bidrar till projekt som 
främjar samhällets välmående. 
 
Inte alls  1   2   3   4   5  i mycket hög grad 
 
 
 
 



76	
	

Påstående 4 
Efter att jag läst platsannonsen upplever jag att företagets policys uppmuntrar de 
anställda att kompetensutvecklas. 
 
Inte alls  1   2   3   4   5  i mycket hög grad 
 
Påstående 5 
Efter att jag läst platsannonsen upplever jag att företaget är mån om att 
tillfredsställa anställdas behov och önskemål. 
 
Inte alls  1   2   3   4   5  i mycket hög grad 
 
Påstående 6 
Efter att jag läst platsannonsen upplever jag att företaget tillämpar flexibla 
strategier för att stimulera till god arbetsmiljö och balans mellan arbete och 
privatliv för sina anställda. 
 
inte alls  1   2   3   4   5  i mycket hög grad 

 

 

Rebecka & Frida vill återigen tacka dig för din 
medverkan i studien! 
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Bilaga 7 - Svarsformulär 2 
 

Svarsformulär 2  
  
Syftet med detta svarsformulär är att undersöka kopplingen mellan CSR och generation 
Y:s val av arbetsgivare.  Det är frivilligt att besvara svarsformuläret och du kan hela tiden 
välja att lämna. Tanken är att svarsformuläret besvaras utifrån din egen upplevelse efter 
att ha läst platsannonsen. Det finns därför inga rätt eller fel svar. Dina svar kommer vara 
anonyma och kommer enbart användas i studien. 
 

 
 
Svarsformuläret är utformad och designad av Rebecka Lindström och Frida Öst i syfte att 
bidra med material till vårt examensarbete i företagsekonomi på Högskolan i Skövde 
vårterminen 2017. OBS: Markera endast ett svarsalternativ per fråga om inget annat 
anges! 

Del 1 
________________________________________________________________________ 
I denna del efterfrågar vi dina generella uppfattningar och värderingar bortsett från 
arbetsannonsen. Nedanstående påståenden besvaras genom att du under respektive 
påstående ringar in en siffra på skalan 1-5. Den siffra du väljer att ringa in motsvarar i 
vilken grad du upplever att påståendet stämmer in med din individuella upplevelse. 
Siffran 1 representerar att du instämmer “inte alls” med påståendet. Siffran 2 anger att 
du delvis inte instämmer, siffran 3 representerade att du ställer dig “tveksam” till 
påståendet och siffran 4 anger att du delvis instämmer med påståendet. Siffran 5 
representerar att du instämmer med påståendet “i mycket hög grad". Tack för din 
medverkan! 
 
Påstående 1 
Det är viktigt för mig att en framtida arbetsgivare deltar i aktiviteter som syftar till 
att skydda och förbättra kvaliteten på miljön. 
 
Inte alls  1   2   3   4   5  i mycket hög grad 
 
Påstående 2 
Det är viktigt för mig att en framtida arbetsgivare gör investeringar för att bidra till 
ett bättre liv för framtida generationer.  
 
Inte alls  1   2   3   4   5  i mycket hög grad 
 
Påstående 3 
Det är viktigt för mig att en framtida arbetsgivare bidrar till projekt som främjar 
samhällets välmående. 
 
Inte alls  1   2   3   4   5  i mycket hög grad     
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Påstående 4 
Det är viktigt för mig att det i företagets policys framgår att de uppmuntrar 
anställda att kompetensutvecklas. 
 
Inte alls  1   2   3   4   5  i mycket hög grad 
 
Påstående 5 
Det är viktigt för mig att en framtida arbetsgivare lägger vikt vid att tillfredsställa 
sina anställdas behov och önskemål. 
 
Inte alls  1   2   3   4   5  i mycket hög grad 
     
Påstående 6 
Det är viktigt för mig att en framtida arbetsgivare tillämpar flexibla strategier för 
att stimulera till en god arbetsmiljö och balans mellan arbete och privatliv för sina 
anställda. 
 
Inte alls  1   2   3   4   5  i mycket hög grad 
 

Del 2 
________________________________________________________________________ 
Formuläret avslutas nu med att du får välja max fem alternativ som du rankar 1-5. Under 
rubriken “annat" ges det möjlighet att framföra ytterligare en företagsaktivitet som du 
anser saknas som alternativ. Tack för din medverkan! 
 
Vilka av dessa företagsaktiviteter anser du vara mest attraktiva hos en framtida 
arbetsgivare? Besvara genom att välja max fem alternativ som du rankar 1-5.  
(Vår definition av attraktivitet = i vilken grad en individ är villig att uppsöka ett företag i 
syfte att söka anställning).  
 
___ Att företaget erbjuder mig karriärutveckling. 
___ Att företaget erbjuder mig kompetensutveckling. 
___ Att företaget erbjuder mig deltagande i volontärarbete.  
___ Att företaget erbjuder mig en balans mellan arbete och privatliv. 
___ Att företaget erbjuder mig kontinuerlig feedback.        
___ Att företaget deltar i aktiviteter som syftar till att skydda och förbättra kvalitén på 
miljön.  
___ Att företaget kommunicerar ut miljömässiga initiativ. 
___ Att företaget upprättar en årlig hållbarhetsredovisning.  
___ Att företaget samarbetar med icke-statliga organisationer (exempelvis: Greenpeace, 
Världsnaturfonden/WWF). 
___ Att företaget bidrar till projekt som främjar samhällets välmående. 
 
Annat:_____________________________________ 

 
 

Rebecka & Frida vill återigen tacka dig för din 
medverkan i studien!  
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Bilaga 8 - Intervjuguide 
 
(De fet markerade frågorna representerar de frågor som lyftes fram lite extra under 
intervjuerna).  
 
Intervjuguide 

Temaområden; platsannonsen, organisationers attraktivitet och CSR. 

• Tänk på öppna frågor, så ej ja och nej frågor. 

• Ej ledande frågor. 

• Vara objektiva. 

Frågor kring annonsens bidrag till organisationens attraktivitet 

1. Kan ni ranka de olika annonserna 1 till 4. 

2. Den annons ni är mest attraherad av varför väljer ni den annonsen? 

3. Vilken är ni minst attraherad av varför väljer ni den annonsen? 

4. Saknar ni någon information i annonsen? 

• Hade den informationen gjort att ni var mer attraherade att söka tjänsten 

5. Upplever ni att ni delar värderingar med organisationen, kan ni koppla an till något 

särskilt i annonserna? 

6. Hur påverkar er upplevelse av platsannonsen er attraktion gentemot organisationen? 

Allmänt 

• Vad förväntar ni er av er framtida arbetsgivare? 

• Inom WLB (den sociala delen) är det någon del ni finner mer attraktiv än 
den andra? Ex: flexibilitet, ges möjlighet att få vardagen gå ihop genom att 
ha dagis på jobbet, serviceinrättningar för hälsa och omvårdnad som kan 
gälla barn, handikappade eller gälla äldrevård.  

• Hur viktigt är trygghet på arbetsplatsen? tänker de på fast anställning eller 

arbetsmiljö (brandövningar, skyddsutrustning) 

Pof/attraktivitet 

1. Hur viktigt är det att när ni söker arbete att ni upplever att organisationen 

uppfyller era preferenser? 
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2. Hur viktigt är det för er att ni delar värderingar med en framtida 

arbetsgivare? 

Varför är den värderingen viktig hos en arbetsgivare? 

Vad är viktiga egenskaper hos en arbetsgivare? 

Vad attraheras ni av när ni söker arbete? 

CSR 

1. Vad är er syn på CSR/vad är CSR för er? 

2. Finns det några aktiviteter som ni tycker är extra viktiga att en organisation 

ägnar sig åt? 

3. Hur viktigt är det för er att organisationen ni söker ett arbete hos tar ansvar för 

medborgares hälsa och välbefinnande? Varför? 

4. Hur viktigt är det för er att organisationen ni söker ett arbete hos tar 

miljömässigt ansvarstagande? Varför? 

5. Hur viktigt är det för er att företag tar ett ansvar för sin långsiktiga överlevnad? 

6. Hur viktigt är det för er att organisationen ni söker arbete hos bidrar till att 

lösa olika samhällsproblem? Varför? 

7. Hur viktigt är det för er att en organisation följer lagen? 

8. Hur viktigt tycker ni det är att ett företag genererar avkastning till dess aktieägare? 

9. Hur viktigt är det att ett företag agerar etiskt rätt? 

10. Hur viktigt är det att företaget agerar god samhällsmedborgare och tar ett 
ansvar utöver det ekonomiska intresset? 
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Bilaga 9 - Individuella reflektioner 

Frida Öst 

Att genomföra ett examensarbete har för mig inneburit nya synsätt på flera olika nivåer. 

Något som bidragit till att jag genomgått stor personlig utveckling under detta knappa 

halvår. Insikter i hur jag fungerar när det kommer till att lösa såväl små som stora 

problem samt hur jag hanterar den stress som ett examensarbete frambringar då man är 

två i skrivprocessen, är två stora moment som jag behövt arbeta med otroligt mycket. Att 

skriva med en annan individ kan ha positiva och mindre positiva fördelar. En positiv 

fördel är att vi alltid, oavsett problem, har kunnat diskutera dem och tillsammans hjälpa 

varandra i att komma fram till en lösning. Om jag en gång haft svårt att förstå eller 

uttrycka mig har Rebecka alltid stöttat mig, inte bara genom att ge mig ett direkt svar utan 

försökt få mig att tänka och analysera fram ett svar själv. De lite mindre positiva 

fördelarna med en medförfattare är att man alltid måste ta hänsyn till den andres skilda 

åsikter. Detta kräver, enligt och utifrån mig, ett oerhört tålamod och förmåga till att kunna 

kompromissa. Att kompromissa och komma fram till ett gemensamt beslut kan ta tid, 

vilket är något som jag som person inte är speciellt förtjust i och som dessutom kan 

stressa mig. Jag vill kunna ta snabba beslut och ta mig framåt och när inte detta skett har 

jag upplevt situationen som frustrerande och stressande. Dock har jag under denna tid vi 

skrivit examensarbete fått lära mig att hantera denna stress på ett bättre sätt eftersom vi 

varit två i processen. Jag har kanske inte alla gånger tyckt om att förlika mig med det men 

samtidigt har det givit mig insikt i hur det förmodligen kommer att se ut på en framtida 

arbetsplats där individer av alla dess slag kommer interagera. På så sätt har det för mig 

bidragit till ett utvidgat tålamod och desto större förmåga att kompromissa. 

Sett till forskningsarbetet som vi bedrivit upplever jag också att min analytiska förmåga 

utvecklats på många plan. Att kunna utläsa information som explicit inte står utskrivet i 

en vetenskaplig artikel anser jag är en av många förmågor som utvecklats otroligt mycket 

det senaste halvåret. Ytterligare en förmåga som utvecklats hos mig är att kunna 

ifrågasätta information som jag blir exponerad för på ett helt annat sätt än förr. Tidigare i 

mitt liv har jag varit ganska blåögd och tagit åt mig information utan att direkt ifrågasätta 

den. Idag är det med stolthet jag kan säga att varje gång jag läser något ställer jag mig 

frågan ”är det där verkligen sant?” och ”vad finns det för källa på det?”. En förmåga som 

kanske inte helt kan hänföras till enbart examensarbetet, utan alla studieår tillsammans. 
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Dock har examensarbetets alla prövningar, plus Rebecka, tvingat mig att utveckla denna 

förmåga ytterligare, något som jag idag är oerhört tacksam för. 

Utöver ovan nämna anser jag att det varit roligt att få fördjupa mig i ett ämne som är 

aktuellt och hett idag. Då jag befinner mig i det steget i mitt liv då jag ska ut på en ny 

arbetsmarknad anser jag det vara av stor vikt att ha med mig kunskaper gälande CSR och 

EB då jag, genom såväl vänner som via internet, insett att organisationer runt om i 

världen lägger mycket resurser på att arbeta med och utveckla. Jag tror således att det 

kommer vara till min fördel att ha fördjupade kunskaper inom dessa områden. Områden 

jag dessutom finner mycket intressanta! 

Slutligen vill jag framföra ett personligt tack till vår handledare Anna Larsson som alltid 

ställt upp för oss och väglett oss genom detta uppsatsskrivande. Och tack till alla mina 

närstående för förståelse och peppning under alla tre år, ni är fantastiska. 
 
 
Rebecka Lindström 
 
I detta examensarbete har jag och Frida Öst arbetat tillsammans. Att arbeta i grupp 

upplever jag har haft både mer positiva och mindre positiva aspekter. En mer positiv 

aspekt är att kunna stötta varandra och på så sätt minimera känslan av ensamhet och 

utsatthet i uppsatsskrivandet. Sådana känslor upplever jag hade kunnat uppkomma hos 

mig om jag skrivit examensarbete själv och således inte haft någon att bolla känslor och 

idéer med på daglig basis. Vidare har en mer positiv aspekt varit att under skrivprocessen 

kunna diskutera och resonera med en lika insatt person inom ämnet samt att kunna dela 

på arbetsbördan genom att se till vad vi är bäst på. Förda diskussioner har bidragit till att 

författarna kunnat producera ett mer väl genomtänkt och kritiskt granskat arbete. En 

mindre positiv aspekt med ett grupparbete upplever jag är att diskussioner kan bli 

långdragna, vilket kan resultera i att det kan ta lång tid att komma fram till ett beslut. På 

så sätt är det inte alla gånger särskilt tidseffektivt att arbeta i grupp. Att vara två har 

således enligt min mening både mer positiva och mindre positiva sidor men jag ser det 

ändå som huvudsakligen positivt. 

  

Vad gäller mina förkunskaper inom området för uppsatsen har corporate social 

responsibility (CSR) nämnts i flertalet kurser. Det har även hållits en kurs i CSR på 7,5 

högskolepoäng och jag skrev också min individuella fördjupning 7,5 högskolepoäng 
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inriktad mot CSR. Även managementkonceptet employer branding har belysts i flertalet 

kurser. Bland annat i kursen personal organisation och ledarskap II samt i kursen i 

Human resource management. Dessa förkunskaper upplever jag dels kan bidra till att 

förklara att jag fick upp ögonen för att göra den studie som vi gjort dels har den gynnat 

mig vid sökande av relevant information och material till uppsatsen. Detta då min tidigare 

erfarenhet bidragit till en förmåga att gallra information på så sätt att jag kunnat skilja 

mellan relevant och icke relevant information i mycket bättre utsträckning än om området 

varit helt nytt. Under uppsatsen gång har min kunskap och förståelse för det specifika 

området fördjupats, bland annat genom att jag sökt upp och läst relevanta artiklar till 

examensarbetet men även vår studie. Min förståelse för CSR:s betydelse i relation till EB 

har utvecklats, särskilt beträffande dimensionen att kunna attrahera kompetent personal. 

Jag upplever nu att CSR kan användas för att skapa konkurrensfördelar i förhållande till 

konkurrenter, vilket kan generera i förbättrad organisationsattraktivitet och således 

förmågan att attrahera kompetent personal.  

                                                                                            

Under arbetets gång har det visat sig att jag är mycket stresstålig. Detta är en egenskap 

som tidigare arbetsgivare och människor runt omkring mig har sagt att jag besitter, men i 

detta arbete har stresståligheten verkligen sats på prov och utvecklats ytterligare genom 

att denna egenskap och hur jag fungerar har blivit mer tydlig för mig själv. Vid en 

stressfull situation blir jag mer fokuserad och effektiv och arbetet flyter på. Vidare har 

användande av deadlines gynnat mig under uppsatsskrivande. Att arbeta mot en deadline 

är att arbeta mot ett mål och i och med att jag är målstyrd som person är ett sådant 

arbetssätt till min fördel. Utan deadlines, inget mål och jag svävar snarare iväg vid ett 

sådant scenario. Därav är deadlines att föredra för att jag ska uppnå bästa möjliga 

effektivitet och resultat. Denna förståelse för hur jag fungerar har utvecklats mer tydligt 

under examensarbetet. 

  

En för mig medveten egenskap jag hade med mig in i uppsatsskrivandet är att jag är 

perfektionist. I allt jag tar mig för lägger jag ned hjärta och själ och att göra saker 

halvhjärta ligger inte i min natur. Det kan förklara att jag har en tendens att upplevas 

ganska dominant. Detta är jag således medveten om, men jag upplever att jag under 

arbetets gång har utvecklat min förmåga att lyssna och ta ett steg tillbaka genom att jag 

ibland medvetet har tagit ett steg tillbaka och bara lyssnat in min uppsatspartner. Ur detta 

har jag kommit fram till att kompromisser, som båda parter kan acceptera, är en viktig 
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komponent för att diskussioner ska kunna lösas och att ett arbete ska kunna gå framåt. I 

och med att jag vill göra saker perfekt har jag fått kompromissa. Ofta har vi löst det 

genom att båda sagt vad vi tycker och sedan diskuterat och argumenterat oss fram till en 

kompromiss. Att försöka tänka "good enough, is enough" har jag arbetet med för att 

känna mig tillfreds.  En annan egenskap jag tog med mig in i uppsatsarbetet är att min 

analytiska förmåga. Jag upplever mig vara bra på att analysera, men är medveten om att 

jag ibland kan sönderanalysera saker och ting. Under arbetets gång har jag utvecklat en 

förmåga av att ta ett steg tillbaka och försöka se det jag studerar ur ett annat perspektiv 

för att inte låsa mig och på så sätt snöa in mig. 

  

Vidare upplever jag att jag har utvecklat min kunskap om forskningsmetoder, som jag för 

övrigt upplever är en stor djungel. Att bena ut vad som är vad och vilken 

forskningsmetod som passade vår studie bäst var en process som jag upplever som 

ganska förvirrad innan vi kom fram till ett beslut. Att jag upplever vägen till beslutet som 

förvirrad anser jag beror på att det finns så mycket information, verkligen en djungel, och 

att litteraturen ofta inte, vad jag upplever, är särskilt pedagogiskt skriven. Den upplevs 

inte vara riktad till nybörjare utan snarare till redan sakkunniga inom området. Att vi ändå 

redde ut metodvalet kan förklaras genom de föreläsningar som gavs i metodkursen som vi 

läste parallellt samt att jag läst andra uppsatser, vilket mynnade ut i en diskussion mellan 

mig och Frida och att vi sedan tog ett gemensamt beslut om vad vi upplevde passade bäst 

utifrån uppsatsen syfte.  
 

 


